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O contexto histórico

� Depressão na Inglaterra (1846-1847):

Primeira crise de superacumulação capitalista

� Abalou a confiança da burguesia e o sentido de história e 

geografia, e resultou uma repentina paralisia econômica.

Antes de 1848:

• “Tempo à frente de si mesmo”, 
Gurvitch

• Batalha entre “tempo permanente 
e ecológico” e “tempo retardado”.

Depois de 1848:

• Estímulo da ação participante no 
“tempo explosivo”.



    A tese de David Harvey: crise de 
representação

“Em que tempo estamos?”

↓

Desafio às pressuposições 

matemáticas simples do 

pensamento iluminista

↓

Sentido de tempo físico e 

social novamente se 

desfaz

Novos pontos de vista 

para serem explorados 

entre o artista e o 

pensador sobre a 

natureza e o significado 

do tempo

Novos pontos de vista 

para serem explorados 

entre o artista e o 

pensador sobre a 

natureza e o significado 

do tempo

Consciência das 
tensões de classe

↓

Sentido de “tempo 
alternado”

↓

Desfecho de lutas 
mais amargas

↓

Equilíbrio precário 
entre forças de 

classe





As produções artísticas e 
intelectuais

Choque de certezas 

sobre a natureza do 

espaço, o significado do 

dinheiro e do lugar 

absoluto



1°Grande impulso 
modernista 

Pinturas de Edouard Manet (1832 – 1883)

Decomposição do espaço tradicional da pintura, alteração do enquadramento e 

exploração das fragmentações da luz e cor.





“Poemas e reflexões de Baudelaire, que buscava transcender a efemeridade 

e a estreita política do lugar à procura de significados eternos.” (p. 239)





“Romances de Flaubert, com suas 

estruturas narrativas peculiares no 

espaço e no tempo, associadas a uma 

linguagem de frio distanciamento.” (p. 

239)



“Explora a questão da heterogeneidade e da diferença, da simultaneidade e da 

sincronia, num mundo em que tanto o tempo como o espaço estão sendo absorvidos 

sob as forças homogeneizantes do dinheiro e da troca de mercadorias.” (p. 239)



Mudanç     as radicais no sentido 
do tempo e do espaço 

Automóvel

Rádio

Telégrafo

Navio a vapor



Novas Perspectivas



2ª Grande onda de inovação 
modernista

1910 – 1914

Período crucial 

na evolução 

do pensamento 

modernista

Entre a teoria 

especial da 

relatividade 

(1905) e a 

teoria geral 

da 

relatividade 

(1916)

1910 – 1914

Período crucial 

na evolução 

do pensamento 

modernista

Entre a teoria 

especial da 

relatividade 

(1905) e a 

teoria geral 

da 

relatividade 

(1916)

Torre Eiffel (litogravura, 1926), 

de Delaunay

A Conquista do Filósofo (1914), 

de Chirico. 



Abaixo, Jugement Dernier, de 1912, do 

período pré-guerra de 1914, exibindo um 

sentido explosivo de espaço com 

dinamismo incontrolável.

Depois do trauma da Primeira Guerra 

Mundial, Kandinsky passa a empregar 

imagens muito mais controladas e 

racionalizadas de organização espacial.

Mudanças na pintura de Kandinsky 

retratam o período entre 1914 e 1930 

que ilustram a crise da experiência do 

espaço e do tempo, antes da Primeira 

Guerra, e a superação do localismo e o 

nacionalismo, além de uma possível 

restauração de um projeto global de 

aperfeiçoamento do bem-estar humano.

“Os pensadores iluministas tinham postulado 

o bem-estar humano como sua meta. Esse 

objetivo nunca esteve longe da superfície da 

retórica do modernismo do período entre-

guerras. O problema era encontrar 

circunstâncias práticas e recursos financeiros 

para concretizar essas metas.” (p. 254) 



“Vale muito a pena explorar a proposição de 

que o pós-modernismo é alguma espécie de 

resposta a um novo conjunto de experiências do 

espaço e do tempo, uma nova rodada da 

“compressão do tempo-espaço”.” (p. 256)

E com todas essas transformações...

Qual é seu ponto de 
vista?


