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. Prefácio à edição brasileira . 

Pós-modernidade e modernidade líquida

Este livro – que graças à Zahar, minha editora brasileira, agora é 
divulgado para leitores de língua portuguesa – foi elaborado al-
guns anos antes de me dedicar a escrever Modernidade líquida. 
Ele representa um estágio anterior de meus esforços para com-
preender a realidade social de nosso tempo. Modernidade líqui-
da foi seguido por uma série de outros estudos, já traduzidos e 
publicados no Brasil, voltados para a análise de vários aspectos 
da vida líquido-moderna. 

Desse modo, os leitores brasileiros têm acesso aos resulta-
dos de minha pesquisa na ordem inversa. Podem, portanto, fi car 
intrigados ao procurar em vão, neste Legisladores e intérpretes, 
pela noção de “modernidade líquida”, com a qual já podem ter se 
tornado familiarizados – e que chegaram a tratar como o “con-
ceito axial” da pauta de estudo do autor. O desconcerto talvez 
se torne ainda mais profundo, quando descobrirem (o que cer-
tamente farão) que, neste livro, uma outra noção, a de “pós-mo-
dernidade”, é usada por mim para descrever a realidade social 
que tento analisar – uma noção que difi cilmente apareceu em 
meus livros posteriores. Creio, por conseguinte, que devo aos 
leitores algumas desculpas, como forma de explicação. 
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Um dos testes psicológicos característico para avaliar o 
grau de conservadorismo e ajustabilidade da percepção huma-
na consiste numa série de 20 desenhos apresentada em suces-
são estrita. A primeira fi gura é clara e exibe indiscutivelmente a 
imagem de um gato “típico”. Os desenhos em sucessão gradual, 
e de modo furtivo (somos tentados a dizer “imperceptível”), se 
afastam passo a passo da confi guração familiar de um felino, 
transformando-se, de maneira bem consistente, na imagem de 
outra criatura. O último dos 20 desenhos é, novamente de forma 
clara, inequívoca, uma representação fi dedigna, só que desta vez 
de um “típico” cão. 

Pelo número de quadros que precisam ser exibidos aos ob-
servadores para que percebam que o que veem não é mais um 
gato, e sim um cão, os psicólogos conseguem determinar o grau 
de “conservadorismo” (ou rigidez), em contraposição ao grau 
de “ajustabilidade” (ou fl exibilidade), de sua percepção: o teste 
tenta captar o fenômeno do “atraso de percepção”, afl ição geral 
a todos os seres humanos, e sua variação de intensidade entre 
diferentes indivíduos. 

Nossos olhos, como transparece nesse exemplo, são trei-
nados por nossas experiências anteriores a reconhecer e “assi-
milar” novos e inovadores pontos de vista, e acomodá-los entre 
os familiares. Por isso mesmo, os olhos são induzidos a mini-
mizar ou mesmo a não notar os tipos de fenômenos inovado-
res que “não se encaixam” na lição da experiência anterior e 
que, com isso, se recusam a ser incluídos à força nas categorias 
habituais.

A constatação de que o volume dessas “anomalias” tornou-
se tão grande que não podemos continuar negligenciando a im-
portância de sua alteridade – e o reconhecimento de que aquilo 
que nossos olhos veem não é o que eles veriam se tais fenômenos 
pertencessem de fato a categorias familiares, habituais – tende 
a apresentar um grande atraso em relação às mudanças num 
ambiente observado com atenção. Leva tempo até nossa visão 
alcançar o que vemos. 
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Esse teste permite-nos, portanto, encontrar algo mais do 
que apenas a intensidade de nossa inércia e de nossa fl exibili-
dade cognitivas. Ele põe a nu a “zona cinzenta” que se esten-
de entre a descoberta de que há “algo errado” com as imagens 
correntes – de que elas já não são exatamente como “deveriam 
ser” – e o momento do “Eureca!”, quando conseguimos, em um 
lampejo de compreensão, reorganizar as sensações incompatí-
veis, recolocá-las numa ordem nova e razoável, abandonar suas 
interpretações anteriores e decidir quais fenômenos-objeto elas 
representam de fato.

