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O homem, este ser flexível que se submete na sociedade aos 
pensamentos e as impressões dos outros homens, é capaz tanto 
de conhecer sua própria natureza quando ela é mostrada a ele 
quanto perdê-la quando não imagina que ela lhe está sendo 
roubada.     (  Montesquieu) 



 
 

  

 

RESUMO 

Está monografia pretende refletir sobre a liquidez das relações na sociedade 

contemporânea e as alterações de valores causadas pela sociedade de consumo. 

Para isso, é elucidado sobre as alterações ocorridas no tempo e os impactos que 

as mesmas vêm causando na relação do sujeito consigo, o outro e o mundo. 

Assim, como os mesmos têm lidado com as imposições sociais para estar 

inserido, na era moderna. Além disso, apresenta fatores que tiveram fortes 

influências para a descartabilidade atual, nos relacionamentos, como por 

exemplo, a individualidade, o Eu no nós na conjugalidade, impedindo que se 

tenham relações a longo prazo, uma vez que não há um pensamento em relação 

ao outro, somente de si. Assim como há ausência da reciprocidade, 

desaparecendo a tão histórica frase: “Felizes para sempre”.  E nos deixando a 

seguinte pergunta: Há relação nos relacionamentos da sociedade 

contemporânea?  

 

Palavras-chave: tempo; liquidez; individualismo; relacionamento; subjetividade; 

modernidade. 

 

 

ABSTRACT 

This essay has been written to ponder about the liquidity of the relation in the 
contemporary society and its values changes caused by the society of 
consumption. 

Due to this, it is elucidated about the transformations occurred through the time 
and the impacts that they have been causing in the subject itself, the other and the 
world. This way, the society has been dealt with the society imposition to be 
included in the modern world. Furthermore, this text presents facts that had strong 
influences for the current disposability, relations, for example, the individuality, 
“myself and us” in the conjugal, avoiding to have long term relationship, once 
when there is not a thought referring each other, just about him or her.  As well as, 
there is absence of reciprocity, making the famous sentence disappear “happily 
ever after”. And we wonder: Is there relation in relationships in a contemporary 
society? 

Keywords: time; liquidity; individualism; acceleration; subjectivity; modernity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tempo é a noção crucial que rege toda a nossa vida e determina 
suas principais inquietudes da razão e da emoção.  

Jorge Coelho Soares (2013, p. 13). 

 

O tempo acompanha suas necessidades, questões econômicas, políticas, 

sociais e culturais, onde na era moderna se altera de uma maneira rápida e 

imprescindível.  Se podemos dizer que o tempo ajuda em fatores como curar, 

libertar, fazer refletir, evoluir e amadurecer, também percebemos que o mesmo 

afasta, desconstrói, faz esquecer com a mesma facilidade e até mesmo 

intensidade e rapidez. Onde na era moderna encontramos visivelmente a 

desvalorização das experiências vividas, fazendo com que haja a desconstrução 

de valores pessoais e interpessoais nas relações humanas, trazendo como 

conseqüência a redução e modificação de sentimentos como o de significado e o 

aumento de utilidade no individuo em relação ao outro. Assim, é possível 

perceber o enfraquecimento das ligações e relações humanas com próprio 

individuo, o outro e o mundo, onde reduz o sentimento de que somos necessários 

uns aos outros. Para Friedrich Nietzsche, “por que procura compreender como um 

mal, um inconveniente e um defeito algo do qual a época justamente se orgulha, 

isto é, a sua cultura histórica, [...] somos todos devoradores pela febre da história 

e deveremos ao menos disso nos dar conta” (NIETZSCHE Apud AGAMBEN, 

2013, p 58). Nietzsche ainda, de acordo com Agamben (2009), situa a 

“atualidade” e a “contemporaneidade” ao falar sobre o presente, como uma era de 

desconexão e dissociação verdadeiramente contemporânea. 

          Trazendo esta visão sobre a atualidade, encontramos como desafio a falta 

de relação nos relacionamentos na sociedade atual e a dissolução dos mesmos 

em uma modernidade líquida. No mundo atual encontramos uma “flexibilidade” 

nas relações que geram medo, insegurança, se tem uma disponibilidade para 

conquistar o outro, mais não para manter essa relação. Perdeu-se a habilidade 

sentimental de se manter uma relação a longo prazo, ou como tradicionalmente 

costuma-se dizer, para a vida inteira.  Os laços humanos estão fragilizados e a 

amizade e o amor tradicional estão fora de moda, tendo novas estruturas e visão 

de relacionamento na sociedade atual, nos fazendo realizar os seguintes 

questionamentos: O que se poder definir como uma relação? Existe relação na 
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sociedade atual? Como está o amor e a amizade na sociedade contemporânea e 

o que os tem levado a liquidez? 

A liquidez e descartabilidade nas relações na sociedade contemporânea, 

vem proporcionando mudanças e impactos significativos no contato dos sujeito 

consigo, o outro e o mundo. Vivemos em uma era, a modernidade liquida, repleta 

de sinais de insegurança e medo, levando a pensamentos confusos assim como 

um forte desejo de possuir o novo, deixando se desconstruir o que já foi 

conquistado pelo desejo de consumir, causando grande ruína na capacidade de 

sentir, amar e se relacionar socialmente. O meu objeto original para esse trabalho 

são as relações que facilmente estão se desconstruindo na contemporaneidade, 

trazendo consigo a fragilidade dos laços humanos e um amor, companheirismo e 

amizades que estão cada vez mais liquidas. Deste modo, para desenvolver o 

mesmo fiz uso dos autores: Zygmunt Bauman, Maria de Fátima V. Severiano, 

Giorgio Agamben, Joel Birman, Luiz Bicca, Richard Sennett e Jorge Coelho 

Soares, para elucidar a temática escolhida. Este trabalho é um resumo parcial de 

uma pesquisa que se inicia por meio do trabalho de conclusão de curso, onde 

será concluído futuramente por meio de aprofundamento e especializações na 

continuidade de minha formação, visando compreender sobre as alterações 

nessas relações entre o individuo e o consumo instalado na sociedade que vem 

adentrando nos relacionamentos e desfazendo os laços.  

Bauman (2004), ao abordar sobre o quadro atual dessas relações “verifica 

que a nossa capacidade de tratar um estranho com humanidade é prejudicada”. 

Pois o fácil que faz desejar por ser fácil, faz com que o individuo queira viver o 

instantâneo, o imediato e o que é cada dia mais novo, fazendo com que o longo 

prazo das relações, desapareça mais e mais a cada dia.  

A escritora e jornalista Marina Colasanti em seu trabalho Eu sei, mas não 

devia, traz essa reflexão sobre nossas aceitações neste contemporâneo: 

 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
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A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não 
ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem 
vista logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha 
para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E, porque não 
abre as cortinas, logo se acostuma, a acender mais cedo à luz. E, 
à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece 
a amplidão.  
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque 
está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler 
o jornal no ônibus porque pode perder o tempo da viagem. A 
comer sanduíche porque não da para almoçar. A sair do trabalho 
porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A 
deitar cansado e dormir pesado em ter vivido o dia.  
A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E, 
aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os 
mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas 
negociações de paz, aceita ler toda a guerra, dos números, da 
longa duração. 
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: 
hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um 
sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. 
A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que 
necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a 
ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E ganhar 
mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez paga mais. 
E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter o 
que pagar nas filas em que se cobra.  
A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as 
revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir comerciais. A 
ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, 
desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. 
A gente se acostuma à poluição. As salas fechadas de ar 
condicionado e cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor. 
Ao choque que os olhos levam luz natural. As bactérias da água 
potável. A contaminação da água do mar. A lenta morte dos rios. 
Se acostumar a não ouvir passarinho, a não ter galo de 
madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no 
pé, a não ter sequer uma planta. 
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses 
pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um 
ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a 
gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a 
praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto 
do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando 
no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que 
fazer a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem 
sempre sono atrasado. 
 A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para 
preservar a pele. Se acostumar para evitar feridas, sangramentos, 
para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente 
se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, 
gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma (COLASANTI, 
1996, p 9). 
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 A abordagem da escritora nos ajuda a refletir sobre as aceitações de uma 

sociedade de consumo desenfreada e a forma de ver o mundo sempre afetada 

por aquilo que acreditamos.  Visão esta, que está ligada ao espaço que vivemos e 

a subjetividade e identidade de cada sujeito, incluindo a moldada pela cultura e 

era atual. Logo os aspectos de mundo que o ser humano se constitui 

permanentemente, ou melhor, se permite se constituir.   

Vamos aceitando e nos acostumando com as condições encontradas no 

dia a dia, sem questionar ou buscar alterar, fazer diferente mesmo que sejam 

fatores que não nos seja agradável ou agregador. Aceita-se porque já estava 

pronto, porque o outro faz, por que é comum na atualidade, onde nos 

condicionamos, multiplicamos e reproduzimos moldes impostos socialmente.  É 

como um trecho colocado por Colasanti: “A gente se acostuma a coisas demais, 

para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma 

dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá”. Até se perder de si de tanto se 

acostumar e a moldar-se naturalmente aos moldes sociais.  

Somos bombardeados com a idéia e necessidade de sermos felizes, onde 

aceitamos e nos adaptamos ao que nos é apresentado como melhor meio de se 

chegar a essa tão planejada e sonhada felicidade e nos deixamos nos acostumar, 

mesmo sabendo que não devíamos. Dentro desta temática no primeiro capítulo 

abordo sobre o tempo, o contemporâneo e os desafios encontrados pelo sujeito 

em viver a tamanhas alterações, complexidades e renovações. O tempo que se 

alterou com a modernidade, influenciando na mudança da subjetividade do sujeito 

e sua visão de valores. Para Agamben (2009), “o contemporâneo que se entrever 

na temporalidade do presente é sempre retorno que não cessa de se repetir”; 

onde Roland Barthes resume deste modo: “O contemporâneo é o intempestivo”.   
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O segundo capitulo trata a relação intrapessoal e interpessoal, a relação do 

sujeito consigo e com o outro. A identificação do eu e como essa identificação 

influencia a relação do sujeito com o mundo. A mudança de valores no 

pensamento do individuo e suas escolhas, baseadas e influências pela sociedade 

de consumo. Assim como a relação entre os mesmos que define sua existência. 

Como descreve Sartre citado por Soares, “se há um Outro, seja ele qual for, onde 

quer que esteja, quaisquer que sejam as suas relações comigo, sem mesmo que 

ele atue sobre mim a não ser pelo puro surgimento do seu ser, tenho um fora, 

tenho um natureza; a minha queda original é a existência do outro” (SOARES, 

2013, p 119-120). 

