
* mundo globalizado, 

* secularizado, 

* pluricultural 



A MODERNIDADE LÍQUIDA E A VIDA HUMANA TRANSFORMADA EM OBJETO DE CONSUMO. 

   * Conceitos por Zygmunt Bauman – filosofo e sociólogo polonês 

 

Modernidade Líquida – Incapacidade de manter a forma, as relação, instituições, 

quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que 

tenham tempo de se solidificar.  

 

 Neste contexto, as vidas humanas são transformadas em objeto de consumo e 

passa a ser objeto na relação de compra e venda. 

 

 Para o filósofo, o consumo é uma teia de relações bem construída em que não 

restam alternativas na luta pela sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDADE LÍQUIDA 

 O ser humano, ancorado no discurso consumista, vive a sua vida sem se 

questionar sobre o que realmente acontece à sua volta. 

 

 Vive-a como espectador, não como protagonista.  

 

 Num ambiente incerto como o atual, o consumo aparece como resposta à 

satisfação das ansiedades dos indivíduos. 

 

  

 



MODERNIDADE LÍQUIDA:- 

• Sociedade contemporânea, marcada  por mudanças rápidas que ocorrem sem 
haver um embasamento firme ou algo que de forma.  

 

• A ideia é adaptar-se às situações como a água faz, de acordo com o recipiente 
em que é inserida. 

 

• A estrutura existe para auxiliar o ser humano, e não o contrário, como apregoa a 
modernidade líquida. 

 

• Neste ambiente, a pessoa é tratada como uma engrenagem da máquina 
chamada consumo. Deve alimentar o sistema com a sua vida, sem perceber que 
também é um objeto de desejo a ser exposto no mercado de compra e venda. 



NA MODERNIDADE LÍQUIDA:- 

AS COMUNIDADES TENDEM A SE REUNIR EM TORNO :- 

• DO ENTRETENIMENTO,  

• DE CELEBRIDADES,  

• DE IDOLOS  

• E NÃO DE IDEAIS ÉTICOS. 

 

• A vida modernidade foi deste seu início “desenraizadora”  

  Em Marx – derretia os sólidos e profanava o sagrado. 

 

* Em nossa era, se caracteriza não por quebra de rotinas ou subverter as 
tradições, mas por evitar que padrões de conduta se congelem em rotinas e 
tradições. 



A LIBERDADE OBTIDA NOS TEMPOS ATUAIS É ILUSÓRIA. 

 A pessoa vive sempre na incerteza, pois sempre há a possibilidade de uma 

escolha melhor. 

 O pensamento não é mais denso e ordenado, mas leve e desordenado, para 

poder abarcar tudo o que a vida pode oferecer. 

 

DIFERENÇAS A RESPEITO DAS SOCIEDADES:- 

SOLIDA:-  elas se baseavam em normas objetivas, nos quais os destinos eram 

partilhados vidando  à sua permanência – comunidades éticas.  

 

LÍQUIDA:-  comunidades estéticas, dificilmente oferecem laços duradouros a seus 

membros – contribuem para a perpetuação da solidão – virtualidade.  



VIDA HUMANA 

 Observa o ser humano, transformador numa estrutura flexível, programável para 

o consumo. 

 As interações sociais e os laços afetivos estão cada vez mais fracos – tudo passa 

a ter um cunho econômico, focalizando a materialidade nas relações. 

 O mundo atual oferece muitas escolhas e cada um pode agarrar uma 

oportunidade e levá-la consigo no seu cotidiano. 

Qual a minha identidade? 

 No passado a “arte da vida” consistia em encontrar os meios adequados para 

realizar os fins propostos. 

 Agora se trata de testar, um após o outro, todas (as inúmeras possibilidades) os 

fins, de acordo com os meios  ao alcance – a construção da identidade é 

infindável, pois seus experimentos nunca terminam.  



A MÍDIA DE MASSA 

 O indivíduo é livre desde que seja maleável perante as investidas dos modismos 

criados e desmontados pelos meios de comunicação de massa. 

 Pronto para absorver novas experiências e novas ocasiões de prazer, seja o que 

for que essas ocasiões venham a mostrar ser,  

 O protótipo do homem modulado (cópia de modelos prontos e acabados pela 

mídia). 

 O único personagem que os praticantes do mercado podem e 

querem reconhecer e acolher é o Homo Consumens  (solitário, 

autorreferente e auto-centrado comprador que adotou a busca 

pelo melhor barganha como uma cura para a solidão e não 

conhece outra terapia). 



CONSUMO:- 

• É um conceito novo nos dicionários de ciências humanas, especialmente nos de 

filosofia. 

• O termo começa a sair do âmbito estritamente econômico  e sociológico, 

ganhando um significado dentro da filosofia:- quando o ser humano deixa de ser 

sujeito e passa a ser objeto na relação de compra e venda 

Sec XVIII – revolução industrial – começa a propagar poucas referências – o 

consumo e visto como algo secundário. 

• Com Marx – os objetos tornam-se  sujeitos e as pessoas tornam-se objetos, 

ocorrendo uma inversão radical de valores – o ser humano foi sendo coisificado 

cada vez mais no capitalismo. 

• Está arraigado na sociedade atual, na noção de que tudo o que o ser humano 

produz é algo vendável ou apresentável com o intuito de obter proveito próprio. 



