
Compreendendo as Relações Interpessoais 
numa Sociedade Digital 



Compreendendo as Relações Interpessoais                 
na Geração Emergente 



Zigmunt Bauman                                
Amor Líquido:                                          
Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos 

Seguro e Sólido 

Frágil e Fluído 

MODERNIDADE 

PÓS-MODERNIDADE 



Zigmunt Bauman                                
Amor Líquido:                                          
Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos 

Seguro e Sólido 

Frágil e Fluído 

Transformações Sociais 
Aceleradas 

Constantes Inovações 
Tecnológicas 

Dissolução de Ideologias 
e Instituições 



Zigmunt Bauman                                
Amor Líquido:                                          
Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos 

A modernidade líquida em que vivemos                            
traz consigo uma misteriosa fragilidade                       
dos laços humanos – um amor líquido.                             
A insegurança inspirada por essa condição             
estimula desejos conflitantes de estreitar                    
esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. 



Zigmunt Bauman                                
Amor Líquido:                                          
Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos 

O advento da proximidade virtual                              
torna as conexões humanas simultaneamente            
mais frequentes e mais banais,                                       
mais intensas e mais breves.                                            



Relacionamentos Líquidos 
Características básicas: 

Banalidade nas relações 
•  Conceito “amigo” 
•  “Posts” frequentes         

(breves e superficiais) 



Relacionamentos Líquidos 
Características básicas: 

Banalidade nas relações 

Facilidade nas rupturas 
•  Basta um “clique” (desapego) 
•  Reposição simples                                          

Fórmula: (500 – 1) + 1 = 500 



Relacionamentos Líquidos 
Características básicas: 

Banalidade nas relações 

Facilidade nas rupturas 

Mentalidade individualista - narcisista 
•  No controle: EU 
•  Em cartaz: EU (melhores momentos) 



Somos cada vez menos capazes de nos dedicar 
por um longo tempo, de maneira adequada,            
a uma tarefa... Mas não só o intelecto foi afetado.         
As novas tecnologias influenciaram também             
a relação entre as pessoas. 

As Novas Mídias e as Relações Humanas 
Zigmunt Bauman 



As Novas Mídias e as Relações Humanas 



As Novas Mídias e as Relações Humanas 
Revista Crescer – Dez.2014 

Uma pesquisa realizada com 1.521 crianças                   
de 6 a 12 anos pela Highlights, uma revista            

infantil norte-americana, mostrou que 62% das 
crianças reclamam que os pais estão distraídos 

demais para ouvi-los. E – surpresa! -                          
os celulares são os principais responsáveis por isso. 



Uma pesquisa da Universidade de Boston 
mostrou que nem quando às pessoas               

estão à mesa, em família,                                                
os smartphones são poupados.  

As Novas Mídias e as Relações Humanas 
Revista Crescer – Dez.2014 



Cientistas observaram o comportamento de     
55 adultos que foram com filhos a restaurantes 

na zona metropolitana de Boston:                        
40 deles não largaram o celular                      

durante a refeição. 

As Novas Mídias e as Relações Humanas 
Revista Crescer – Dez.2014 



Em um outro estudo,                                              
da Brigham Young University (EUA),             

realizado com 143 casais heterossexuais,          
70% das mulheres relataram                                

que os smartphones atrapalham                          
seu relacionamento amoroso.  

As Novas Mídias e as Relações Humanas 
Revista Crescer – Dez.2014 



Paradoxo do termo 
COMUNIDADE 

Ameaça a uma das       
maiores conquistas do 
Homem Contemporâneo:           
a autonomia do indivíduo. 

Segurança por pertencer,                     
trocar experiências                  
e pela sensação de             
não estar sozinho. 

Zigmunt Bauman                                
Comunidade:                                       
A Busca por Segurança no Mundo Atual 



Parábola 
Contemporânea 

A felicidade só é verdadeira 
quando compartilhada. 

O Anseio pela Liberdade Individual 



Segurança e Liberdade 

www.chacaraprimavera.org.br 



Segurança e Liberdade 

E Deus falou todas estas palavras: 
“Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito,             
da terra da escravidão.                                                         
“Não terás outros deuses além de mim.  
“Não farás para ti nenhum ídolo...  
Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, 
porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus. 

Somente a relação com Deus 
pode nos oferecer         

segurança e liberdade 



Segurança e Liberdade 

E Deus falou todas estas palavras: 
“Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito,             
da terra da escravidão.                                                         
“Não terás outros deuses além de mim.  
“Não farás para ti nenhum ídolo...  
Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, 
porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus. 