O terceiro capítulo traz a reflexão da individualidade nas relações. Mais 

especificamente na vida conjugal, onde tomado pelo individualismo e o tendo 

como referência na pós-modernidade, o indivíduo se propõe a uma vida a dois, 

com pensamentos individuais. A liberdade individual é supervalorizada, sendo 

entendida como viver como bem quiser, ter várias opções e ser livre para escolher 

(Chaves, 2004). No entanto, as escolhas feitas faz com que se busque o 

provisório e instantâneo para se sentir completo, não sendo saciado por realizar 

escolhas incoerentes ao que se necessita, por pensamentos imediatos, 

momentâneos que supre somente os desejos, o provisório. Não há necessidade, 

o permanente.  Deste modo, o ser humano levado pelo desejo do consumo é 

condenado a viver na insegurança e no medo, no qual o equilíbrio dificilmente é 

alcançado. Conquista-se o outro, mais não preserva o conquistado e torna-se as 

relações a longo prazo cada vez mais escassas e inexistentes mundo atual.  

Os textos utilizados e apresentados no decorrer do trabalho são de caráter 

de análise critica da constituição da subjetividade contemporânea, com objetivo 

de realizar uma profunda e significativa reflexão. 
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CAPÍTULO 1 

SOBRE RELAÇÕES E RELACIONAMENTOS NUMA SOCIEDADE 

LÍQUIDA E CONSUMISTA 

 

De modo resumido, define-se comumente no dicionário dentre as várias 

tentativas de explicar o que seria uma relação, uma conexão ou ligação entre dois 

objetos que sugere a posição do outro, assim como o comportamento do 

indivíduo em relação à outra pessoa, grupo ou sociedade que gera afeto. Aspecto 

que se constrói e se solidifica com a convivência entre os seres. Fazendo-nos 

refletir que se na sociedade atual os relacionamentos estão cada vez mais curtos 

e rápidos não há tempo para se ter uma relação, sendo cada vez mais difícil 

compreender se está com o outro tenha um significado ou apenas uma utilidade. 

(Dicionário da língua portuguesa. CARDOS & IRMÃO, 1899).  

Na obra Questões persistentes, de Luiz Bicca (2003), especificamente o 

capitulo 3, A difícil amizade, aborda a questão da amizade desde a antiguidade, 

em que a mesma era vista como uma relação de utilidade e interesses matérias, 

tendo a mudança nesta visão a partir da reflexão da relação entre pais e filhos 

onde se tem o desejo de felicidade dos pais para com os filhos ou vice e versa 

pelo simples gostar, sem nenhum sentimento de interesse, passando assim a se 

pensar em uma relação onde se tem aquele que ama, e aquele que é amado. 

Questionando-se quem seria o amigo na relação, o que ama ou o que é amado, a 

resposta ensaiada pelo filósofo foi a de que só há amizade quando há 

reciprocidade. Não se tem uma amizade ou qualquer relação se o outro não 

corresponder o sentimento daquele que ama que gosta.   

         Outro ponto abordado sobre as relações é que dentro delas, e na busca da 

felicidade, o indivíduo nunca alcançará uma plenitude, uma vez que seus desejos 

nunca são plenamente saciados. “É através de um bem concreto e limitado que o 

homem tende para o bem absoluto”, disse Bicca, continuando na afirmativa de 

que:  

[...] sendo o bem absoluto algo que se buscaria, mas não seria 
alcançável ou apropriável de uma vez por todas. Intensifica-se a 
exigência de excelência e as intervenções convergem para o 
pensamento de uma reciprocidade (BICCA, 2003, p. 148).  
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Assim, por mais que se tenham o afeto, carinho ou atenção do outro, 

estaremos sempre à espera de algo mais, onde a busca por essa felicidade 

sentimental, seria algo inalcançável. 

As mudanças culturais, econômicas e políticas ocorridas afetam e, mesmo, 

transformam os modos pelos quais os indivíduos estabelecem relações (também 

de amizade, de amor erótico, etc.). No contemporâneo, época marcada pela 

globalização, tais transformações teriam deixado as relações mais flexíveis e os 

indivíduos egoístas, em meio constantes mutações, afetando consequentemente 

a relação do individuo consigo mesmo, com o outro e o mundo, em suas visões e 

maneira de sentir e demonstrar esses sentimentos.    

Na atual sociedade, se tem a existência da fragilidade nos laços humanos, 

que gera insegurança e conflitos internos, onde se deseja acertar e estreitar 

esses laços, mas ao mesmo tempo com as facilidades existentes na sociedade 

para saciar seus desejos, deixa-se esses laços frouxos, fazendo com que esses 

sentimentos que precisavam ser ajustados se dissolvam cada dia mais. 

 

Numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto 
pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação 
instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, 
receitas testadas, garantias de seguro total e devolução do 
dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta (falsa, 
enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira) 
de construir a “experiência amorosa” à semelhança de outras 
mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo todas essas 
características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem 
suor e resultados sem esforço (BAUMAN, 2004, p 11-12). 

           

Desejo ou necessidade? Como Candido de Figueiredo (1899) define no 

Novo dicionário da língua portuguesa, o Desejo é a aspiração, vontade que gera 

tensão e um querer de possuir ou conquistar o objeto. Pode se configurar por 

sentimentos momentâneos e como aquilo que movimenta e que dá vida. 

Necessidade é o necessário, o inevitável, o indispensável e útil para ser ou ter. No 

caso do ser humano é gerada pelo vazio que se dá a partir de sentimentos ou 

desejos não saciados.  

O mundo atual tende a produzir vontades, no entanto sem esforços para se 

alcançar o objeto desejado. Facilidades e atualizações diárias que fazem com que 

o objeto desejado ontem, não tenha hoje mais nenhum interesse. E essas 

facilidades produzem desejo e a sensação do fácil que faz desejar por ser fácil, no 
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entanto mesmo que se alcance o que se é desejado se tem como resultado um 

vazio pela vontade e por não nutrir suas reais necessidades, mais sim produzir 

pequenos gozos. Espera-se ter a felicidade, o objeto do outro, mas sem se doar, 

abrir mão de si ou ter o esforço que o outro teve para conquistar o seu objeto ou 

felicidade. Sem usar o tempo e a construção necessária pelo simples fato de 

demandar tempo para se chegar ao objeto de desejo e a satisfação. De acordo 

com Jorge Coelho Soares (2013), estamos na era do imediatismo, onde se deseja 

“ganhar tempo” e o longo prazo significar perder: 

 

[...] não podemos perder tempo ou encontra tempo. O tempo não 
é algo que se perca ou que se ache. Nele fazemos coisas ou 
deixamos de fazê-las para fazer outras. Também não podemos 
ganhar tempo. Podemos fazer algo no lugar de outra coisa. 
Podemos “queimar etapas”, mas mesmo assim não ganhamos 
tempo (HEIDEGGER Apud SOARES, 2013, p 228). 
 

  A sociedade e a relação que este trabalho vem abordar são de uma era 

moderna modificada pelo consumo, fragilidade, descartabilidade, liquidez e talvez 

o fator mais importante e em excesso existente neste tempo, o individualismo, 

abordado por significativos autores como Bauman, Jorge Coelho Soares e Joel 

Birman. Ao logo dos tempos as relações entre o sujeito o objeto foram 

modificadas, prevalecendo sempre à quantidade e não qualidade. O ter e não o 

ser, pois a utilidade ganhou um espaço maior que o significado, e o ser humano 

passou por vontade própria e racional, viver mesmo que indiretamente em relação 

as suas escolhas na incerteza e insegurança. Fatores gerados por sentimentos e 

desejos de se ter uma companhia sólida, no entanto escolhas por satisfação 

momentâneas em uma era de incertezas de sujeitos formados por elas. “Parece 

que nunca havíamos nos empenhado tanto em discutir porque somos o que 

somos ou como viemos a nos tornar tal pessoa” (EWALD; SOARES, 2007, s/p.). 

Dentro deste hiperconsumo e forte olha para si, deparamos a existência em um 

modo paradoxal com o individuo que deseja o outro, e ao mesmo tempo só possui 

como prioridade um olhar para si.  

Na perspectiva de Lipovestsky, o hiperconsumismo não é simplesmente 

ávido por um bem estar material, mas aparece como um solicitante exponencial 

do conforto psíquico, de harmonia interior, cujas técnicas do desenvolvimento 

pessoal são disso fundamentais como abordado na obra um mercado da alma 

(Idem, 2006, p. 13).  
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Por um lado, a sociedade do hiperconsumo exalta os referenciais 
do ser-melhor, da harmonia e do equilíbrio; de outro ela se dá 
como um sistema hipertrófico e incontrolado, uma ordem bulímica 
que conduz ao extremo e ao caos e que neles deve co-habitar a 
opulência com a ampliação das desigualdades e do subconsumo 
(Ibid., p.16). 

 

Esse sentido paradoxal apresentado possibilitou identidades voltadas para 

si e ao mesmo tempo deslocadas e fragmentadas em meio ao processo de 

globalização. Conforme Bauman (2004), a era atual vivencia um amor baseado na 

consumação do desejo, satisfação sexual, relação instantânea que impede de se 

conhecer o outro e saber verdadeiramente o desejo de tê-lo em sua vida.  

Conforme Bauman (2004), em sua obra Amor liquido, se é possível 

encontrar nas relações o amor romântico disposto a tudo para estar e ter o ser 

amado, hoje também encontra-se o amor ligado ao lucro, ao valor de troca, e o 

estar com o outro enquanto houver utilidade. O capitalismo de consumo, valor e 

troca do tempo atual também está dentro das relações afetivas.  

 

Relacionamentos são investimentos como quaisquer outros; mas 
será que alguma vez lhe ocorreria fazer juras de lealdade às 
ações que acabou de adquirir? Jurar ser fiel para sempre, nos 
bons e maus momentos, na riqueza e na pobreza, "até que a 
morte nos separe"? Nunca olhar para os lados, onde (quem 
sabe?) prêmios maiores podem estar acenando? (BAUMAN, 
2004, p 15).  
 

A partir desta reflexão é possível refletir que na atualidade não nos 

relacionamos mais com o valor do outro, mais com valor de troca, onde 

permanecemos juntos não pela reciprocidade, mas pelo o que o outro pode me 

oferecer, enquanto pode e desejo estar e me satisfaz receber o oferecido. Pois, já 

que estamos abordando valores e lucro, assim como:  

 

[...] acionistas (prestem atenção: os acionistas só detêm as ações, 
e é possível desfazer-se daquilo que se detém) fazem de manhã é 
abrir os jornais nas páginas sobre mercado de capitais para saber 
se é hora de manter suas ações ou desfazer-se delas. É assim 
também com outro tipo de ações, os relacionamentos (Ibid.). 

