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RESUMO 
 
 
A pesquisa buscou investigar aspectos relacionados às práticas, às experiências e 
às vivências subjetivas que são indicativos da construção de sentido a respeito da 
vida na pós-modernidade, através das narrativas de adultos da classe média urbana 
da cidade de Vitória da Conquista/Ba, com o objetivo de compreender em que 
medida a opinião dessas pessoas se aproxima ou se distancia das características 
elencadas como pós-modernas de acordo com estudiosos da Teoria Social. A 
relevância dessa investigação foi abordar o assunto a partir da perspectiva dos 
sujeitos viventes nesse tempo, uma vez que importantes teóricos sobre a pós-
modernidade propõem uma série de conseqüências da atualidade sobre os modos 
de vida e sobre as construções subjetivas, sem considerar o referencial dos próprios 
sujeitos contemporâneos, contemplados apenas teoricamente. Para investigar as 
questões relativas à subjetividade dos participantes, optou-se pela realização de 
entrevistas semi-estruturadas com dez informantes graduados e pertencentes à 
classe média, sendo cinco homens e cinco mulheres, todos residentes em Vitória 
da Conquista. Os resultados obtidos foram analisados através da metodologia 
qualitativa, mais especificamente, o método de análise de conteúdo proposto por 
González Rey. O trabalho desse autor está intensamente voltado para a análise e o 
processamento de informações em estudos e investigações que possuem como 
base a subjetividade, tendo, portanto, se revelado bastante adequado para o objeto 
dessa pesquisa. Os dados obtidos nas entrevistas foram categorizados em 
unidades de sentido, com base no tipo de ideia exposta por cada informante. Os 
resultados indicaram que as ideias das pessoas a respeito da própria vida e do 
período histórico em que vivem são mais otimistas e nem sempre se aproximam 
das descrições de teóricos sociais sobre o impacto da pós-modernidade, dando 
conta de uma complexidade dessa época que a torna difícil de rotular. 
 

PALAVRAS-CHAVE: pós-modernidade; sujeito; subjetividade; cotidiano; linguagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The research sought to investigate aspects related to the practices, experiences and 
subjective experiences that are indicative of the construction of meaning about life in 
postmodernity, through the narratives of the urban middle class adults in the city of 
Vitória da Conquista / Ba, in order to understand to what extent the opinion of these 
people are closer or more distant of the characteristics listed as postmodern 
according to scholars of Social Theory. The relevance of this research was to 
approach the subject from the perspective of individuals living in this time, since the 
major theorists of postmodernity propose a series of consequences of modern 
lifestyles on and on subjective constructions, without considering the referential 
subjects' own contemporaries included only theoretically. To investigate issues 
related to the subjectivity of the participants, it was decided to carry out semi-
structured interviews, with ten graduates and middle-class informants, five men and 
five women, all living in Vitória da Conquista. The results were analyzed using 
qualitative methods, more specifically, the method of content analysis proposed by 
González Rey. The work of this author is intensely focused on the analysis and 
processing of information on studies and investigations that have based subjectivity, 
and therefore proved quite suitable for the object of this research. The data obtained 
from the interviews were categorized into units of meaning, based on the type of idea 
exposed by each informant. The results indicated that the ideas of people about their 
lives and the historical period in which they live are more optimistic and not always 
approach the theoretical descriptions about the social impact of postmodernity, 
realizing that time a complexity that makes it difficult to label. 
 
KEYWORDS: postmodernity; subject, subjectivity, everyday, language. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Escrever uma dissertação é uma maneira de advogar em causa própria. Com 

isso, pretende-se dizer que o objeto de estudo é sempre atraente e interessante 

para o pesquisador, que ambiciona, no decorrer dos capítulos, convencer os 

possíveis leitores de que seu tema é relevante, de que seus dados são 

corroborados através de achados da literatura e de que seus resultados são 

significativos e importantes, razões pelas quais não se pode falar em neutralidade 

ou imparcialidade. Essa constatação não significa, entretanto, que a pesquisa seja 

de pouca seriedade ou que ignore as regras do fazer científico. Não se trata disso. 

Na verdade, revela tão somente que uma investigação parte de um ponto de vista e 

de uma trajetória específica sobre determinado assunto. Assim, em qualquer estudo, 

serão escolhidos autores, perspectivas e linhas teóricas em detrimento de outros 

que permanecerão de fora do texto. Essas escolhas levarão o objeto sob exame em 

uma direção específica, expondo e analisando dados resultantes das opções 

realizadas inicialmente, sendo sempre um recorte da realidade e um dentre os 

diversos caminhos possíveis. 

