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  A Modernidade é um conceito que se refere a uma época da história 

ocidental que se inicia no final do século XV e se estende até o século XX. É uma era 

caracterizada pela valorização da razão, da ciência e da tecnologia, pela busca pelo 

progresso e pela mudança, e pela ideia de que o homem é capaz de dominar a natureza 

e transformar a realidade. 

  A origem histórica do conceito de Modernidade está relacionada ao 

movimento conhecido como Iluminismo, que surgiu no século XVIII e defendia a prima-

zia da razão sobre a tradição e a autoridade. Os iluministas acreditavam que a razão 

era capaz de libertar o homem das superstições e do obscurantismo, e que a ciência e 

a tecnologia poderiam ser usadas para melhorar a vida das pessoas. 

  A Modernidade também está ligada às transformações sociais e políti-

cas que ocorreram a partir do Renascimento, como a ascensão da burguesia, a forma-

ção dos Estados nacionais, a centralização do poder e a racionalização da administra-

ção pública. A Revolução Industrial, que teve início no século XVIII na Inglaterra e se 

espalhou pelo mundo, também é considerada um marco da Modernidade, já que trans-

formou radicalmente a produção e a vida cotidiana das pessoas. 

  Alguns dos principais valores associados à Modernidade são a indivi-

dualidade, a liberdade, a igualdade, a democracia e os direitos humanos. No entanto, o 

conceito de Modernidade também é criticado por alguns pensadores, que apontam para 

as suas limitações e contradições, como a degradação do meio ambiente, a desigual-

dade social, o individualismo excessivo e a perda de valores tradicionais. 

  Em resumo, a Modernidade é uma época da história ocidental que se 

inicia no final do século XV e se estende até o século XX, caracterizada pela valorização 



da razão, da ciência e da tecnologia, pela busca pelo progresso e pela mudança, e pela 

ideia de que o homem é capaz de dominar a natureza e transformar a realidade. Seu 

surgimento está relacionado ao movimento iluminista do século XVIII e às transforma-

ções sociais e políticas que ocorreram a partir do Renascimento. 

 

▌ATIVIDADE COMPLEMENTAR    
 

 RESPONDA EM SEU CADERNO: 

 

1. Quando começou a era da Modernidade na história ocidental? 

2. O que caracteriza a era da Modernidade? 

3. Qual é a origem histórica do conceito de Modernidade? 

4. Qual foi o movimento que surgiu no século XVIII e defendia a primazia da razão 

sobre a tradição e a autoridade? 

5. Quais eram as crenças dos iluministas sobre a ciência e a tecnologia? 

6. Além do movimento iluminista, com o que mais a Modernidade está relacionada? 

7. Qual foi um marco da Modernidade que transformou radicalmente a produção e 

a vida cotidiana das pessoas? 

8. Quais são alguns dos principais valores associados à Modernidade? 

9. Quais são algumas das limitações e contradições da Modernidade apontadas por 

alguns pensadores? 

10. Em resumo, o que é a Modernidade? 

  



 



 

DOBRE A FOLHA AO MEIO  

E COLE ESTE LADO EM SEU CADERNO 