 

Um dos problemas da ruína instaurada assim como a liquidez, é o adentrar 

nas relações para ser saciado sem a pretensão ou disposição de saciar na 

mesma proporção, pois essa é a sociedade de valor, onde assim como o capital, 

se acredita que temos que provar nossa existência pelo acúmulo de troca, mesmo 
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que essa troca muitas vezes não seja justa em relação ao outro, pois o 

individualismo fala mais alto nesta sociedade “flexível”, mais egoísta e narcisista, 

onde o foco é a busca do objeto de valor, a saciar a si, e seus tão desejáveis 

“valores”, bem-estar, beleza, amor, amizade, saúde entre outros ideias de 

felicidade. É interessante perceber como tais valores têm seus sentidos e 

significados invertidos, assim como rotulados e igualados a produtos de consumo. 

Sendo uma da temática da “Sociedade de Consumo”, conforme o título dado 

originalmente por Baudrillard. 

Para Bauman (2001), o atual sistema social envolve os sujeitos 

primeiramente enquanto consumidores, e os guia pela sedução e desejos 

voláteis, dos quais se movem as marcas e os símbolos com uma leveza quase 

imperceptível nas relações sociais, do que na constituição de laços com nossos 

semelhantes. Ele propõe a lógica do consumo como um fenômeno que emerge e 

reflete como consumo na sociedade contemporânea. 

É na sociedade capitalista tardia que o signo e a mercadoria juntaram-se 

para produzir o que Baudrillard (Apud SEVERIANO, 2007) aborda de mercadoria-

signo, onde realiza associações imagéticas e simbólicas que podem mais nem 

sempre possui relação com os produtos, tendo na venda o lucro como meta. Esse 

processo altera o valor de uso e transforma as imagens em mercadoria. Tendo a 

mercadoria transformada em signo e o signo em mercadoria pelo capitalismo no 

século XX.  

Para o consumo na sociedade contemporânea, os objetos são a 
verdadeira mola propulsora dos instintos humanos. Assim, os 
objetos atuais estão perdendo o significado que ainda possuem os 
objetos antigos, graças à produção em série, a redução da vida 
útil dos objetos industrializados (obsoletismo planejado), a toda 
uma manobra científica que mantém a massa sempre em busca 
de significações que os objetos factualmente não possuem. Esse 
processo fomenta nos indivíduos a busca por personalização, por 
identidade: o homem contemporâneo se perde e se frustra em 
busca da autenticidade nos objetos, que ele mesmo, massificado, 
já não possui (BAUDRILLARD Apud SEVERIANO, 2007). 

 

Se por um lado se deseja apertar os laços para que tudo dê certo no 

convívio com o outro. Por outro se deixam os laços frouxos, pela falta de 

disposição de abrir mão de pontos necessários de suas individualidades, para se 

viver a relação (Cf. BAUMAN, 2004). No entanto na sociedade de consumo não 

deu certo uma vez, anula-se o que já se viveu e procura-se outro, troca-se pelo o 
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que traz mais utilidade e prazer, é simples, fácil e convencional. Não há mais a 

existência de valorização ao longo prazo e profundidade nos laços sociais, nem 

esforço para se alcançar um resultado ou alterá-lo. Não se tem mais tempo, 

vontade e desejo de construção ou reconstrução, é mais fácil substituir, essa 

visão também está inserida quando se fala do capital humano, nela também se 

procura a oferta mais atraente, proveitosa ou ate a mais fácil. “Os objetos são 

personificados, reificados, enquanto o indivíduo e/ou os outros são objetificados e 

instrumentalizados” (Idem, 2007, p. 221). É o contemporâneo que trás como risco 

o excesso de expectativa e o novo sempre como o mais atraente para que o 

sujeito se sinta inserido e superficialmente saciado.  No entanto essa oferta, 

atraente faz com que o sujeito viva na incerteza e em um conflito interno. O 

capital humano é como um produto com prazo de validade, onde 

consequentemente o sujeito por fazer escolhas vazias, sentisse incompleto em 

um mundo cheio de opções, no entanto cheio de ausências e que não o faz 

chegar a tão buscada e esperada felicidade plena. A relação consigo e com o 

mundo acontecesse de maneira descentrada e desgastada diante de constantes 

adequações exigidas na era atual para se conquistar seus desejáveis objetos, que 

desestabiliza o individuo diante de seu objetivos para o futuro. De acordo com 

Maria de Fátima Severiano: 

 

Na idealização, o sujeito, ao fascinar-se pelo objeto fetichizado, 
cria um estado a-conflitivo, no qual toda falta está ausente. Esse 
movimento regressivo da psique, aos moldes do ego narcísico 
primitivo, de natureza conservadora, gera uma atitude de 
imobilidade e ausência de qualquer negatividade ou crítica. 
Provavelmente, essa pseudocompletude fornecida pelo “fascínio” 
do objeto-fetiche é um dos principais responsáveis pelo poder de 
sedução que a “marca” exerce e os mass media em geral, sobre 

seus consumidores, fornecendo-lhes “prestígio” e “personalidade”, 
atenuando e gerenciando conflitos (Idem, 2007, p. 222). 

 

Para o sujeito, a contemporaneidade muitas vezes se revela como um 

tempo de constantes mudanças geram uma instabilidade e consequentemente 

conflitos internos em relação ao que o rodeia principalmente a rapidez, 

tempestividade e dissolução, nas questões política, econômica, cultural e social 

afeitando diretamente sua subjetividade que na nesta era moderna se ver de 

cabeça para baixo. 
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As fortes transformações ocorridas ao longo dos séculos no meio social 

afetaram o sujeito de modo com que o esvaziasse nas suas relações, visão com o 

mundo e nas suas habilidades de sobrevivência na sociedade atual. É como 

descreve a escritora dinamarquesa Isak Dinesen, citada por Jorge Coelho Soares 

(2013), ao dizer que o sujeito “[...] desequilibra-se pelo instante vagar entre o 

passado e o futuro”. Suas referências se perderam e suas escolhas tem o feito 

optar pela incerteza, se acostumar e aceitar a viver em meio a ela, mesmo tendo 

consciência de suas reais necessidades, tornando-se um individuo 

superficialmente realizado e internamente frustrado com suas decisões e 

expectativas. Suas crenças, ideias e visões do mundo, e até mesmo seus heróis 

da sociedade que em seus pensamentos radicalmente se desconstruíram neste 

mal estar instalado no tempo atual, fazendo altera sua visão de mundo. Nas 

palavras de Maria de Fátima Severiano: 

 

Ocorre, pois, um retorno à própria pessoa do amor retirado do 
mundo, ou seja, uma auto-absorção no eu, um desejo de retorno à 
onipotência narcísica primária, mediado pelo “ego ideal”, visto 
que, tanto os ideais culturais, as utopias (“ideal de eu”) quanto às 
relações amorosas satisfatórias (relações objetais) – fontes 
originárias da auto-estima – parecem também próximas a um fim 
(Idem, 2000, p. 42).   
 

Assim, os ideais sociais do homem se diluem e o mesmo passa a ser 

descrente, desenvolvendo uma crença individualista, onde é o suficiente para a 

sua existência: 

[...] o Passado e o Presente corre [correm] o risco de desaparecer, 
porque o processo no qual cada passado é substituído por um 
novo Presente parece ter-se acelerado tão dramaticamente que 
formas individuais de pensamentos e estilos coletivos de vida já 
conseguem mais se adaptar (GUMBRECHT, 1999, p.449 Apud 
SOARES, 2013, p. 26). 
 

Analisando a sociedade em perspectiva histórica, percebemos que ao 

longo dos séculos o individualismo vem ganhando cada dia mais espaço. O 

desejo ganha presença, mas como está com o outro causa medo e insegurança, 

é o meu desejo e o meu futuro, nesta sociedade “flexível” e egoísta, fazendo com 

que não haja uma continuidade, uma vivencia ao longo prazo e causando 

consequentemente o mal estar citado nesta abordagem, que ganhou espaço ao 

logo do tempo. É a “fuga para adiante, de uma modernização desenfreada” (Idem, 

2004, p.53).  



21 
 

Há um contraste e uma e distancia entre a contemporaneidade e a 

modernidade, que gera conflitos. O conflito do tempo com o próprio tempo e as 

surpresas permanentes, a pressa e o esvaziamento que gera uma sensação 

incompleta nos seres desta época, se instaurando um mal estar de um sujeito 

muitas vezes perdido e desamparado em uma era tão “completa” e cheia de 

opções para a tão sonhada felicidade. Para Jorge Coelho Soares (2013), 

diferentemente do “sujeito moderno”, grande dificuldade do “sujeito pós-moderno” 

é aceitar esse vazio como uma condição para pensar a sua existência. Citado por 

Soares, Bezerra Jr. define esse vazio com as seguintes palavras: 

 

A dificuldade maior de nossa cultura não é a de estar mergulhada 
num vazio desesperançado, mas ao contrário, é de ter produzido 
um horror difuso e persecutório à interiorização, ao assombro, ao 
não-sentido (tomados como máscaras aterrorizadoras do vazio) e, 
como consequência, um ambiente extremamente vulnerável à 
sedução dos objetos e ao seu interminável processo de 
substituição do mercado. Não é que faltem significações. O 
problema é que a própria questão do sentido tornou-se obsoleta e 
incomoda, num mundo em que os ‘os padrões de qualidade’ 
exigem uniformização, previsibilidade e sujeição (BEZERRA Jr., 
Apud SOARES, 2013, p. 25).  

 

Como o desejo faz desejar, não há como se preencher esse vazio e 

espaço incompleto que leva o sujeito pós-moderno a consumir compulsivamente. 

Este “colecionador às avessas” sabe que os objetos que adquire desvalorizam-se 

assim que ele os agarra (Ibid.). Como “o desejo mão tem um objeto com o qual 

possa conformar-se [...] sempre haverá um objeto chamando a sua atenção”. 

(Ibid., p 27). O que faz o novo ser mais atraente, desejável e compensador, 

fazendo se diluir “o longo prazo” nos vínculos, em meio a uma 

contemporaneidade de individualidades, desejos e solidão causada por excessos 

de expectativas resultando em frustrações, e o enfraquecimento dos laços nesta 

“modernidade liquida”, conforme o conceito de Zygmunt Bauman. 

Se para se ter e construir uma relação sempre foram importantes e 

primordiais fatores como conhecer mais o outro para se criar uma intimidade, 

privacidade, construir sentimento de irmandade e carinho, a partir da analise da 

obra de Jorge Coelho Soares e Ariane P. Ewald, Reflexões À Sombra De Adorno: 

cultura do consumo, vazio existencial e sofrimento psíquico, é possível 

compreender que, hoje, valorizar esses pontos no indivíduo muitas vezes não tem 
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o menor significado ou importância, principalmente se há traços físicos ou 

características, muito diferentes do modelo de beleza e de “valor” necessários e 

impostos pela sociedade como fatores desejáveis e interessantes para ser ter e 

ser uma companhia para uma relação ideal. Aquela relação das cartas, carinhos, 

troca de figurinhas, onde uma das coisas mais importantes, era o sentimento de 

poder confiar no outro para se contar suas confidencias que ficariam para sempre 

em segredo com o melhor amigo (a) ou amor, deu lugar a visão de relação ideal 

com aquela onde o amor ou amigo melhor escolhida é aquele que o parceiro pode 

lhe apresentar as pessoas mais bem relacionadas e sucedidas financeiramente, 

dando garantia de saídas interessantes, viagens e fotos invejáveis nas redes 

sociais lhe trazendo a popularidades tão importante na sociedade atual.  