Essa diferença de tempo entre o aparecimento de novos fenô-
menos e o reconhecimento de sua diferenciação foi notada e des-
crita também por Th omas Kuhn, em seu justamente aclamado 
estudo sobre as “revoluções científi cas” – um estudo que desen-
cadeou ele próprio uma verdadeira revolução em nossa compre-
ensão de como funciona nossa cognição e como progride nosso 
conhecimento. A ideia de Kuhn, de que, em vez de adicionar 
com suavidade novos bocados de informação aos antigos, o co-
nhecimento científi co opera por meio de sucessivas revoluções, 
virou de cabeça para baixo nosso conhecimento pregresso sobre 
como se desenvolve nossa capacidade de conhecer, incluindo 
sua variedade mais defi nitiva, científi ca, e de como se produz sua 
autocorreção. 

Os estudiosos, como assinala Kuhn, buscam fenômenos que 
a descrição preestabelecida da realidade (chamada por ele de 
“paradigma”) em que foram treinados os orienta a notar e regis-
trar como “relevantes”. Concentrando sua atenção sobre objetos 
e eventos “legitimados” dessa maneira pelo paradigma, eles dei-
xam de reparar, ou dispensam e colocam de lado todos os fenô-
menos que “não se encaixam”, tratando-os como irrelevantes ou 
anomalias “bizarras”. 

Os estudiosos tendem a atribuir tais fenômenos a alguns 
erros detectados em seus procedimentos de investigação, ou a 
alguns fatores desconhecidos externos à área em pesquisa – to-
dos no terreno da confi ança justifi cada pelo paradigma a que 
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obedecem, um paradigma que não pode dar conta de presenças 
estranhas. Contudo, no decurso do tempo, o número e a gravi-
dade dos dados omitidos e deixados de fora tornam-se grandes 
demais para ser ignorados. E eis que ocorre aos pesquisadores 
que, em vez de serem visitantes alienígenas, aleatórios e contin-
gentes à área sob análise, como inicialmente se supunha, tais 
aparições são intrínsecas a essa área e até bastante sistemáticas; 
são de fato características permanentes e inseparáveis dela. Tem 
início, assim, de forma séria, a busca de um “sistema” por trás da 
aparente aleatoriedade. 

É ativado então, na terminologia de Kuhn, o esforço para 
compor um “novo paradigma” que seja capaz de acolher, pôr em 
ordem e em todos os sentidos tornar inteligíveis os fenômenos 
que o paradigma “antigo” foi incapaz de antecipar, reconhecer 
e explicar. Em geral, leva um tempo considerável até que essa 
substituição do quadro cognitivo, urgentemente tomada como 
necessidade e buscada com desespero – e, a partir de um guia 
para a correta investigação, transformada em seu maior obstá-
culo –, seja concebida e posta em operação.

Acredito que meu próprio itinerário do paradigma “pós-
moderno” para o da “modernidade líquida” seguiu a trajetória 
prevista por Kuhn. Em meus estudos acerca dos atributos ca-
racterísticos da vida moderna, notei que um bom número de as-
pectos da sociedade contemporânea desafi ava acintosamente as 
expectativas sugeridas pela opinião em geral aceita sobre como 
é e o que constitui a vida em tempos modernos. O volume de 
“anormalidades”, de “exceções à regra”, tornava questionável a 
“norma” e a “regra” assumida de forma aberta ou tácita pelo dis-
curso dominante que se referia a uma “modernidade”. Se a vida 
moderna era de fato como a teoria aceita da modernidade me 
ensinara, então o que eu descobri sobre a realidade atual não era 
mais a “modernidade”, e sim outra coisa. Mas o quê?

A primeira aproximação de uma resposta a essa pergunta 
foi a ideia, bastante popular naquele momento, de “pós-moder-
nidade”. O inconveniente, contudo, era que aquela noção tinha 
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um caráter puramente “negativo”: ela nos dizia profusamente o 
que a realidade atual já não era, mas oferecia pouca informação 
sobre o que estava em seu lugar. Tentando entender o caráter da 
vida contemporânea, ela usava conceitos antigos e há muito mo-
bilizados nas descrições da modernidade, apenas adicionando a 
cada uma delas um sinal negativo: “isso não está mais presente”, 
“isso é diferente de como era”, “algo mais desaparece depressa”. 

