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RESUMO 

 

O presente artigo busca discorrer acerca da ideia da pós-modernidade de acordo com as 

ideias de Krishan Kumar. O artigo é subdivido em duas partes. Em um primeiro momento será 

abordado o surgimento e a ideia da pós-modernidade. Na segunda parte serão abordados a 

cultura, sociedade e situação pós-moderna. 
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SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA IDEIA DA PÓS-MODERNIDADE 

 

 Kumar (1996) afirma que 'Modernidade' e 'modernismo' são termos claramente distintos. 

O primeiro ligado à política e ideologia e o segundo retratando acerca da cultura e estética. Há 

algumas convergências entre estes termos, mas não maiores que as evidentes divergências. No 

entanto, 'pós-modernidade' e 'pós-modernismo' são termos nos quais não se encontra distinção. 

Isso mostra como a pós-modernidade faz com que os campos político, econômico, social e 

cultural não sejam mais divididos. 

 Na teoria pós-moderna, os diferentes reinos são fundidos, existe o pluralismo e a 

diversidade, mas não existe nenhuma força que oriente a sociedade na direção de alguma forma 

ou significado. O fluxo que perpassa todos os setores da sociedade é aleatório e sem direção. A 

esfera cultural forneceu o impulso necessário para a teoria pós-moderna. É interessante ainda 
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observar o pós-modernismo como uma reação ao modernismo cultural que ao invés de instaurar a 

'tradição do novo', combina tradições, fazendo uma síntese delas (KUMAR, 1996). 

 Em 1960, o movimento de contra-cultura adotou claramente uma cultura de pós-

modernismo, onde quem o defendia ia explicitamente contra tudo o que o modernismo 

representava. O pós-modernismo nutre uma relação complexa com o passado, interessando-se 

por contexto e continuidade (KUMAR, 1996). Jencks (1992, p. 222 apud Kumar, 1996) alega 

que "Se o modernismo - incluindo o 'modernismo tardio' - se encantava com o 'choque do novo', 

era mais provável que o pós-modernismo se apaixonasse pelo 'choque do velho'". 

 Jencks (1989, p. 7, apud CRANTSCHANINOV, 2011) traz uma reflexão acerca da perda 

de referências e de questionamento da modernidade, quando afirma que:  

 

A era pós-moderna é um tempo de opção incessante. É uma era em que nenhuma 
ortodoxia pode ser adotada sem constrangimento e ironia, porque todas as tradições 
aparentemente têm alguma validade. Esse fato é em parte consequência do que se 
denomina de explosão de informações, o advento do conhecimento organizado, das 
comunicações mundiais e da cibernética. 

  

 O conceito de pós modernidade foi originado, principalmente, devido à esfera cultural, 

mas conseguiu se expandir, atingindo um número muito mais significativo de áreas da sociedade. 

A questão aqui não é somente a inserção em uma cultura pós-moderna, mas em uma sociedade 

que a cada vez se mostra mais moderna (KUMAR, 1996). 

 

 CULTURA, SOCIEDADE E SITUAÇÃO PÓS-MODERNA 

 

 É defendido por alguns autores que quando se fala em pós-moderno se refere diretamente 

de uma esfera cultural. Cultura e sociedade são termos claramente complementares, embora 

sejam distintos. Quando se faz uma análise pormenorizada destes conceitos é imprescindível uma 

análise separada (KUMAR, 1996). 

 Kumar (1996, p. 132) defende questões importante para se entender a situação pós-

moderna quando afirma que: 

 

A maioria dos teóricos afirma que as sociedades contemporâneas demonstram um novo 
ou reforçado grau de fragmentação, pluralismo e individualismo. Isso se relacionaria em 
parte com as mudanças ocorridas na organização do trabalho e na tecnologia, destacadas 
pelos teóricos pós-fordistas. Pode ser associado também ao declínio da nação-estado e 
das culturas nacionais dominantes. A vida política, econômica e cultural é agora muito 
influenciada por fatos que ocorrem no nível global. Esse fenômeno teve como um de 
seus efeitos, inesperadamente, a renovada importância do local e uma tendência para 
estimular culturas subnacionais e regionais. 

  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.04.2014 

 

Charlisson Mendes Gonçalves 3 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 Uma comparação pode ser feita entre sociedade pós-moderna, sociedade pós-fordista, 

sociedade de informação e capitalismo. A mídia neste contexto não mais comunica, mas constrói. 

Uma nova realidade, feita através de modelos, é criada pela mídia. Neste espaço não existe mais 

diferença entre a cópia e o original. O mundo sem modelos, totalmente dominado pela simulação, 

onde o real não tem mais origem ou realidade, considerado um 'hiper-real'. Neste ínterim, a 

Disneylândia é apontada como a apoteose do hiper-real, sendo realista e fantástica ao mesmo 

tempo (Kumar, 1996). 

 Não existe mais separação entre sujeito e objeto, pois os dois na pós-modernidade ficam 

fundidos. A intimidade, bem como a vida interior deixam de existir. O homem e Deus são 

retirados do poder para que a questão fundamental a ser abordada venha ser a linguagem. A pós 

modernidade significa um novo olhar sobre a modernidade (KUMAR, 1996). 

 À guisa de conclusão, segue uma afirmação de Kumar (1996, p. 157,158): 

 

Portanto, temos aqui o mundo pós-moderno: um mundo de presente eterno, sem origem 
ou destino, passado ou futuro; um mundo no qual é impossível achar um centro ou 
qualquer ponto ou perspectiva do qual seja possível olhá-lo firmemente e considerá-lo 
como um todo; um mundo em que tudo que se apresenta é temporário, mutável ou tem o 
caráter de formas locais de conhecimento e experiência. Aqui não há estruturas 
profundas, nenhuma causa secreta ou final; tudo é (ou não é) o que parece na superfície. 
É um fim à modernidade e a tudo que ela prometeu e propôs. 
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