 

As pessoas passam a valer, cada vez mais, cada vez mais pelo 
seu valor econômico bem como potencial erótico a ser canalizado, 
não como força emancipadora a serviço da liberdade, mas 
mercadoria a serviço do capital (SOARES; EWALD, 2007). 

 

Como expressado por Bauman, contemporaneamente em nossa 

sociedade, a amizade e o amor perderam sua ressonância política, sendo vivida e 

concebida como um ornamento afetivo compensatório às promessas frustradas 

de realização individual no amor romântico, à crise da instituição familiar e à 

solidão vivenciada na denominada “modernidade líquida” (BAUMAN, 2004). 

Seria possível nomear a contemporaneidade como era das sensações? 

Pois o sentimento e o significado do outro foram substituídos pela utilidade e valor 

de troca como mercadoria, para a satisfação pessoal.  

A atenção e conversas com o outro no anonimato está desaparecendo, 

colocando cada dia mais decadente os pilares do relacionamento, cujo a linda 

missão seria o apoio, auxilio e cumplicidade de ajudar ao outro a lidar com os 

desafios da vida, hoje sua existência está tristemente cada dia menos duradoura 

com suas transformações. As relações estão em crise de identidade, valor e 

existência, onde ao invés de um laço sentimental, se transformou em uma 

estratégia política de sobrevivência, se tornando líquidos nesta 

contemporaneidade.  Até nisto vemos a mercadoria e o valor de troca, nos 

sentimentos, a serviço da mais valia, do que é rápido fácil e o que produz as 

melhores sensações. Como descreve Frederic Jameson em sua obra 

Modernidade Singular: “[...] único significado satisfatório para a modernidade se 
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encontra na sua associação com o capitalismo” (JAMESON, 2005). A lógica 

Narcisista da cultura e do consumo é surda aos apelos de Eros. Ao reafirmar o 

sujeito que se apega aos objetos de consumo unicamente por um movimento de 

posse, impede que este individue destrua a mesmidade em nome da diferença 

(Idem, 2004). 
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CAPÍTULO 2 

A DIFÍCIL ALTERIDADE: EU, O OUTRO, O MUNDO 

 

As transformações recorrentes nas relações na sociedade atual vêm 

ocasionando rupturas e deslocamentos significativos na identidade, subjetividade 

e existência do sujeito e sua visão de valores.  “Nesse processo, o ser amado 

transformou-se numa tela — em branco, de preferência. Suas cores naturais 

empalideceram, de modo a não se chocar com a figura do pintor, nem desfigurá-

la” (BAUMAN, 2004, p. 17). A utilização do afeto está cada vez mais distorcida, 

afetada e confusa em suas escolhas, trazendo consequentemente frustrações e 

sentimentos de desvalor ao longo prazo. Por outro lado, esse modo de escolhas 

acompanha os modelos ideias da sociedade de consumo reforçado pela mídia e 

dispositivos sociais para o individuo dessa era, que busca naturalmente o fácil e o 

que a maioria deseja o que nem sempre vai de encontro ao que ele 

verdadeiramente busca e precisa. Nessa estrutura ambígua, criticamos os novos 

moldes da sociedade, mais reproduzimos os mesmos a partir de nossas escolhas 

e aceitações diárias. 

Como tentamos desenvolver no capítulo anterior, vivemos em uma era em 

que se perdeu o poder do vínculo entre os seres, dando lugar à utilidade, à 

rapidez e à fluidez, desfazendo os pontos fundamentais de uma relação, seja ela 

amorosa ou não. Deixando de lado o afeto e disposição de estar com o ser 

amado, que em relação aos moldes de relacionamento tanto se lutou ao longo 

dos séculos para se construir e conquista. Uma sociedade que buscou a liberdade 

de escolha e expressão, hoje possui indivíduos que colocam ter essa “liberdade”, 

no entanto com medo de estabelecer relações mais profundas entre si, por 

insegurança. Eros, como escreveu Lévinas, citado por Bauman, é... 

[...] uma relação com a alteridade, com o mistério, ou seja, com o 
futuro, com o que está ausente do mundo que contém tudo o que 
é [...] Eros move a mão que se estende na direção do outro — nas 
mãos que acariciam também podem prender e esmagar 
(BAUMAN, 2004, p. 12). 
 

Se a alteridade é incerta e arriscada, tantas vezes recusada e negada, por 

outro lado ela é essencial para a constituição da própria individualidade: 
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O outro me lança no tempo da existência, esta desde já 
consistindo em ser-para-fora (existere) e, por ilação, ser para 
outrem. Nesse tempo que chega do futuro, enquanto 
possibilidade, abertura e projeto, o outro me demanda e eu lhe 
respondo. Apesar da minha finitude, na iminência da morte, o 
outro nada obstante me dispõe ao ainda não, ao adiamento, ao 
ainda ter (ser no) tempo para responder-lhe. A solicitação do outro 
me coloca no tempo, aliás, no ainda ter ( ser no) tempo. O pai 
ainda ter tempo para ver o filho crescer e ter seus filhos. O amante 
ainda ter tempo para amar. O professor ainda ter tempo para 
professar aos seus alunos. O médico ainda ter tempo para assistir 
o doente. O caminhante ainda ter tempo para seguir o caminho. 
(BLEICHER; FREIRE, 2003, p. 233). 
 

O outro dá sentindo ao tempo e ao espaço, por isso é necessário dar parte 

de si e de seu tempo a ele. Esse é um dos sentidos de se estar vivo, passar por 

essa experiência, ser pergunta mais também resposta para o outro.  Quando se 

quer conquistar e corresponder o outro para ser correspondido, usa-se do tempo 

para esse processo de busca, construção ou reconstrução. Essa relação dá 

sentido à existência e ajuda a realizar e estruturar a identidade e subjetividade do 

sujeito. 

O tempo do pai para o filho o ajuda a dar sentido e referência à vida dele.  

A dar direção e valores que só o tempo investido nessa relação é capaz de 

constituir. A paternidade/maternidade faz do filho a obra que se prolonga para 

além da morte de seu autor – o/a pai mãe, numa espécie de perdão do tempo 

(LÉVINAS Apud SOARES). O amante ainda ter tempo para amar, consolida e 

preserva a união. Traz um dos fatores mais difícil do tempo atual dentro dos 

relacionamentos, a durabilidade construída pelo cuidado, entrega e construção 

que todo relacionamento precisa, por que essa felicidade tão desejada se constrói 

e leva tempo.  

O professor ter um tempo de professar aos seus alunos faz uma 

construção capaz de ficar para a eternidade. E um saber que o faz mais que 

professor, um mestre e amigo.  Assim como um médico ter tempo para assistir um 

doente, pode salvar uma vida, reacendê-la. Não tendo o caminhante um 

significado ou importância inferior aos demais citados ao seguir o caminho, 

principalmente por ter a sabedoria de algo tão importante para a existência, saber 

seguir. Para Lévinas, sem o outro, sequer há tempo. Uma visada neste sentido 

nos intimaria a pensar na hipótese de sofrer pelo sofrimento do outro (FREIRE, 

2003). E até se esse sofrimento afetar o indivíduo quando sujeito ou lhe causar  
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rupturas ao se relacionar com o outro, o coloca no tempo e prova de sua 

existência. 

Neste sentido, uma questão fundamental a se considerar na atualidade é o 

individualismo e a indiferença para com o outro. Estaríamos, nas palavras de 

Bauman, “órfãos de Eros”: 

 

Órfão de Eros. Eros com certeza não está morto. Mas, exilado de 
seu domínio hereditário — tal como Ahaspher, o Judeu Errante —, 
ele foi condenado a perambular pelas ruas numa infindável e 
eternamente vã procura de abrigo. Eros agora pode ser 
encontrado em toda parte, mas não permanecerá por muito tempo 
em lugar nenhum. Ele não tem endereço fixo: se você quiser 
encontrá-lo, escreva para a posta-restante e mantenha a 
esperança (BAUMAN, 2004, p. 27). 

 

Estaríamos diante da necessidade de reflexão acerca das relações 

interpessoais, a importância do outro para a existência individual e necessidade 

de seu compromisso ético-político para se resgatar alguns valores desta relação, 

que se dá “nos atos cotidianos e quase banais de civilidade, hospitalidade, 

gentileza e cortesia” (CRITCHLEY, 2006, p.19-20). 

Nascemos, crescemos e adquirimos conhecimentos que nos modificam, 

mas também se modificam por fatores psicológicos, políticos, sociais que não 

permanecem os mesmos, fazendo com que a vida, mesmo numa relação 

intrasubjetiva, altere o que é tido como normal, apesar de mudanças serem 

compreendidas tantas vezes como algo negativo. Para Lévinas a proximidade de 

Outrem, “a proximidade do próximo, é no ser um momento inelutável da 

revelação, de uma presença absoluta (quer dizer livre de toda relação) que se 

exprime.” (LÉVINAS, 1988, p. 64 Apud SOARES, 2013). 

Passa-se por desafios, mais também coloca-se o outro a partir do momento 

que não se está verdadeiramente aberto para se despir das visões ou opiniões 

alheias e conhecer o outro como ele é, longe das visões, julgamentos e padrões 

preestabelecidos. Faz parte do conhecimento e relacionamento interpessoal 

assim como para construção de qualquer relação, pois saber quem somos, assim 

como quem é o outro, é base e muitas vezes o ponto de partida para conhecer, 

construir, manter, estabelecer ou restabelecer uma relação. Parece difícil, mas é o 

sujeito que dificulta o processo e o torna ainda mais complexo e contraditório, na 

medida em que o “ensimesmamento”, tantas vezes como tentativa de proteção, 
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exclui o outro. Acolher o outro em sua diferença é à base de uma ética do cuidado 

(FREIRE, 2008).  

           Como o trabalhado por Giorgio Agamben, em sua obra Nudez, coloca-se 

diariamente por meio da fala que a opinião do outro é dispensável para a 

existência, mas na prática deseja-se ser reconhecido pelo o outro tornando esse 

fator inseparável e de suma importância para a vida e sua constituição enquanto 

sujeito. Sendo a partir desse reconhecimento e retorno do outro e do mundo que 

se sente parte do meio e se constitui como individuo. Se olharmos sobre a visão 

da influência da personalidade vinda da persona que possui como significado 

máscara, trazendo para a realidade social a mesma tem como papel a definição 

da subjetividade e identidade de cada indivíduo, fator que precisa ser respeitado e 

reconhecido. A máscara citada nasceu da filosofia, sendo utilizada antes de tudo 

no teatro e muitas vezes para esconder um lado ou até a verdadeira face do 

individuo para a sociedade (AGAMBEN, 2014). 