Em suma, o principal signifi cado da ideia de pós-moder-
nidade é que ela é algo diferente da modernidade. Ele indica, 
portanto, que a modernidade já não é a nossa forma de vida, que 
a Era Moderna está encerrada, que ingressamos hoje em outra 
forma de viver. Mas essa ideia ofereceu pouca orientação sobre 
a identidade desta “outra forma”, de suas regras próprias, de sua 
lógica própria e de suas características defi nidoras. Em razão 
dessas três defi ciências (o caráter “negativo”, a indicação de um 
fi m da modernidade e a escassez de informações que apresenta a 
respeito dos atributos próprios dessa nova forma de vida), a ideia 
de “pós-modernidade” pareceu-me desde o início uma solução 
provisória para o dilema. Sem dúvida não há solução satisfatória 
e muito menos defi nitiva para nossa questão.

O que achei menos aceitável nessa ideia foi a presunção de 
que “a era da modernidade” terminou e que estamos, por assim 
dizer, já no “lado oposto”, ou pelo menos perto de entrar nele. 
Parecia inaceitável e errado, porque, até onde eu sabia, éramos 
modernos por completo; na verdade, mais modernos que nun-
ca; ou seja: voltamos a lâmina afi ada da “faca modernizadora” 
contra a própria modernidade, contra seus próprios produtos do 
passado. Éramos, de fato, tal como nossos predecessores imedia-
tos, modernizadores compulsivos e obsessivos.

A modernização compulsivo-obsessiva foi desde o princí-
pio a mais profunda essência da modernidade, e nada sinalizava 
que estivéssemos na iminência de nos libertar dessa compulsão, 
dessa obsessão. Com uma importante ressalva, porém: se nossos 
antepassados quiseram derreter todos os sólidos existentes, não 
foi pelo desagrado em relação à solidez, mas pela insufi ciente (em 
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sua opinião) solidez daqueles sólidos tradicionais/incorporados/
estabelecidos. Eles consideravam “derreter os sólidos” uma me-
dida meramente transitória, a ser aplicada apenas até que esses 
sólidos fossem produzidos de modo a não exigir nem permitir 
qualquer fusão posterior. 

A modernidade era uma concepção de movimento e mu-
dança que acabaria por fazer das movimentações e transforma-
ções algo redundante, obrigando-as a operar fora de suas pró-
prias atividades – uma concepção de movimento e mudança, 
mas com uma linha de chegada. O horizonte que a modernidade 
mirava era a visão de uma sociedade estável, solidamente enrai-
zada, da qual qualquer desvio mais acentuado apenas pode ser 
uma mudança para pior.

Foram precisamente esse propósito e essa ambição que fi -
zeram a real diferença entre tradições anteriores da modernida-
de e nossa forma própria e emergente de vida, que (de maneira 
relutante e cautelosa) chamei de “pós-modernidade”, por falta 
de nome melhor. O que a modernidade em sua versão antiga 
enxergava como o iminente ponto fi nal de sua tarefa, como o 
início do tempo de descanso e de ininterrupto e purifi cado re-
gozijo das realizações passadas, agora tratamos como uma fata 
morgana, uma miragem: em nossa perspectiva, não havia no fi -
nal do caminho qualquer linha de chegada, qualquer sociedade 
perfeita, totalmente boa, “sem melhoramentos a contemplar”. A 
mudança perpétua seria o único aspecto permanente (estável, 
“sólido”, se se quiser assim dizer) de nossa forma de viver. A pós-
modernidade, como ela se apresentava naquele momento, era a 
modernidade despojada de suas ilusões. 

A partir dessa conclusão, só havia um pequeno passo a se 
dar para defi nir como “líquido-moderna” aquela forma emer-
gente de vida, aquela forma que era moderna de uma maneira 
radicalmente diferente daquilo que havíamos testemunhado (e 
de que havíamos participado) antes. Uma forma de vida digna 
de nota sobretudo por sua reconciliação com a ideia de que, as-
sim como todas as substâncias líquidas, também as instituições, 
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os fundamentos, os padrões e as rotinas que produzimos são e 
continuarão a ser como estas, “até segunda ordem”; que elas não 
podem manter e não manterão suas formas por muito tempo. Em 
outras palavras, que entramos em um modo de viver enraizado 
no pressuposto de que a contingência, a incerteza e a imprevisi-
bilidade estão aqui para fi car. Se o “fundir a fi m de solidifi car” 
era o paradigma adequado para a compreensão da modernidade 
em seu estágio anterior, a “perpétua conversão em líquido”, ou 
o “estado permanente de liquidez”, é o paradigma estabelecido 
para alcançar e compreender os tempos mais recentes – esses 
tempos em que nossas vidas estão sendo escritas.