Estar ciente disso é fundamental para manter a ética da pesquisa, uma vez 

que a ausência de neutralidade só se torna realmente perigosa quando tal fato é 

esquecido ou subestimado, ignorando a necessidade de manter cada etapa do 

trabalho em constante vigilância. Isso posto, finalmente é possível anunciar o 

objetivo dessa dissertação de mestrado que não deixa de ser resultado de trajetórias 

e de escolhas específicas de pesquisa: nesse estudo, buscou-se compreender de 

que maneira o discurso de determinados estudiosos da Teoria Social a respeito de 

características atribuídas à pós-modernidade se aproximam ou se distanciam dos 

discursos de senso comum de adultos da classe média da cidade de Vitória da 

Conquista/Ba. Para tanto, foram realizadas entrevistas com o intuito de investigar 

práticas, experiências e vivências que são indicativos da construção de sentido 

dessas pessoas sobre a vida na pós-modernidade. 

Dito isso, antes de fazer algumas considerações necessárias para a 

compreensão desse estudo, é importante situar os leitores sobre a trajetória 

acadêmica da pesquisadora que culminou na escolha do objetivo anunciado e 
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configurou alguns caminhos para a investigação. A questão da pós-modernidade 

começou a interessar a pesquisadora durante a graduação em Psicologia, em um 

primeiro contato com a obra de Richard Sennet, intitulada A Corrosão do Caráter 

(1999), que trata de algumas características do cenário contemporâneo. O assunto 

despertou o interesse para outras leituras nessa mesma linha, convergindo, mais 

tarde, para a compreensão de que, sob terminologias diversas para nomear o 

período atual, vários autores de renome acadêmico1 acabam descrevendo um 

modelo teórico explicativo da sociedade que afirmam impactar profundamente os 

modos de vida dos sujeitos e a sua subjetividade.  

Para diversos estudiosos da Teoria Social utilizados como referencial 

principal para este trabalho – Bauman (2001; 2004; 2005); Lyotard (2000); Jameson 

(1997a; 1997b); Baudrillard (1991); Sennet (1993; 1999); Lipovetsky (1989; 2005); 

Harvey (2007) e Giddens (1991; 1992; 2003) – a globalização, as novas tecnologias 

e uma série de outras conjunturas macrossociais teriam sido responsáveis por 

mudanças substanciais na cultura e no comportamento humano, a ponto de 

modificar padrões de conduta e de relacionamentos, expectativas, desejos e 

interesses de vida, muitas vezes com resultados não muito positivos para o sujeito, 

agora marcado, segundo esses autores, por uma contínua sensação de vazio, por 

relações superficiais e por um descentramento e uma perda de estabilidade 

frequentemente desestruturantes e angustiantes.  

Embora seguindo uma lógica bem argumentada para explicar esse efeito da 

pós-modernidade, tais descrições fomentaram o interesse de investigar possíveis 

congruências e incongruências do discurso desses teóricos com as ideias e práticas 

hodiernas das pessoas. Algumas perguntas nortearam o interesse por esta 

investigação, a saber: as transformações significativas do mundo nas últimas 

décadas teriam tido o poder de desestruturar o sujeito, alterando tão drasticamente 

seu bem-estar subjetivo, como propõem os teóricos utilizados nesse estudo? Seria 

viver nessa época realmente mais oneroso – uma vez que se fala em uma 

desestruturação progressiva da vida – do que a existência em períodos anteriores 

da história? Afinal, o que pensam os homens e mulheres pós-modernos? 

                                                 
 
 
 
1 A serem apresentados ao longo dessa Introdução e, mais detalhadamente, no primeiro capítulo. 
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Muitas outras inquietações surgiram da experiência profissional da 

pesquisadora como psicóloga. O contato com as pessoas, com suas preocupações, 

sentimentos e experiências favoreceram um olhar atento para essas questões, 

levando a perceber maneiras pelas quais diversos temas tratados nos estudos 

teóricos sobre a pós-modernidade também apareciam nas narrativas dos sujeitos, 

remetendo a expectativas, experiências e projetos de vida, por vezes, divergentes 

das problematizações teóricas. Foi dessas primeiras articulações entre a prática 

profissional e os estudos sobre a pós-modernidade que surgiu o interesse pelo 

assunto.  