         Naquele cenário, o homem não podia estabelecer a relação do seu 

verdadeiro eu com a imagem transmitida em sua máscara. Deste modo, sua visão 

social se formava a partir da adesão e separação de sua máscara social, fazendo 

com que esse indivíduo tenha domínio de seu comportamento em diferentes 

momentos de sua existência ou perdesse o controle e passe a viver o 

personagem como em uma das escritas da época por Epíteto (citado por 

Agamben), filosofo grego estóico, aos atores de teatro: 

 

“Lembre-te”, escreve Epíteto, “que tu és como um ator na parte 
que o autor dramático quis atribuir-lhe; breve, se breve, longa, se 
longa. Se quer que tu representes um papel de mendigo, faça-o 
convenientemente. E te faz o mesmo num papel de aleijado, de 
juiz, de simples cidadão. Escolher o papel não cabe a ti: mas 
representar bem a pessoa que te foi atribuída, isso depende de ti” 
(Ench. XVII). [...] “Em breve chegará o dia”, coloca ainda Epíteto, 
“em que os atores irão acreditar que a sua máscara e os seus 
trajes são eles mesmos” (Diss. I, XXIX, 41 Apud AGAMBEN, 

2014, p. 79).  
 

         Para Agamben, estabelecendo uma relação do comportamento idealizado 

pela sociedade e o comportamento idealizado pelo seu próprio eu até o século 

XX, a identidade deixa de ser “persona social”, para ser também biológica. Hoje, 

no século XXI, esse mesmo indivíduo que realiza cada vez mais papéis na 

sociedade, permanece muitas vezes nesta ideologia intensificando até mais do 
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que naquele período o uso das máscaras por medo e insegurança de ser 

relacionar ou de não ser aceito na sociedade que, por mais “moderna” e “flexível”, 

idealiza e cria cada vez mais padrões e modelos, resultando em sujeitos 

internamente cheios de conflitos, inseguro e com medo de não se moldar a esses 

padrões e ser não aceito pelo outro e pelo mundo. 

Deste modo, é possível conjecturar que, atualmente, numa sociedade 

globalizada que cria e constrói diariamente novos produtos industrializados e 

tecnológicos, o faz também com novas identidades em meio a tensões e pressões 

sociais. 

Refletindo a partir dos textos de Maria de Fátima Severiano (2013) e de 

Jorge Coelho Soares (2013), a felicidade nesta era tem receitas prontas, pois 

para ser bem sucedido é necessário entrar para a universidade, tem que casar e 

quando casa tem que ter filhos, e ter, e ter... Assim, você tem que ter sempre para 

se moldar e, assim, ser feliz. No entanto, “nunca conseguimos ter todos os 

objetos que nos são oferecidos como parte de uma felicidade absoluta e nunca 

conseguimos satisfazer às demandas de ser e ter que o sistema impõe de forma 

tão sedutora quanto mandatória” (SOARES, 2013, p. 26). 

Na “sociedade do consumo”, o consumo adentra as relações interpessoais 

e intrapessoais, criando novos sentidos e valores. Para Richard Sennett, “um 

regime que não oferece aos seres humanos motivos para ligarem uns para os 

outros não pode preservar a sua legitimidade por muito tempo” (SENNETT, 1999, 

p. 176).  Russel Jacoby (1977) escreve em seu livro Amnésia Social sobre o 

abismo e risco que vivermos em uma “obsolescência programa”, uma vez que as 

relações com os demais indivíduos reproduz tal lógica industrial e mercantil: 

também elas se iniciam com prazo de validade curto. 

Deste modo, o ser do individuo é momentâneo, aquele que lhe cabe ser no 

momento e que lhe proporciona chegar ao lugar esperado ou obter o que é 

desejado mesmo que isso signifique se despersonificar, gozando daquilo que não 

é sólido e que não trará satisfação e felicidade duradora. “[...] hoje mais sentimos 

do que pensamos [...] Ser moderno [hoje] significa mudar compulsivamente. Não 

tanto ‘ser’ mas ‘estar se tornando’, permanecendo incompleto e subdefinido” 

(BAUMAN, 2011, Apud SOARES. 2013., p 27). Temos tanta pressa de consumir 

(consumir, inclusive, felicidade), como uma espécie de “objetivo”, como um “fim 

do túnel”, que, no geral, não percebemos que ela pode estar nos detalhes da 
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caminhada dentro dele, pelo desejo acelerado de consumi-la aonde chegamos ao 

final sem nos sentimos saciados, pois o essencial não estaria no resultado final e 

sim na construção do caminho. (Idem, 2001). 

Para Joel Birman, o “vazio da subjetividade” atual é o correlato do mundo 

que perdeu o sentido, pois as regras e os códigos anteriormente estabelecidos 

para a promoção da sociabilidade foram subvertidos. (BIRMAN, 2006, p. 193). 

Um dos problemas do que o psicanalista chama de “falência e mal estar” 

desta “relação” entre os sujeitos com a perda de identidade, é a busca de 

interesses e benefícios que fazem com que o gozo de está com o outro e ter uma 

satisfação para si, tenha prazo de validade, na “[...] na impossibilidade de vivemos 

com valores de longa duração” (Idem, 2013, p. 27). Buscar o fácil passou a ser 

normal, não só em aspectos como comprar alimentos prontos, congelados ou 

semi-preparados, otimizando a vida daqueles que possuem uma rotina agitada, 

facilitando nas atividades diárias. O ponto é que essa facilidade se generalizou 

instalando-se nas relações, e na busca rápida de se ter uma satisfação e 

benefício de maneira que não demande trabalho, tempo e que seja rápido, fácil, 

pois o fácil faz desejar por ser fácil e não demandar esforço. “Vivemos no reinado 

do curto tempo de reação, da rentabilidade imediata” (Idem, 2013, p. 26). É 

possível caracterizar como questão cultural da atualidade, pois esses 

comportamentos vêm se normalizando e criando raiz no cotidiano 

contemporâneo. Assim, pensando a cultura como um processo que orienta a ação 

do sujeito no território e que influencia na identidade pessoal do mesmo, essa 

falta de envolvimento e vazio encontrados na pós-modernidade transformou-se 

em um aspecto cultural, pertencendo a muitos, sendo assim compartilhado (Idem, 

2007). Na citação abaixo, Joel Birman descreve esse esvaziamento do indivíduo 

do seguinte modo:  

 

 As pessoas se queixam cada vez mais que estão vazias, que não 
têm nada dentro de si, isto é, que perderam uma certa vitalidade e 
o envolvimento com as coisas e as pessoas.  Com efeito, para tais 
pessoas, sua existência e o mundo perderam absolutamente o 
sentido, não tendo, pois, mais qualquer razão para existir. É a 
potência de ser que se esvaiu, sacando quase definitivamente a 
gana pela vida. Enfim, é a impotência e a apatia que se impõem 
como resultantes disso (BIRMAN, 2012, p. 120). 
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Tal crítica afirma que as relações interpessoal e intrapessoal não são, ou 

não podem, ser caracterizadas como o abandono de si para estar com o outro, ou 

o abandonar o outro para está bem consigo. É como coloca o sociólogo alemão 

Norbert Elias (1994) em sua obra O processo civilizador, o homem é uma lenta 

prolongada construção do próprio homem. “Viver na incerteza é traumático”, disse 

Agnes Heller (1999). “Viver na incerteza de valores e significados é ainda mais”, 

completa ela (1999, p.21). (SOARES, 2013). 

A incerteza faz viver na instabilidade, gerando conflito e medo do que pode 

não dar certo. E toda essa insegurança afeta o sujeito, seus planos, confiança 

com o futuro e sua existência. Viver na incerteza de valores e significados é algo 

ainda maior e mais preocupante, pois ambos são bases de nossa existência, 

onde se coloca e acredita em dias melhores assim como humanos melhores, 

incluindo a nós mesmos. “Somos, assim, não como vitimas manipuladoras, mas 

como cúmplices, à nossa maneira e com a nossa feição histórica e em larga 

escala [...]” (Idem, 2013, p. 30).  

Assim, podemos perceber que muitas vezes vivemos de modo onde a 

segurança é um dos fatores mais distante, no entanto deveria ser a mais próxima. 

Deste modo, para a construção ou resgate desse eu e sua relação com o outro 

nesta era de modernidade liquida, seria necessário se estabelecer um equilíbrio 

interno e novos olhares para o mundo, assim como valores, comportamentos, 

atitudes e relacionamentos sociais, onde estabelecemos naturalmente uma 

relação de significado e a experiência de sermos nós mesmos, a partir do que 

acreditamos ou sabemos, o que é naturalmente a forma que vemos o mundo (Cf. 

EWALD; SOARES, 2007).  

O ser humano é um interminável processo em construção e que 

permanentemente se constitui e passa por processos de mudança em sua 

subjetividade. Para Joel Birman em sua obra O sujeito na contemporaneidade, tal 

transformação histórica se funda em operadores políticos, sociais e simbólicos 

que subverteram o campo dos saberes e dos valores de forma radical. [...] É por 

esse viés que o mal-estar se transformou numa indagação ética para a leitura das 

subjetividades contemporâneas. Estamos aqui diante de uma caixa-preta que 

deve ser cuidadosamente aberta para que se possam decifrar as surpresas que 

revela sobre a atualidade (BIRMAN, 2012, p. 65-66). 
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          Há uma inter-relação individual e coletiva em sua existência, e ao mesmo 

tempo um embate com si e o tempo ocasionado por tensões da atualidade. Onde 

há constante criação e recriação de suas subjetividades e sua vida individual e 

coletiva, uma vez que muitas vezes a realidade do individuo e da sociedade são 

distintas. No entanto se o individuo é produto do meio e o ambiente influencia no 

que ele é, logo, o mesmo se deixa moldar por essa sociedade e seus hábitos, 

aceitações e como já citado neste trabalho critica os moldes e modelos deste 

espaço, mais por fim o reproduz em suas atitudes. São como forças que 

atravessam o sujeito e que o faz se moldar ao que ele inicialmente reprova, mas 

aceita deixando roubasse nesta liquida modernidade (Idem, 2007).    
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CAPÍTULO 3 

AMIZADE E CONJUGALIDADE NO CONTEMPORÂNEO 

 

Quero ser o teu amor amigo. Nem demais e nem de menos.  
Nem tão longe e nem tão perto.  

