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1. RESUMO 

 Este trabalho busca compreender de que modo as relações sociais, entre 

os indivíduos de diferentes contextos, vêm se modificando principalmente a partir 

dos anos 70 (período em que se sucede a acentuação dos fenômenos 

relacionados à globalização), até os dias atuais devido a evolução dos processos 

de globalização e modernização. Pretende retratar de que modo a sociedade 

contemporânea lida com as transformações que ocorrem cada vez mais 

aceleradas, causando profundas modificações de valores e comportamento. 

Teremos como base para o estudo destas transformações decorrentes da 

globalização o atual sistema econômico capitalista, que em sua busca constante 

pelo lucro causa na sociedade de modo geral, consequências comportamentais 

como o excessivo consumismo e extrema valorização do individualismo se 

sobrepondo aos sentimentos coletivos, promover a discussão sobre quais são 

os efeitos causados estilo de vida contemporâneo. Neste contexto, haverá 

também a avaliação das mudanças sofridas pelo conceito de democracia em 

meio as transformações ocorridas na sociedade globalizada e como o Estado se 

modificou diante destas condições. 

2. INTRODUÇÃO 

A fragilidade dos relacionamentos é sem dúvidas, uma das maiores 

modificações constatadas nessa nova ordem global instaurada desde o início da 

mais acentuada forma de globalização. A comunicação se tornou mais acessível 

através de dispositivos que permitem troca de mensagens, fotos, vídeos, mas 

não levam a um real relacionamento entre duas pessoas em que deve haver 

interação física bem como trocas emocionais e afetivas. 

 Enquanto a sociedade busca acompanhar as diversas transformações e 

se adaptar aos contextos de modernidade, ao invés de se inovar acaba por 

perder sua identidade. É um processo que se revela autodestrutivo, ao fazer com 

que o indivíduo se veja numa condição imposta de estar em constante 

socialização, ligado à diferentes meios de comunicação, mas que todos eles são 

marcados por intensa superficialidade. Isto não supre as necessidades afetivas 

de um ser humano, que necessita de criar laços e se sentir seguro e com 

determinada estabilidade para não se abalar diante das frequentes variações. 



Praticamente todas as relações hoje assumem grande capacidade de serem 

flexíveis e isto não deve ser analisado como um aspecto positivo, pois a 

inconstância se tornou característica comum nessa sociedade contemporânea. 

3.OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste trabalho é apresentar por que os avanços 

tecnológicos e o capitalismo acelerado desencadearam problemas crônicos na 

sociedade pós-moderna e quais as consequências desenfreadas nos 

comportamentos dos indivíduos e nos laços afetivos. Além de apresentar as 

reais transformações desta sociedade individualizada e fragmentada, será 

discutido o que é irreversível, os perigos e o outras consequências que este 

paradigma acarreta.  

4. METODOLOGIA 

 Para elaborar este trabalho o método descritivo e bibliográfico será 

utilizado. O descritivo, pois será observado, registrado e descrito sem manipular, 

procurando descobrir com precisão sobre os dados populacionais dos países 

onde o modelo capitalista é presente e em outros onde não há de fato, para 

chegar à conclusão se realmente há interferência nos índices, como por 

exemplo, de divórcio, suicídio, entre outros fatos que apresentará se a era 

moderna está individualizada e fragmentada. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 No contexto dos dias atuais, o mais importante não é mais o trabalho e 

sim o consumo, a sociedade já não é mais vítima de uma relação entre 

empresário-trabalhador, mas sim uma vítima do consumismo. Para Bauman 

(2004), não há uma ruptura exata da modernidade com a pós-modernidade, 

simplesmente ocorre um período em que uma termina e a outra se inicia, a pós-

modernidade pode ser considerada uma intensificação dos anos que a 

precedeu. Esta análise se direciona para a sociedade contemporânea ocidental, 

ambiente em que se recebe inúmeras opções e padrões para que se estabeleça 

uma identidade, assim como a gigante oferta de papéis e imagens construídas 

que o consumo e a propaganda oferecem diariamente. 



Para Hobsbawm (2001, p. 314), a melhor abordagem dessa revolução 

cultural pode ser mais bem compreendida através de uma análise da família e 

da casa, isto é, através de relações entre os sexos e as gerações. Aquele 

casamento formal, de um casal com filhos, que durava toda vida, cujo chefe de 

família era o homem começou a se desintegrar.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A globalização, incontestavelmente, modificou a maneira da sociedade se 

relacionar e de estabelecer vínculos. O campo das comunicações possui grande 

parcela de responsabilidade sobre isso, pois o desenvolvimento tecnológico 

existente neste setor proporcionou a facilidade na rápida troca de informações e 

possibilitou o fácil deslocamento, tanto de pessoas como de mercadorias. Este 

é um importante fator de análise nesta pesquisa devido ao elevado nível de 

contribuição para a modificação das relações interpessoais, aliado a outras 

variáveis como as jornadas de trabalho, o estilo de vida no que diz a respeito de 

hábitos de consumo/alimentação e padrão de vida, constituição de família em 

novos formatos. 

  É evidente que diante deste cenário, não se deve desconsiderar os 

benefícios e as vantagens de se viver no atual mundo globalizado, porém, ao 

que toda a pesquisa indica, as modificações nas relações sociais não foram em 

sua parte compostas por melhorias. 

7. FONTES CONSULTADAS 

  BAUMAN, Z. Amor líquido – Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 

Da Silveira, Marcelo Deiro Prates. Efeitos da globalização e da sociedade em 

rede via Internet na formação de identidades contemporâneas. 2004. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98932004000400006>. Acesso em 31/03/2015. 