Não obstante, o tema escolhido não é de fácil apropriação e envolve um 

desafio recorrente: ao investigar questões relativas à subjetividade na pós-

modernidade, necessariamente, se faz uso de um modelo de compreensão que 

deriva do período e dos conceitos sob análise. Não é fácil o distanciamento, uma 

vez que o pesquisador também vive na mesma época que está examinando e, 

portanto, também é afetado pelos modos de vida contemporâneo, razão pela qual 

está envolvido, irremediavelmente, em todos os problemas sobre os quais 

escreve. Connor (2004) já afirmava que 

na tentativa de entender nossos eus contemporâneos no 
momento presente, não há postos de observação seguramente 
afastados, nem na "ciência", nem na "religião", nem mesmo na 
"história". Estamos no e pertencemos ao momento que tentamos 
analisar, estamos nas e pertencemos às estruturas que 
empregamos para analisá-lo. Quase poderíamos dizer que essa 
autoconsciência terminal (...) caracteriza nosso 
momento contemporâneo ou "pós-moderno". (p.13) 

 

Essa compreensão serviu para redobrar o cuidado com a questão da 

“imparcialidade” no contato com os informantes da pesquisa e com a análise dos 

resultados, o que exigiu a adoção de um olhar o mais atento possível para questões 

que não deixam de ser familiares. Desse modo, ao longo da construção dos dados, 

houve um esforço para evitar experiências particulares como um ponto de referência 

para as vivências e opiniões dos entrevistados, assim como houve um cuidado para 

que as perguntas não direcionassem determinados tipos de respostas que, 

porventura, pudessem ir ao encontro de possíveis opiniões da pesquisadora. A partir 

dos relatos obtidos com os participantes, buscou-se compreender os possíveis 

impactos de características da pós-modernidade sob os modos como vão se 
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processando e se constituindo o sujeito contemporâneo, balizando os resultados 

encontrados com as descrições da Teoria Social. 

Nesse ponto, vale esclarecer o que são, afinal, essas características pós-

modernas referidas acima. A própria escolha do tema pós-modernidade é um tanto 

quanto polêmica, conforme se verá mais adiante. Muitos autores escrevem sobre a 

atualidade, partindo de compreensões e terminologias distintas. Ao longo do texto, 

diversos estudiosos foram abordados para embasar a que tipo de descrição sobre a 

contemporaneidade essa pesquisa está se referindo.  

Não obstante a terminologia adotada, todos esses teóricos descrevem a 

contemporaneidade como um período marcado por uma grande ruptura de um 

modelo de sociedade mais estável e anunciam seqüelas normalmente 

desestruturantes e avassaladoras sobre a vida e o cotidiano das pessoas. Face à 

necessidade de um referencial teórico que tornasse o estudo viável, priorizou-se a 

perspectiva introduzida acima, primeiro por se tratar de uma posição teórica de 

autores bastante divulgados e conhecidos no meio acadêmico e, segundo, porque 

foram tais características atribuídas à pós-modernidade que despertaram os 

questionamentos resultantes nessa investigação.  

Assim, o foco desse trabalho foi compreender de que maneira a atualidade 

impacta as pessoas, a partir das narrativas dos próprios sujeitos, comparando-as 

com o discurso teórico. Tendo por base os resultados, foi também discutido a 

efetividade de estabelecer posições teóricas que definem previamente o tipo de 

conseqüência de se viver nesse período. Partiu-se da ideia de Lefebvre (1991) de 

que a vida cotidiana, mesmo parecendo insignificante, é o melhor fio condutor para 

modelar e conhecer a sociedade. Nessa linha de raciocínio, Certeau (1994) afirma 

que as pessoas ordinárias possuem um papel ativo na produção e reprodução da 

vida social, ainda que seja através das artimanhas indisciplinadas e resistências 

cotidianas que ajudam a delinear a relação com a sociedade. Desse modo, as 

práticas, os hábitos, as condutas e os sentimentos que acontecem na rotina diária 

são ótimos indicativos das construções dos sujeitos de hoje a respeito do contexto 

em que vivem.  

Tal investigação sobre a pós-modernidade partiu do interesse por aqueles 

que habitam o mundo contemporâneo, por acreditar que uma discussão sobre o 

tema passa, irrevogavelmente, por quem vive nesse tempo histórico. Por essa razão, 
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o questionamento base desse trabalho foi compreender como as pessoas realmente 

compreendem a pós-modernidade. Com o objetivo de responder a essa questão, se 

fez necessário examiná-la a partir dos discursos dos próprios sujeitos, dando voz 

aos atores sociais para falarem em nome próprio. 