Na medida mais precisa que eu puder.  
Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida,  

Da maneira mais discreta que eu souber.  
Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar.  

Sem forçar tua vontade.  
Sem falar, quando for hora de calar.  

E sem calar, quando for hora de falar.  
Nem ausente, nem presente por demais.  
Simplesmente, calmamente, ser-te paz.  

É bonito ser amor amigo, mas confesso é tão difícil aprender!  
E por isso eu te suplico paciência. 

Vou encher este teu rosto de lembranças,  
Dá-me tempo, de acertar nossas distâncias... 

Fernando Pessoa. 

 

Fernando Pessoa descreve o desafio da amizade, por meio do poema do 

amigo aprendiz. Ele aborda a necessidade do espaço, sutileza, gestos, a 

dificuldade de ser philos, amigo, e o que seria a base para se preservar esse tão 

bonito sentimento, a reciprocidade. Tanto se fala de amor na sociedade atual, 

muitas vezes deixando de lado a amizade que também é uma forma de amar e 

assim como o amor passando pela fragilidade dos laços e em declínio, um fator 

também a ser tratado com emergência ou até mesmo urgência na sociedade 

atual.  

    A partir da obra Questões Persistentes de Luiz Bicca (2003), das reflexões 

de Bauman (2004) e de Jorge Coelho Soares (2013), podemos elaborar uma 

perspectiva dos processos sociais em que é possível dizer que quanto maior o 

número de pessoas no mundo, maior a chance de se relacionar e fazer amizade.  

No entanto, a supervalorização pessoal na atualidade tem desconstruído esta 

visão. O mais preocupante é que a experiência de amizade tão citada envolve 

todo um contexto histórico incluindo a família, religião, política, cultura e os 

aspectos sociais de cada época que também estão líquidos, onde em uma era de 

tanta insegurança e medo, a amizade é um dos refúgios e tentativa de leveza 

para o convívio social. Para Nietzsche: “Amigo. – É a partilha da alegria, não do 

sofrimento, o que faz o amigo” (NIETZSCHE, 2000, p. 269). Essa relação 
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promove a evolução e a felicidade humana, assim como a alegria que se revela 

sensível e humana nesta relação mesmo nesta era de incertezas. Tendo a visão 

de uma era onde um dos fortes fatores é o egoísmo, ter uma amizade das 

melhores hipóteses e uma vitória para os tempos atuais, onde um dos pontos de 

maior abordagem é o consumo, principalmente entre as relações.    

        Se relacionar atualmente é um grande desafio, onde a amizade (philia) em 

meio às ruínas e desconstruções da sociedade de consumo, faz na prática um 

reequilíbrio no desafiante “nós” da sociedade contemporânea, sendo um grande 

refúgio quando construída e preservada.  

 A boa amizade surge quando a gente respeita muito o outro, mais 
até do que a si mesmo, quando do mesmo modo se o ama, 
embora não tanto quanto a si próprio, e quando finalmente, para 
facilitar o relacionamento, a gente sabe acrescentar uma delicada 
tintura (Anstrichi) e uma fina película (Flaum) de intimidade, mas 
ao mesmo tempo sabiamente se abstém da intimidade verdadeira 
e proporcionalmente dita e de confundir o Eu e o Tu 
(Menschliches, Allzumenschliches, II, Af. 241 BICCA. 2003, p 
189).  

 

Conforme reflexão de Bicca (2003), o pensamento filosófico adentra a 

sociedade moderna, com a visão da amizade como virtude. A boa amizade nasce 

do respeito, da entrega, doação de si e da relação do nós, constituindo- se e 

permanecendo em sua ideal estrutura.  

O desafio é mantê-la viva nesta sociedade do consumo, sem que haja a 

visão do valor de troca, o que é inevitável. As relações sinceras e verdadeiras são 

aquelas que demonstram fragilidades em relação ao que se sente pelo outro. 

Para Aristóteles, “a amizade é uma virtude ou, no mínimo, alguma coisa vinculada 

à virtude”. Um dos mais completos modelos a ser citado é a amizade existe nas 

relações entre pais e filhos, onde a entrega visando o bem está e felicidade do 

outro, principalmente do filho é pura e verdadeira mesmo que não haja algo em 

troca por mais que por muitas vezes o beneficio pessoal ou a utilidade seja algo 

difícil de não se desejar, o importante nesta relação é ver a felicidade do outro. Ao 

refletir e analisar sobre os mais variados tipos de relacionamento (Amizade, 

conjugal, pais e filhos, profissional e etc.), é importante que haja na cumplicidade 

dessas relações uma amizade, um verdadeiro importa-se e interesse pelo outro, 

onde “um homem deseja o bem do seu amigo por amor a esse amigo e não como 

um mero meio para sua própria felicidade” (BICCA, 2003, p. 151). Na busca 

dessa mediatizada felicidade, o sujeito se mostra egoísta, estando com o outro 
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para que o outro supra seus desejos e felicidade sem reciprocidade. Observando 

com a visão do hoje, sobre a sociedade o medo à insegurança de se está em uma 

relação parece que o individuo ao zelar pelo amor, amizade, bem estar ou 

felicidade do outro, deixaria de construir sua própria felicidade e bem estar e se a 

relação e amizade se houve entrega pelas duas partes, desejos e quer pela parte 

dos dois. 

Segundo Kant, a amizade seria uma superação ética na busca 

(individual) pela felicidade onde 

se cada qual cuidasse exclusivamente de si mesmo, sem se 

importar com os outros, não haveria amizade. As duas coisas, 

portanto, devem andar juntas: o homem deve ao mesmo tempo 

ocupar-se da sua felicidade e da de outrem. [...] É certo que 

muitas das nossas necessidades, ou daquilo que nós 

consideramos tais, são de tal espécie que nós poderíamos 

sacrificar um grande número delas por amor do amigo.   

 

            Para Kant, citado por Luiz Bicca (2003), a amizade é divida em três 

espécies diferentes, tendo como base o sentimento, o gostar ou intenção e 

necessidade. A primeira seria ligada na reciprocidade e cuidado, atendendo as 

exigências naturais da vida, assim como promovendo a forma original das 

relações amigáveis. A segunda seria a amizade que se baseia no prazer de 

estar com o outro, da companhia e na felicidade buscada um no outro 

colocando como ênfase a diferença entre as pessoas, motivos ou razões para 

terem uma relação de amizade:  

 

Na verdade, o que une os homens é a contribuição que cada 

qual pode dar ás expectativas dos outros; assim, alguém busca 

no outro não aquilo que ele possui, mas aquilo que lhe permite 

suprir as próprias carências: portanto, procura-se a diversidade 

e não a uniformidade (Ibid., p. 426). 

 

          A terceira forma seria mais elevada, onde fundada no sentimento e 

intenção seria pura e sincera, possuindo o sentido universal. Seria a mais ideal 

e a que falta nesta contemporaneidade pós-moderna, sem inferioridade ou 

superioridade, pois os dois andam juntos, “um amor pleno de benevolência e 

prazer em pessoas iguais, tomando em consideração sua postura moral e suas 

inclinações” (Ibid., p.680). Esse seria um ideal a ser seguido e vivido, no 

entanto com a realidade humana é algo que seria impossível de alcançar uma 

vez que na prática o individuo nunca é saciado em sua totalidade de desejos e 

necessidades.  

          Logo, o que falta nas relações pessoais é a entrega, a construção, 

reconstrução, reciprocidade, fortalecimento de laços de confiança, quase uma 

fé no amor, amizade e relações humanas. Pois as construções levam tempo, e 
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o ato de preservá-las para que nunca vem abaixo ou se desfaçam e para 

sempre.  

   Na contemporaneidade os indivíduos têm se distanciado cada vez mais, 

tendo um dos fatores à dependência da tecnologia para se relacionar, onde 

conhecer amigos e tentar uma relação amorosa passou a ser cada vez mais 

comum pela internet. Onde se conhece, se envolve e se termina através de uma 

tela, muitas vezes sem se quer um contato físico e escuta de uma voz, podemos 

dizer que um dos maiores dificuldades da era, é está junto.    

Um dos grandes problemas dos relacionamentos na sociedade atual é o 

individualismo. Como coloca Bauman (2004): Em nosso mundo de furiosa 

“individualização”, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. O “eu” no “nós”, 

não funciona, mais se insiste e se repete de relacionamento em relacionamento 

gerando a liquidez nas relações. 

Conforme elucidado no artigo Os nós do individualismo e da conjugalidade 

na Pós-Modernidade, de Érico Douglas Vieira e Márcia Stengelna (2010), o 

individualismo é caracterizado como um modo de viver com exclusividade para si, 

ser egocentrista, usar da valorização e da autonomia individual, coloca-se em 

oposição ao que é coletivo. Viver para si não é algo de todo negativo, pois antes 

de qualquer coisa significa amar a si mesmo o que é um fator primordial para 

amar o outro, no entanto quando se decide está ou amar o outro é necessário 

abrir mão de parte de si e transformar esse amor a si um equilíbrio com a sua 

escolha de está com o outro. É como encontramos no artigo A subjetividade como 

objeto da(s) psicologia(s): “No que diz respeito a nós, sujeitos modernos 

contemporâneos (se é que ainda somos modernos), estamos submetidos a 

formas históricas de subjetividade: a individualidade, correlativa do discurso 

liberal, do estatuto do indivíduo e do próprio capitalismo...” (FILHO; MARTINS, 

2007, p 6). 

      Como o abordado por Ulrich Gumbrecht em sua obra Vivendo no Limite do 

Tempo, “Uma individualidade que se orgulha de sua condição, mas que se 

submete cada vez mais num “pensar coletivo” à espera de um grande líder que 

lhes diga o que fazer” (GUMBRECHT, 1929 Apud SOARES. 2013., p 25). Se é 

necessário ter modelos que seja a partir do somos, nossas subjetividades e 

identidades e não as criações realizadas pelo maquinário moderno.  

É preciso deixar de nos singularizar quanto sujeitos e buscar nossa 

pluralização nesta era, nos encontrar, descobrir quem somos e não nos recusar 
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quanto sujeito. Sermos mais coletivos na prática do que na teoria, pois não 

sobrevivemos a ela. E se somos coletivos na teoria e individualistas na prática 

nesta contemporaneidade como estão os relacionamentos? É primordial refletir o 

impacto que o mesmo poder trazer as relações, deste modo vamos adentrar 

nesta reflexão.  

  Se o individualismo faz pensar somente em si, não é saudável e possível 

se estabelecer uma relação sem abrir-se mão de parte si, para estar com o outro 

verdadeiramente. 

