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Pós-modernismo 
(p. 45) O que parece num nível como último modismo, promoção publicitária e espetáculo vazio é parte de uma lenta 

transformação cultural emergente nas sociedades ocidentais, uma mudança da sensibilidade para a qual o termo “pós-

moderno” é na verdade, ao menos por agora, totalmente adequado. 

 

(p. 45) (...) os arquitetos tinham mais a aprender com o estudo de paisagens populares e comerciais (como as do subúrbio 

e locais de concentração de comércio) do que com a busca de ideais abstratos, teóricos e doutrinários. Era hora, diziam os 

autores, de construir para as pessoas, e não para o Homem. 

 

(p. 46) (...) a fronteira entre ficção de ficção científica sofreu uma real dissolução, enquanto as personagens pós-modernas 

com freqüência parecem confusas acerca do mundo em que estão e de como deveriam agir com relação a ele. 

 

(p. 47) A crise moral do nosso tempo é uma crise do pensamento iluminista. Porque, embora esse possa de fato ter 

permitido que o homem se emancipasse “da comunidade e da tradição da Idade Média em que sua liberdade individual 

estava submersa”, sua afirmação do “eu sem Deus” no final negou a si mesmo, já que a razão, um meio, foi deixada, na 

ausência da verdade de Deus, sem nenhuma meta espiritual ou moral. 

 

(p. 49) Os planejadores “modernistas” de cidades, por exemplo, tendem de fato a buscar o “domínio” da metrópole como 

“totalidade” ao projetar deliberadamente uma “forma fechada”, enquanto os pós-modernistas costumam ver o “acaso” 

podem “jogar” e situações inteiramente “abertas”. 

(p. 49) O pós-modernismo nada, e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como se isso fosse 

tudo o que existisse. 

 

(p. 49) (...) o pós-modernismo tipicamente remonta à ala de pensamento, (...) que enfatiza o profundo caos da vida 

moderna e a impossibilidade de lidar com ele com o pensamento racional. 

 

(p.50) As idéias de Foucault – em particular as das primeiras obras – merecem atenção por terem sido uma fonte fecunda 

de argumentação pós-moderna. Nelas, a relação entre o poder e o conhecimento é um tema central. 

 

 

(p. 51) Os reinos do direito, da academia, da ciência e do governo burocrático, do controle militar e político, da política 

eleitoral e do poder corporativo circunscrevem o que pode ser dito de maneiras importantes. 

 

(p. 52) A idéia de que todos os grupos têm o direito de falar por si mesmos, com sua própria voz, e de ter aceita essa voz 

como autêntica e legítima, é essencial para o pluralismo pós-moderno. 

 

(p. 52) Por heterotopia Foucault designa a coexistência, num “espaço impossível”, de um “grande número de mundos 

possíveis fragmentários”, ou, mais simplesmente, espaços incomensuráveis que são justapostos ou superpostos uns aos 

outros. 

 

(p. 53) (...) a mais do que um indício que o modernismo mudou porque as condições técnicas e sociais de comunicação se 

transformaram. 

 

(p. 55) (...) a colagem/ montagem a modalidade primária de discurso pós-moderno. 

 

(p. 56) (...) esquizofrenia como desordem lingüística, como uma ruptura na cadeia significativa de sentido que cria uma 

frase simples. 

 

 (p. 58) (...) o pós-modernismo abandona todo o sentido de continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma 

incrível capacidade de pilhar a história e absorver tudo o que nela classifica como aspecto presente. 

 

(p. 62) A aproximação entre a cultura popular e a produção cultural do período contemporâneo, embora dependa muito de 

novas tecnologias de comunicação, parece carecer de todo impulso vanguardista ou revolucionário, levando muitos a 

acusar o pós-modernismo de uma simples e direta rendição à mercadificação, à comercialização e ao mercado. 

 

(p. 65) A invocação de Jameson nos traz, por fim, à sua ousada tese de que o pós-modernismo não é senão a lógica 

cultural do capitalismo avançado. 


