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RELATO CRÍTICO – “MODERNO É SER RETROGADO?”. 

 

 Moderno, novo, atual, contemporâneo, todos os nomes dados a um 

estado de arte que se vive no século XXI, concepção essa que abrange 

diversos fatores que influenciam nas produções artísticas mundo a fora. Essa 

classificação secular criada para facilitar a analise acadêmica e principalmente 

de se criar categorias para enquadrar perfis específicos demonstram a 

diversidade e a explosão da arte, seja ela vista como boa ou ruim. 

 Ao olhar ao redor e analisar tudo o que existe, observa-se essa diacronia 

sobre tal modernidade construtora, modernidade essa que se expande cada 

vez mais em amplo viés de interpretação e olhar, criando muitas analogias 

como a da torre de babel. O caminhar do homem ao longo da história sempre 

se manifestou ao evolucionismo e a torre de babel esboça essa base complexa 

diacrônica que dialoga com uma lapidação de informações, ou usando como a 

torre, um afunilamento de informações de forma a alcançar o topo, no caso, o 

auge da modernidade. 

 Essa critica da razão, do pensamento e da lógica discutida por Kant, se 

encontra em uma sincronia com essa modernidade consciente, que olha para o 

avanço da sociedade contemporânea pensando em vertentes que destaque a 

criação, trazendo reflexão para a inovação desenfreada de consumo. 

 Esse olhar de reversibilidade construído principalmente por artistas que 

buscam expressar em sua arte de forma livre e crítica trouxeram mudanças nos 

padrões de uma produção que era fechada e ditada pelo consumidor. Artistas 

como Velásquez, já em 1656 pintam obras pictóricas que se tornam clássicas 

pela quebra dessa mesmice artística com a introdução da perspectiva, onde 
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seu quadro mais famoso “As meninas” mostram um novo ângulo de 

interpretação da cena, cena esta que se passa por trás do olhar dos retratados. 

Focault em seu livro “Coisas Ditas” separa um capítulo especial para tratar de 

tal obra impactante, descrevendo a importância do olhar e do ângulo do 

espectador perante o quadro, “o próprio pintor pintando, o pintor só dirige os 

olhos a nós na medida em que nos encontramos no lugar de seu motivo”. 

 O ponto de vista das diversas formas artísticas se torna o carro principal 

para a produção de obras memoráveis, tanto na musica, pintura, literatura e 

fotografia, por exemplo, a liberdade de produzir e de retratar sua interpretação 

do mundo moderno faz com que o artista crie sem condições limitadas, 

conquistando o gosto do público e não o formatando de forma padronizada. 

 O processo civilizador de Nobert Elias descreve muito bem esse período 

de construção de uma modernidade construtora, que mostra as pessoas sendo 

forçados a substituir seus princípios do prazer e do desejo pelos princípios da 

consciência social, princípios esses que vigoram através da religião e até 

mesmo da ciência, criando o inconsciente de certo e errado presente na 

sociedade que se diz moderna. Elias mostra como essa diacronia está 

presente nas artes que de certa forma exageram fatos comuns para mostrar a 

sua real funcionalidade no cotidiano das pessoas, essa gênese do mundo 

moderno. 

 Essas mudanças do estilo de vida, da personificação e da moralidade 

que Elias descreve também são tratadas em seu texto sobre “Mozart: 

Sociologia de um gênio”, a analogia feita com um dos primeiros outsiders da 

música expressa características de outros artistas que no começo de sua 

criação também sofreram recusa de um mercado da arte padronizado, a 

descrição feita por Elias chega a ser tão profundo em sua interpretação que até 

aparenta compartilhar de um sentimento comum ao do artista, como se suas 

obras também não fossem reconhecidas no meio em que vive, “O decisivo é 

que, em seus objetivos e anseios pessoais, em sua concepção do que fazia ou 

não sentido, ele antecipou as atitudes e os sentimentos de um tipo posterior de 

artista.” (ELIAS, p. 34). 

 Fazendo uma analogia um tanto provocativa, pode-se dizer que “Laranja 

Mecânica (1971)” exagera essa visão do controle social dos desejos mais 

íntimos do ser humano, esse inatismo de aprendizagem, que imobiliza a 



possibilidade de mudança fazendo com que o incorrigível seja corrigido, a 

criação de um sistema governamental (no filme) que controla o desvio da 

normalidade do comportamento humano, no caso, o do personagem principal, 

Alex, que é interpretado por Malcolm McDowell. 

 Esse e outros pontos poderiam ser os outsiders “gritantes” da arte, que 

olham a modernidade construtora do âmbito de uma criação de modernidade. 

Arte está que se apresenta de forma critica, e não mais utilitária. 

 Essa busca por um capital social que surge no meio artístico, o 

reconhecimento da produção é uma quebra de paradigma da reprodução social 

descrita por Pierre Bourdieu, mostra uma fenomenologia que posiciona o ser só 

neste tempo e neste momento. 

 Esse conceito de campo tratado por Bourdieu complementa a ideia da 

posição de outsiders dentro da sociedade, onde essas experiências sociais que 

se entrelaçam com um consenso coletivo de crenças que cria a necessidade 

de tomada de posição, onde o contra e o a favor devem se manifestar de forma 

a repudiar o oposto.  

 Essa cultura moderna que se denomina construtiva sofre frequentes 

enfrentamentos de um olhar mais amplo que se forma da modernidade crítica, 

tal visão que talvez possa reestruturar uma sociedade que evoluiu com pilares 

de valor e moral alterados, que julgam sem reflexão e retrocedem esse 

pensamento iluminista conquistado a muito custo no milênio passado. 
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