Os laços sociais se restringiriam então ao campo da imagem, 

de maneira que a cena social se reduziria à retórica do 

narcisismo. Seria a produção e a exaltação desenfreada das 

imagens de si mesmo, para o deleite do outro, num campo 

sempre imantado pela sedução, o que passaria a dar as cartas 

do jogo na estética performática do espetáculo. Essa 

transformação fundamental pressupõe uma mudança nas 

formas de mal-estar presentes na contemporaneidade 

(DEBORD Apud BIRMAN, 2012, p 55). 

 

Com o crescimento da autovalorização do corpo no decorrer do século XX, 

houve uma contribuição para essa forte individualização do individuo, onde o 

mesmo passou a servir ao próprio corpo, cuidar mais de si e a olhar única e 

excessivamente para si aderindo fortemente à sociedade do consumo fazendo do 

corpo o mais “belo objeto de consumo”. Lugares de realizações e investimentos, 

se estabelecendo muitas vezes uma relação produto x consumo.  

      É importante colocar que um dos pontos preocupantes desta tão citada 

sociedade do consumo é que a mesma não possui está descrição por ser 

estabelecer em um mundo de prosperidade, prevalência de riqueza pela maioria 

ou abundância. Mais uma sociedade em que esse consumo passa a fazer parte 

da identidade do sujeito mesmo quando ele não pode possuir os objetos de 

desejo. Objeto este que vai muito além como estilo de vida, imagens, tempo, 

comportamento, o sentir, amar, ser. É o capitalismo que vende a imagens do 

futuro e identidade ideal para o sujeito, passando a idéia como colocado 

perfeitamente por Rômulo Frota da Justa Coelho e Maria de Fátima Vieira 

Severiano (2007) em sua obra Histórias dos usos, Desusos e Usura dos Corpos 

no Capitalismo de [...] valores que se fundamentam na “autorealização” e na 

“felicidade”, buscadas no próprio ato de consumir. A idéia de que a individualidade 

pode (e deve) forjar-se nas referências sociais da lógica do consumo aparece 
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como uma alternativa socialmente valorizada, observando-se, desde aí, uma forte 

vorá- cidade pela possessão em si de mercadorias como fator de distinção social 

(Bauman 2001, p. 91-92).  

        Deste modo, alteram-se os valores, se fortalece o individualismo e o 

consumo que ganha poder de tal forma que consegue adentrar nos 

relacionamentos. Onde se antes o motivo principal para se ter uma relação era o 

sentimento, hoje se tem como opção o valor do uso e da troca. O que o outro 

pode me proporcionar, o que faz ser interessante, vantajoso e lucrativo. 

Bauman, em sua obra o amor liquido lúcida este modo de se relacionar, do 

seguinte modo:  

“As relações de bolso" explica Catherine Jarvie, comentando 

as opiniões de Gillian Walton, do Guia Matrimonial de 

Londres 9, são assim chamadas porque você as guarda no 

bolso de modo a poder lançar mão delas quando for preciso. 

Uma relação de bolso bem sucedida, diz Jarvie, é doce e de 

curta duração. Podemos supor que seja doce porque tem curta 

duração, e que sua doçura se abrigue precisamente naquela 

reconfortante consciência de que você não precisa sair do seu 

caminho nem se desdobrar para mantê-la intacta por um tempo 

maior. [...] Uma "relação de bolso" é a encarnação da 

instantaneidade e da disponibilidade. Não que o seu 

relacionamento vá adquirir essas assombrosas qualidades sem 

que algumas condições tenham sido previamente atendidas. 

Observe que é você quem deve atendê-las — outro ponto 

favorável a um relacionamento "de bolso", sem dúvida, já que é 

você e só você que está no controle, e nele permanece por toda a 

curta vida dessa relação. [...] deve-se entrar no relacionamento 

plenamente consciente e totalmente sóbrio. Lembre-se: nada de 

"amor à primeira vista" aqui. Nada de apaixonar-se... Nada 

daquela súbita torrente de emoções que nos deixa sem fôlego e 

com o coração aos pulos. Nem as emoções que chamamos de 

"amor" nem aquelas que sobriamente descrevemos como 

"desejo". Não se deixe dominar nem arrebatar, e acima de tudo 

não deixe que lhe arranquem das mãos a calculadora. E não se 

permita tomar o motivo da relação em que você está para entrar 

por aquilo que ele não é nem deve ser. A conveniência é a única 

coisa que conta, e isso é algo para uma cabeça fria, não para um 

coração quente (muito menos superaquecido). Quanto menor a 

hipoteca, menos inseguro você vai se sentir quando for exposto às 

flutuações do mercado imobiliário futuro; quanto menos investir n 

o relacionamento, menos inseguro vai se sentir quando for 

exposto às flutuações de suas emoções futuras (BAUMAN. 2004, 

p. 18-19). 
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      É uma nova lógica de valores, que dá significado ao sujeito a partir do que 

ele pode me proporcionar e trazer prestígio social. Neste caso, o objeto de 

consumo deixa de ser a solução para um problema prático (valor de uso) para ser 

concebido em seus aspectos subjetivos, passando a ser a “solução de um conflito 

social ou psicológico” (BAUDRILLARD, 1970). Assim o que podemos ver 

fortemente, é a utilidade tomando o lugar do significado dentro das relações, onde 

o consumo gira em torno do capital humano tendo como consequência deste 

olhar descartável, a liquidez no amor e nas amizades. 

Na contemporaneidade, as formas de relacionando se expressam pela 

lógica do consumo e do valor. O ser humano está sendo visto como um produto, e 

seguindo as regras do mercado nas relações em relação à mercadoria, onde se 

busca está sempre em movimento, buscando a inovação e troca. Já não se 

conserta mais os produtos, se descarta, troca-se por um novo pelo mais atraente, 

mais desejável, pois a arte de amar é a oferta e o pensamento de ser feliz está 

exclusivamente em si e para si, pois como o consumo as relações estão sendo 

regidas por um dos fatores talvez mais marcante e presente no século, o 

individualismo modificando a relação do sujeito com o objeto. Hoje é fácil se 

encontrar uma relação de custo-benefício e a insegurança e medo de se está 

nessa busca sem garantia, também é algo presente. Assim como nos ressalta 

Bauman (2004), sobre a fluidez dos relacionamentos na sociedade 

contemporânea, onde estão presentes a insegurança e incerteza. As pessoas, ao 

mesmo tempo em que buscam relações mais intimas, buscam também se 

desvencilhar dos laços que por ventura essas relações podem trazer para cada. 

As mudanças ocorridas ao longo dos séculos teve grande importância para 

os relacionamentos amorosos. Uma modificação nos papéis sociais, realizam 

grandes mudanças na estrutura das relações.  

 

Desde a entrada das nossas sociedades na era do consumo de 
massa, predominam os valores individualistas do prazer e da 
felicidade, da satisfação intima, não mais a entrega da pessoa a 
uma causa, a uma virtude austera, a renúncia de si mesmo. 
(LIPOVETSKY, 2004, p.23). 

 

 É impossível estar em um relacionamento sem abrir mão um pouco de si 

para e pelo outro. Não é possível permanecer nos relacionamentos tendo uma 

relação de cliente e garçom, que vê o garçom apenas como serventia enquanto o 
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mesmo está com o seu pedido, com o que lhe atrai, após servir a mesa e saciá-lo, 

o garçom deixa de ter valor, utilidade. E já não se deseja a presença do mesmo 

na mesa, pois já trouxe o que o cliente queria, por tanto pode ir embora, não tem 

mais serventia, utilidade. É a sociedade de consumo que faz do individuo um bem 

de consumo, um objeto que valoriza a satisfação instantânea, a imagem que se 

troca e se descarta como qualquer outra.  Não é que se tenha que manter um 

relacionamento caso o mesmo esteja ruim e sem possibilidades de um futuro. 

Mas que se tenha a partir da escolha de estar juntos, a visão de uma relação 

humana que necessita de construção, reconstrução e a disposição e vontade para 

fazer dar certo assim como se teve para se conquistar, pois antes da arte de amar 

ser uma oferta, ela sente, é linda, significativa e complexa pelo simples fato de ser 

uma arte (BAUMAN, 2004). 

Nesta era líquida moderna e do consumo, o sujeito pode se baseia cada 

vez mais pelo puro desejo, para fazer suas escolhas. O ponto é que esse 

consumo que reforça o individualismo, a liberdade, as opções de escolha, faz 

tudo ficar cada dia menos significativo e menos útil. Assim se constitui a cultura 

do descarte que adentra a identidade do sujeito, e passa a ser constituída 

semelhando-se aos produtos (SOARES, 2013). É preciso se posicionar e se 

resgatar nesta sociedade de multiplicidades de escolhas, onde há a 

supervalorização dos projetos individuais e a subtração cada dia mais da 

singularidade da subjetividade tomada pela vaidade do consumo, para que haja 

uma pós-modernidade que chegue verdadeiramente mais próximo de preencher 

internamente o sujeito. Pois é como Bauman citado por Soares, descreve sobre 

nossa era, como “um tempo especial e de transição acelerada, sem um horizonte 

à vista,” por meio de uma entrevista: 

Nós nos encontramos num momento de interregno: velhas 
maneiras de fazer as coisas não funcionam mais, modos de vida 
aprendido e herdados já não são adequado à condição humana 
do presente, mas também novas maneiras de lidar com os 
desafios da contemporaneidade ainda não foram inventadas [...] 
Estamos reagindo [conclui ele] ao ultimo problema que se 
apresenta (BAUMAN Apud SOARES, 2013, p. 27). 

 

Estamos em uma era de constante mutação no modo de sentir, dos valores 

e que a rotina é um fator de desprezo, se preserva a flexibilidade e o que é novo, 

mais ai se vem uma grande questão. A relação para dar certo não precisa de 

rotina? A rotina é uma das maiores repulsas do ser humano no século XXI, no 
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entanto é o fator de construção para qualquer relação. Relacionamento pode ser 

definido como um labirinto necessário tempo para se construir as paredes e 

fechar as saídas para se consolidar, se construir, refazer, restaurar, fazer dar 

certo. No entanto não se quer ter tempo, trabalho, rotina. O casamento é a festa 

de contos de fadas de invejar a sociedade e o depois... O depois se não der certo 

separa e se casa de novo, o amor virou negócio, consócio compromisso de 

ninguém, onde a subjetividade é uma forma de existir, muitas vezes momentânea. 

“Os objetos são personificados, reificados, enquanto o indivíduo e/ou os outros 

são objetificados e instrumentalizados” (SEVERIANO, 2007, p. 221). As relações 

estão se diluindo, mediada por objetos e comparadas a ele. A razão do interesse 

próprio e a busca da felicidade é projetada para a satisfação do eu em meio ao 

nós, onde podemos observar que os relacionamentos estão em um plano 

contrário ao que é duradouro. Os problemas e as crises sempre existiram e 

sempre vão existir, podemos dizer que ao longo dos séculos se encontram dores 

diferentes nos relacionamentos, mais novos desafios que precisam se 

enfrentados. 