Somente a relação com Deus 
pode nos manter         
seguros e livres 



DAVID FOSTER WALLACE 

Pois aqui está outra coisa que 
é verdadeira. Nas “trincheiras”                                                    
do dia a dia da vida adulta,                                                         
não existe tal coisa como o ateísmo.                                         
Não existe tal coisa como a não adoração.                            
Todo mundo adora algo.                                                               
A única alternativa que temos é o que adorar. 



DAVID FOSTER WALLACE 

E uma excelente razão para 
escolher algum tipo de deus                                                            
ou ser espiritual para adorar                                                          
- seja Jesus Cristo ou Alá, seja Yahweh ou a deusa da 
fertilidade ou as Quatro Verdades Nobres (budismo)             
ou o conjunto de princípios éticos infalíveis - é que qualquer 
outra coisa que você adorar, te comerá vivo. 



DAVID FOSTER WALLACE 

Se você adora dinheiro 
ou coisas materiais –                                                                
se essas coisas estão onde                                                        
você encontra o verdadeiro sentido para a vida -                  
então você nunca terá o suficiente.                                    
Nunca sentirá que tem o suficiente. 



DAVID FOSTER WALLACE 

É a verdade. Adore o seu 
próprio corpo e beleza,                                                             
seu poder de sedução e                                                            
você sempre se sentirá feio e quando o tempo e a idade 
começam a aparecer, você experimentará a morte, milhares 
de vezes, antes que você finalmente seja enterrado. 



DAVID FOSTER WALLACE 

De certa forma, todos nós já 
sabemos disso tudo.                                                                    
Já foi codificado em mitos,                                             
provérbios, clichés, comentários, ditados, parábolas:                
o esqueleto de toda grande história.                                           
O segredo é manter diariamente a verdade evidente              
na sua consciência. 



DAVID FOSTER WALLACE 

Adore o poder – você se sentirá                                                 
fraco e temeroso e precisará de                                            
mais poder sobre os outros                                                    
para manter o medo à distância.                                          
Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente –               
você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre 
próximo de ser descoberto. 



Tim Keller                                                             
A Fé na Era do Ceticismo 

Um dos princípios do amor                                                     
– seja ele a base de uma amizade                                        
ou de uma relação romântica –                                           
é a necessidade de abrir mão da independência           
para alcançar uma intimidade maior...  



Tim Keller                                                             
A Fé na Era do Ceticismo 

Não é possível desenvolver                                                     
um relacionamento profundo                                                   
e tomar decisões unilaterais                                          
ou impedir que o outro em nada opine                         
com relação à maneira como você leva a vida.  



Tim Keller                                                             
A Fé na Era do Ceticismo 

Para gozar a felicidade                               
e a liberdade do amor,                                
é preciso abrir mão                                   
da autonomia individual. 

Um dos maiores ídolos             
da geração emergente 

Afeta a construção            
e manutenção de 
“comunidade” (não redes) 
Afeta a compreensão 
do papel do amor ao 
longo da vida 



Na semana passada comemorei trinta anos                             
de casamento. Recebemos dezenas de                       
congratulações de nossos amigos, alguns com o seguinte 
adendo assustador: "Coisa rara hoje em dia".                         
De fato, 40% de meus amigos de infância já se separaram, 
e o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, estamos nos 
esquecendo da essência do contrato de casamento, que é  
a promessa de amar o outro para sempre...  

uma decisão de quem é livre 



Contratos, inclusive os de casamento,                                         
são realizados justamente porque o futuro                                 
é incerto e imprevisível...  
As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, 
preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos 
paralisados à espera de mais informação. Quando você 
promete amar alguém para sempre, está prometendo o 
seguinte:  

uma decisão de quem é livre 



"Eu sei que nós dois somos jovens                                    e que 
vamos viver até os 80 anos de idade.                                        
Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres                
mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha 
vida e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos        
e mais inteligentes que eu.  

uma decisão de quem é livre 



O objetivo do casamento não é escolher                
o melhor par possível mundo afora,                   
mas construir o melhor relacionamento possível 
com quem você prometeu amar para sempre.... 

É justamente por isso que prometo amar                                           
você para sempre e abrir mão desde já dessas                                       
dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro...” 

uma decisão de quem é livre 



Teoria do Pudim               
Feito para Durar 



Muito Obrigado! 

ricardo@chacaraprimavera.org.br 


