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1. RESUMO 

 

Pesquisa de Iniciação Científica vinculada ao grupo de pesquisa  

“Comunicação, Jornalismo e Epistemologia da Compreensão”, do CNPq e ao 

Projeto “A Compreensão como Método”, um projeto interinstitucional e 

internacional de pesquisa entre a Faculdade Cásper Líbero, no Brasil, e a 

Faculdad de Comunicaciones, da Universidade de Antioquis, Medellín, 

Colômbia.  

A pesquisa “Rede líquida: sobre a superficialidade das relações mediadas 

pela Internet” procura compreender esse novo modo de relação e de 

narrativas entre pessoas que vem permeando toda a sociedade pós-moderna 

do Século XXI, a partir principalmente das obras do sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

“A “vida líquida”e a “modernidade líquida”estão intimamente ligadas. A “vida líquida”é uma 

forma de vida que tende a ser levada adiante numa sociedade líquido-moderna. “Líquido-

moderna” é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam 

num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, 

das formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram 

mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a 

forma ou permanecer por muito tempo”.  Zygmunt Bauman. 

 

Vivenciamos uma euforia em relação à Internet e as novas formas de 

comunicação que com ela surgem. A partir das principais obras do pensador 

Zygmunt Bauman, a pesquisa busca compreender as novas formas de 

relação mediadas por exemplo pelas redes sociais. Segundo ele, a 

transformação das relações humanas e dos próprios homens em mercadoria 

produz um sentimento de fragilidade e incerteza que domina todas as esferas 

de nossas vidas afetivas e sociais, é a vida líquida, termo usado pelo 

sociólogo, que nos apropriaremos para tratar desta pesquisa. Estaria o lado 

humano e profundo das pessoas se dissolvendo e dando lugar à relações 

efêmeras, sentimentos indecifráveis e a uma sociedade menos 

compromissada? A pesquisa de Iniciação Científica da Faculdade Cásper 



Líbero busca unir o campo da sociologia com o da comunicação para 

compreender essa nova forma de enxergar e viver o mundo que está sendo 

formado e transformado o tempo todo pela Internet e tudo que com ela surge. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Compreender, em seu sentido de uma razão prática voltada para o outro, 

define uma ética – ao menos alguma ética – das relações. A globalização e 

junto com ela a Internet, trouxeram e continuam trazendo mudanças 

profundas em nosso modo de vida e principalmente nas relações, não 

somente pessoais, mas também de trabalho e com a sociedade em que 

vivemos. A pesquisa tem como objetivo unir os campos da sociologia, aqui 

trazidos pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman com o da comunicação, a 

partir dos pensadores Umberto Eco, Roland Barthes e Marshall McLuhan que 

nos trazem respostas às novas mediações surgidas com a pós-modernidade 

em que vivemos, buscando assim compreender e estabelecer uma relação 

direta da Internet e das novas relações que surgem a partir dela. Há um 

alvoroço constante em relação à facilidade e a rapidez que a Internet vem 

proporcionando para as relações cotidianas pós-modernas, mas buscamos 

compreender se de algum modo ou de outro esse sentimento de satisfação é 

passageiro e quis as mudanças que as relações não mediadas pela Internet 

vêm sofrendo, mas principalmente: a sociedade está mudando devido à 

Internet? 

 

 4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é a leitura 

completa das obras de Zygmunt Bauman e de algumas obras de Umberto 

Eco, Roland Barthes e Marshall McLuhan para então unir os dois campos, o 

da sociologia com o da comunicação e assim chegar ao resultado da 

pesquisa “Rede líquida: sobre a superficialidade das relações mediadas pela 

Internet”. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

 

A perspectiva da compreensão, neste aspecto,procura lembrar o tempo todo 

a pluralidade das narrativas, dos pontos de vista e das possibilidades de se 

narrar/construir o mundo. Abraçar outras narrativas é compreender outros 

conhecimentos, outros modos de ver o mundo, como possibilidades para se 

ver também outros mundos. É entender as narrativas do outro como os seus 

modos de me apreender nessas narrativas, da mesma maneira como minhas 

narrativas sobre o mundo são contínuas apreensões desse mundo. Segundo 

Bauman, a vida líquida não admite uma direção única, e as frustrações 

naturais oriundas da incerteza produzem indiferença, desapego ao outro, 

indefinição de valores e uma boa dose de cinismo. O peso do efêmero traz 

consigo o medo de ficar para trás, de não acompanhar os movimentos 

sempre cambiantes dos eventos e o risco sempre presente, de se tornar algo 

descartável, um ninguém. 

Vivemos hoje, um paradoxo conceitual, já que em tempos de pensamentos 

múltiplos e fluidos, já não estamos mais dando conta do antigo parâmetro 

único, o inerente do ser, assim como as relações reais e duradouras, 

permeadas pela paciência e principalmente pela compreensão. A Internet nos 

trouxe um novo modus operandi, que nos deixa um constante sentimento de 

vazio e insatisfação, pois falta profundidade, tanto nas relações pessoais, 

quanto nas de trabalho, até no próprio modo de ver a vida e a sociedade 

como um todo, é a vida sendo mediada o tempo todo pela Internet. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Assim como a vida líquida é uma vida de consumo, a rede líquida é uma rede 

de descompromisso, que não atinge somente a vida na rede, mas todas as 

camadas de uma sociedade cada vez mais mediada pela Internet, pelas 

redes invisíveis. A pesquisa pretende compreender as novas formas de 

relações mediadas pela vida na rede, pela Internet. 
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