       Refletindo sobre o consumo presente nas relações e a rotina necessária, 

podemos dizer que a mesma nos afasta do consumo por fazer o individuo está 

focado e interessado em um objeto, por mais que o tempo passe e que sejam 

criados e reproduzidos novos. Pela dedicação e entrega ao objeto desejado por 

mais que haja desentendimentos e frustrações, por viver e conviver o tempo 

necessário para que haja conhecimento do outro e certeza de seus desejos e 

necessidades (EWALD; SOARES, 2007).  

      Dentro desta pós-modernidade encontra-se o amor romântico e o amor 

liquido entendidos a partir de construções sócio-históricas. O amor romântico 

instalado no século XVIII, conforme colocado por Chaves (2006), refere-se à 

criação de um ideal amoroso que valoriza os desejos, afetos, sonhos e a 

singularidade, com uma tentativa de retirar a influência de normas externas ao par 

amoroso. Busca construção e durabilidade, passando por todas as fases 

socialmente conhecidas como o conhecer, namorar, noivar e casar para se viver o 

tão sonhado e lindo sentimento.  

        Já o amor líquido, caracteriza perfeitamente o “eu” no “nós” abordado neste 

trabalho, onde o individualismo se faz presente e o parceiro é o objeto de 

consumo. É uma forma de relacionamento em que “se entra pelo que pode 
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ganhar e se continua apenas enquanto ambas as partes imaginem que estão 

proporcionando a cada uma, satisfações suficientes para permanecerem na 

relação” (GIDDENS Apud BAUMAN, 2004, p. 111). Enquanto se tem para 

consumir há relação, caso contrário troca-se por outra, é mais fácil, prático e 

demanda menos tempo. O individualismo toma o sujeito como referência na pós-

modernidade e se mostra nas relações entre os seres e dos mesmos com o 

mundo. O contraditório e muitas vezes ambíguo é que os indivíduos entra nas 

relações com o ideal do amor romântico e com ideias e praticas do amor liquido. 

Desejam o que é duradouro mais agem como se estivesse buscando o 

momentâneo e mais uma vez podemos dizer que o individuo na sociedade atual 

reproduz na fala pontos ideais e na prática o modelo de relação descartável. 

O amor líquido trata-se de uma tentativa de dissociar prazer de 

compromisso nas relações amorosas (BAUMAN, 2004). E cabe ao sujeito 

contemporâneo ter a visão e compressão da distinção entre ambos em suas 

escolhas. Um dos pontos a ser refletido e observado a escolha de se viver, 

segurança, estabilidade e prazer dentro uma relação visando uma satisfação 

individual e ainda assim desejar a duração da mesma. Muitas vezes a relação é 

percebida como um fator que ameaça a subjetividade e a individualidade, sem 

refletir que se pode ter suas particularidades a partir do momento que também 

abra mão de parte de si para está com outro. Uma das definições dada por 

Bauman (2004), sobre os relacionamentos na Era liquido moderna é que os 

mesmos são como está saltando de um trampolim que está na beira de um 

abismo, onde a cada descida do saldo, há a possibilidade de cair no trampolim e 

voltar para o ar, ou cair direto no abismo e ter sérios ferimentos.     

Não se pode esta na conjugalidade possuindo, dois projetos de vida, 

desejos e pensamentos distintos, duas percepções de mundo, e quando decidem 

encerrar a relação, termina-se pelo o outro não ter atendido suas expectativas, no 

entanto não se reflete e nem tenta-se entender e atender as expectativas do 

outro, desejando que a vida a dois dê certo. É necessário se construir uma 

"identidade conjugal", Berger e Kellner (1970) descrevem, o casamento como um 

ato dramático, no qual dois estranhos, portadores de um passado individual 

diferente, se encontram e se redefinem. Logo, ficamos com a reflexão do poema 

escrito da escritora e redatora publicitária Clarissa Corrêa Silveira Spiandorello 

que diz:  
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E o amor? você me pergunta. O amor, ah, sei lá. O amor nem dá 
pra definir direito. Acho que é um desejo de abraçar forte o outro, 
com tudo o que ele traz: passado, sonhos, projetos, manias, 
defeitos, cheiros, gostos. Amor é querer pensar no que vem 
depois, ficar sonhando com essa coisa que a gente chama de 
futuro, vida a dois. Acho que amor é não saber direito o que ele é, 
mas sentir tudo o que ele traz. É você pensar em desistir e desistir 
de ter pensado em desistir ao olhar pra cara da pessoa, ao sentir 
a paz que só aquela presença traz. É nos melhores e piores 
momentos da sua vida pensar preciso-contar-isso-pra-ele. É não 
querer mais ninguém pra dividir as contas e somar os sonhos. É 
querer proteger o outro de qualquer mal. É ter vontade de dormir 
abraçado e acordar junto. É sentir que vale a pena, porque o amor 
não é só festa, ele também é enterro. Precisamos enterrar nosso 
orgulho, prepotência, ciúme, egoísmo, nossas falhas, desajustes, 
nosso descompasso. O amor não é sempre entendimento, mas a 
busca dele. Acho que o amor não é o caminho mais fácil, pois 
mais fácil seria dizer a-gente-não-se-entende-a-gente-não-
combina-tchau-tchau. O amor é uma tentativa eterna. E se você 
topar entrar nessa saiba que o amor encontrou você. Seja gentil, 
convide-o para entrar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da 
vida está no amor que não damos, nas forças que não tiramos, na 

prudência  egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do 
sofrimento, perdemos também a felicidade. 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

Com base no que foi apresentado ao longo do texto, é possível tecer uma 

preocupação com o andar da sociedade atual e o futuro dos indivíduos que nela 

habitam e seu modo de se relacionar. “Não é suficiente ser feliz, em uma 

sociedade do “Culto da Performance” (EHRENBERG, 2010) temos que ser feliz 

dentre os outros”. A disputa normal e a dimensão configurada como modo 

dominante nas escolhas e o satisfaz, o deixa feliz sem importar-se com o outro, 

mais exclusivamente em sua satisfação pessoal, é a lógica do mercado e a do 

capital. 

Na sociedade atual, o encurtamento tempo/espaço para se obter os 

desejos e resultados esperados é de grande impacto para a formação do sujeito. 

Pois dentre as promessas de extinção do sofrimento, dada pela 

contemporaneidade por meio do imediatismo, torna o ser humano cada vez 

menos saciado, no entanto com mais expectativas e vazio. E a busca por essa 

tão incessante felicidade por meio do consumo que resulta na infelicidade. Os 

poemas: Epigrama n.2, de Cecília Meireles, e Felicidade, de Vinícius de Moraes e 

Tom Jobim, permite um olhar e reflexão sobre essa busca de ser feliz, ou não 

alcançar essa felicidade: 

Epigrama n.2 
 

És precária e veloz, Felicidade. 
Custas vir e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 
E, para te medir, se inventaram as horas. 
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa:  
Fizeste para sempre a vida ficar triste: 
Porque um dia se vê que as horas todas passam, 
e um tempo despovoado e profundo, persiste. 
 
Felicidade 

Tristeza não tem fim 
Felicidade sim 
A felicidade é como a pluma  
Que o vento vai levando pelo ar 
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Voa tão leve  
Mas tem vida breve Precisa que haja vento sem parar. 

 

 A partir dos poemas apresentados, é possível refletir que a tristeza ou a 

infelicidade são fatores normais que fazem parte da vida. Vivemos em uma 

contemporaneidade que vende a felicidade com facilidade e em muitas formas e 

acessos como os mais atraentes produtos. É possível dizer que o tempo para 

sofrer tem diminuído por um lado, mas aumentado em relação ao próprio tempo, 

se olharmos sobre fases da vida como o envelhecimento, onde bons momentos 

como a felicidade teria prazo ao contrário da tristeza que não tem fim. Os males 

da líquida modernidade como o individualismo, consumismo, liquidez entre outros 

apresentados ao longo do trabalho, fez elucidar a ruína instaurada nesta busca 

pela felicidade, com o sentindo e visão de valores alterados, tendo como 

consequência à desestruturação das relações. 

 O tempo é um dos mais valiosos objetos de consumo da 

contemporaneidade, marcado historicamente e expressados em seu modo, estilo 

de vida, hábito, experiências, grupos sociais entre outros. Sendo peculiar dentro 

do modo de agir dos seres e da idéia moderna da temporalidade, principalmente 

como usa-lo. É preciso resgatar a si e as relações para que haja um resgate dos 

valores que vem se perdendo no mundo. Assim, será necessário moldar-se 

novamente, renascer quanto sujeitos, fazer uso de uma dos mais sábios valores a 

paciência. Virtude essa expressada e relacionada com o tempo, por Lenine, por 

meio das seguintes palavras: 

 

Paciência  

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,  
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, 
A vida não para. 
Enquanto o tempo acelera e pede pressa, 
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa,  
A vida é tão rara. 
Enquanto todo mundo espera a cura do mal  
E a loucura finge que isso tudo é normal,  
Eu finjo ter paciência.  
O mundo vai girando cada vez mais veloz,  
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós,  
Um pouco mais de paciência.  
Será que é tempo que lhe falta pra perceber?  
Será que temos esse tempo pra perder?  
E quem quer saber? 
A vida é tão rara, tão rara!  
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,  
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Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, 
Eu sei, a vida não pára, a vida não pára não! 
Será que é tempo que lhe falta pra perceber?  
Será que temos esse tempo pra perder?  
E quem quer saber? 
A vida é tão rara, tão rara!  
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, 
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma,  

Eu sei, a vida não pára, a vida não pára não... a vida não pára!  
Lenine (1999, f. 3). 

 

  A canção popular de Lenine, nos leva a refletir nossas condições de vida e 

modo de conduzi-la, assim como o modo que nos relacionamos com o tempo e 

mundo. É a vida e o tempo que estão constantemente em jogo, tempo de 

produção de vida, de domínio, de doação para si, o outro e o mundo, tempo de 

valores que se relacionam com o próprio tempo.  Tempo que os seres humano 

insiste em quer dominar e controlar, no entanto só dominasse e controla o que 

temos posse, o que não é o caso do tempo... esse tempo que agita, se inquieta, 

renasce e muda as perguntas enquanto procuramos a resposta que deixa de 

fazer sentido quando encontrada, pois a pergunta já não é mais a mesma. Onde o 

ser humano precisar atentar-se a isso.  

Logo, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma reflexão deste tempo 

e o modo que nos relacionamos nele, “[...] tecer ligações entre o passado e o 

presente, entre o presente e o futuro. Fazer existir o passado e o futuro no 

presente” (EWALD. 2013). Por fim, vive-se em uma sociedade que perdeu-se em 

relação a postulados fundamentais para essa era, precisando urgentemente 

resgatar-se, Sofre o afeto, amor e principalmente seus significados. 
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