A SUPERIORIDADE DAS LEIS DO MERCADO SOBRE AS LEIS DA PÓLIS,  

O CIDADÃO TRANSFORMA-SE EM CONSUMIDOR 

• O processo acontece de forma sutil, a ponto de o indivíduo nem perceber o 
quanto é modelado à racionalização da modernidade líquida. 

 

O CONSUMO, PELO FATO DE POSSUIR UM SENTIDO,  

É UMA ATIVIDADE DE MANIPULAÇÃO SISTEMATICA . 

 Neste jogo de interesses o Estado vem sendo capitalizado e orientado pelos 
grupos econômicos  a propagar o estilo consumista de viver aos seus cidadãos. 

 Ele se trona cada vez mais individualista, pensando em seus próprios ganhos, 
enquanto aceita cada vez menos a necessidade de participar no governo do 
Estado. Aumenta a distância entre o ideal de democracia e a sua versão real 
existente.  

 O que interessa ao cidadão é  o consumo próprio, reduzindo o mundo a uma 
gigantesca loja de departamentos. 



TRANSFORMAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM MERCADORIAS 

As relações sociais e os laços afetivos estão cada vez mais vulneráveis na 

modernidade líquida. O cunho mercadológico passa a interferir nas relações 

afetivas, focalizando a materialidade do ser humano. 

Nunca houve tanta liberdade na escolha de parceiros nem tanta variedade de 

modelos de relacionamentos; no entanto, nunca os casais se sentiram tão 

ansiosos e prontos para rever ou reverter o rumo da relação.  

A relação deixa de existir quando sua utilidade e seu prazer já não despertam o 

interesse do indivíduo, que pode substituí-la sem se importar com os 

sentimentos do outro. 

A insatisfação nas relações revela profundamente uma insatisfação consigo mesmo, 

ou seja, por mais que o indivíduo esteja sempre atualizado, nunca será a melhor 

mercadoria no mercado da afetividade. O medo e a ansiedade de ficar de fora 

são eminentes – ex.: reality shows. 



SITES DE RELACIONAMENTOS  

 A vida interior de cada um é exposta na mídia, já não sabendo os adolescentes 

diferenciar o que pertence ao público e ao privado.  

 Na busca de serem atraentes e famosos, dificilmente os jovens pensam em 

construir carreira sólida nos campos da arte, da ciência, da filosofia, da 

tecnologia, entre outros. Querem tornar-se celebridades e ser desejados como 

objetos de consumo, mesmo que por breve momento. 

 

O Descarte – o sofrimento 

 Surge a partir da não realização dos anseios citados acima, levando a dor e ao 

sofrimento, que também e lucrativo ao sistema, por meio dos medicamentos que 

cresceu a procura por antidepressivos. 

 



“AGORISTA” 

Consequências do consumo  

  aliena a vida humana de sua capacidade de refletir, 

  exalta o tempo presente em detrimento do passado e do futuro, 

  o impulso do adquirir e juntar; 

O capitalismo parasitário é que propulsiona essa ansiedade de construir-se a si 

mesmo com a cultura de consumo. 

 Isso significa obter as qualidades necessárias para atender a demandas de 

mercado, tornando-se atraente. 

 As pessoas nunca foram presas em cadeias, mas encontram-se presas às 

mercadorias que compraram ou haverão de adquirir. O prazer da compra não 

dura mais que uma semana, e a dívida talvez perdure anos. 

Topicos do Texto:- Eliton Fernando Felczak – vida pastoral. 302 



SOCIEDADE DESENRAIZADA 

PAPA FRANCISCO – DEUS E JOVEM 

 
Quero dizer, uma sociedade composta por pessoas, famílias, que estão pouco a 

pouco perdendo seus laços, aquele tecido vital tão importante para sentirem-se 

parte uns dos outros, participantes com outros de um projeto comum no sentido 

mais amplo da palavra. 

Uma sociedade é enraizada quando está consciente de pertencer a uma mesma 

história e aos outros, no significado mais nobre do termo. 

Em vez disso, é desenraizada se o jovem cresce em uma família sem história, sem 

memória e, portanto, sem raízes. 

Todos sabemos, desde criança, quanto são importantes as raízes, até mesmo 

fisicamente: se não temos raízes, qualquer vento pode nos arrastar. 

Por essa razão, uma das primeiras coisas nas quais temos que pensar como pais, 

como famílias, como pastores, são os cenários onde podemos nos enraizar. 



GERAR VÍNCULO – FAZER PARTE 

Gerar vínculos, onde fazer crescer essa rede vital que nos permite sentir-nos em 
casa. 

Para uma pessoa, é uma terrível alienação sentir que não tem raízes.  

Significa não pertencer a ninguém.  

Não há nada pior do que sentir-se como um estranho em casa, sem um princípio de 
identidade a ser compartilhada com outros seres humanos. 

As raízes nos tornam menos solitários e mais completos. 

Hoje, as redes sociais parecem oferecer-nos esse espaço de conexão com os outros. 

A web faz os jovens se sentirem parte de um único grupo.  

Mas o problema da internet é sua virtualidade:  

A web deixa o jovem no ar e, por isso, extremamente volátil. Gosto de lembrar uma 
frase do poeta argentino Francisco Luiz Bernárdez: 



 

 

“PORQUE O QUE A ÁRVORE TEM DE FLORIDO  

VIVE DO QUE ELA TEM SEPULTADO” 
 

Quando vemos belas flores nas árvores, não devemos esquecer que podemos 

desfrutar dessa visão apenas graça às raízes. 


