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A definição de “modernidade” ou daquilo que pode ser considerado “moderno” 

é complexo, mas normalmente nos traz a visão habitual de avanços e progressos, 

principalmente em questões técnico-científicas. Fato é que esse pensamento não 

pode está incorreto, porém não dá a noção completa daquilo que podemos abstrair 

como “modernidade”. 

Tal como é tratado por Sevcenko (2001), o homem está numa montanha-

russa, onde suas voltas e sua adrenalina gerada são os reflexos de uma sociedade 

cada vez mais dependente da agilidade do tempo e dispersa dos verdadeiros 

anseios humanos. A ciência, que glorificou o homem como grande manipulador e 

senhor da natureza, hoje se tornou talvez sua grande vilã, alienadora de sua vida e 

substituta de tudo aquilo que antes era simples e rotineiro e que essencialmente 

tornavam de fato o homem em humano. Como diz Marshall (2007): “Ser moderno é 

encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo 

ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos”.   

Aquilo que nos é perceptível é a transformação temporal do modo de vida que 

tínhamos em épocas anteriores que se alteraram drasticamente e num período de 

tempo relativamente curto comparado a outras mudanças ocorridas em outras 

épocas. A tecnologia passou a integrar a vida humana de modo a tornar os homens 

dependentes dela, sendo aqueles que não a utilizam como exclusos socialmente 

dessa nova configuração histórico-cultural existente na contemporaneidade. O 

homem se tornou disperso dentro do seu próprio mundo. O homem moderno se 

tornou estranho ao seu próprio vizinho. Transita com dispersão pelas ruas, sempre 

preocupado com o futuro, e jamais vivendo o próprio presente. 

Outra característica perceptível do modernismo é o crescimento urbano. As 

cidades crescem em ritmo acelerado, acelerado como a vida humana hoje deve ser, 

e não há mais tempo para os momentos pausados, para as reflexões. Os desejos e 

a diversão se tornaram alienadas, e o trabalho, que antes constituía a força 

transformadora da natureza e fomentadora do homem, hoje é apenas mais uma 

forma de venda de trabalho, de uma necessidade social desprovida da sua essência 

e do seu verdadeiro sentido. As cidades são os espelhos que refletem todos os 

elementos transformadores da modernidade. Seus prédios que se sobrepõe à 



natureza, à paisagem natural, é a modernidade se sobrepondo às vontades 

particulares humanas, aos seus desejos. O cinza toma conta da nova paisagem na 

qual o homem está inserido. 

Deste sobrepujamento podemos colocar a própria cidade de  São Paulo como 

exemplo. Visitando principalmente o centro da cidade, percebemos a quantidade de 

prédios que em certa perspectiva chegam a cobrir o seu céu. Sua arquitetura 

moderna  que  parece dançar com as curvas da cidade, como o edifício Copan, 

projetado por Oscar Niemayer, ou então refletindo o anseio por grandeza e pela 

memória de uma época que almejava a glória e a conquista, como o Museu Paulista 

e seu jardim que se assemelha aos jardins Europeus ( o que mostra a absorção de 

determinadas características européias da arquitetura pelo Brasil), ou da antiga 

faculdade de arquitetura, FAU Maranhão, que possui seu esplendor arquitetônico em 

comunhão com uma nova cidade, a junção entre estilos, o moderno e o clássico 

dividem o mesmo espaço nas configurações das cidades modernas.  

Não podemos afirmar até que ponto a vida moderna é um benefício ou 

malefício ao homem, se seus elementos agregam ou alienam o homem. Podemos 

analisar de diferentes perspectivas as características modernas, vendo de cada 

ângulo cada problema na qual o homem está hoje inserido, seja por sua vontade, ou 

seja pelo condicionamento alheio a ele. Talvez seja como Marshall diz: “Inútil tentar 

resistir às opressões das injustiças da vida moderna, pois até os nossos sonhos de 

liberdade não fazem senão acrescentar mais elos à cadeia que nos aprisiona; 

porém, assim que nos damos conta da total futilidade disso tudo, podemos ao 

menos relaxar”.  