O fato é que a construção teórica sobre a pós-modernidade remete a pessoas 

reais, uma vez que é em nome delas que se fala e é sobre elas que recaem as 

incertezas e as rupturas desse tempo. Assim, nada mais justo do que pensar a 

cultura pós-moderna sob a lógica dessas pessoas que é, essencialmente, ateórica. 

Nessa pesquisa, o foco foi invertido, priorizando o sujeito não como resultado de um 

discurso já estabelecido, mas como dono da própria voz, visto que a investigação 

partiu de sua própria narrativa. Desse modo, ao analisar as narrativas particulares 

sobre a vida na pós-modernidade, esta dissertação assumiu uma postura “curiosa” 

sobre o tema e sobre os resultados encontrados. A razão para isso fundamentou-se 

numa compreensão do assunto enquanto um fenômeno de natureza paradoxal e 

complexa, que foge a qualquer tentativa de categorização rígida e monológica. 

Partindo desse ponto, parece importante esclarecer uma problemática da 

pesquisa, a respeito do tema da pós-modernidade. Trata-se do caráter não 

consensual do assunto, alvo de discordâncias teóricas. Isso se deve ao fato de que 

muitos estudiosos da Teoria Social consideram suspeita a existência do que 

costumeiramente é chamado de pós-modernidade, uma vez que não existe um 

acordo sobre uma possível superação da modernidade e a emergência de um 

mundo pós-moderno, do mesmo modo que não há consenso sobre a terminologia 

apropriada para descrever o contexto atual.  

Fica ao gosto de cada teórico a maneira como vai nomear os fenômenos 

recentes, o que resulta numa variedade significativa de termos: a hipermodernidade 

de Lipovetsky, a modernidade líquida de Bauman, a alta modernidade ou a 

modernidade reflexiva de Giddens são somente algumas das muitas expressões 

utilizadas para descrever os modos de vida hodiernos. Também parece adequado e 

conveniente chamar simplesmente de contemporaneidade. Entretanto, nesse 

trabalho, houve uma opção pelo uso prioritário do termo pós-modernidade, em razão 

de ter sido a terminologia adotada por estudiosos que disseminaram a discussão 

sobre a problemática contemporânea – Lyotard e Jameson – e, principalmente, 

porque o prefixo pós ajuda a transmitir a ideia de que houve uma mudança ou 
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intensificação em relação ao passado, premissa que está no cerne das proposições 

dos teóricos utilizados nesse texto, ao descrever as características do mundo atual. 

Outro ponto a ser discutido, para além da terminologia adotada na 

dissertação, envolve questionamentos a respeito da dificuldade de apreensão do 

contemporâneo e, mesmo, da duvidosa existência de um mundo que poderíamos 

caracterizar com segurança de pós-moderno, conforme verifica-se a seguir: 

 

Como é natural, com esse sucesso crítico veio a controvérsia. (...) 
Elas se concentraram sobretudo na questão de saber se o termo 
"pós-modernismo" oferece ou não uma representação adequada 
dos objetos e práticas da cultura contemporânea. As perguntas 
feitas foram: o pós-modernismo existe mesmo, afinal? Há uma 
"sensibilidade unificada" presente em todas as diferentes áreas da 
vida cultural e entre elas (Jürgen Peper)? O pós-modernismo limita 
injustamente ou restringe de modo prematuro o "projeto 
inacabado" do modernismo (Jürgen Habermas)? Há algo novo ou 
valioso na alegada "ruptura pós-moderna" (Gerald Graff)? Em outras 
palavras, a cultura pós-moderna existe, e, se existe (e algumas 
vezes se não existe), é uma "coisa boa" ou uma "coisa ruim"? (...) 
A legitimidade desse debate foi estabelecida em duas direções, 
efetuando uma estereoscopia conceitual. Em primeiro lugar, cada 
disciplina produziu provas cada vez mais conclusivas da existência 
do pós-modernismo em sua própria área de prática cultural; em 
segundo, e realmente mais importante, cada disciplina aproveitou 
progressivamente as descobertas e definições de outras disciplinas. 
Com o aparecimento de La Condition postmoderne, de Jean-
François Lyotard, em 1979, e com a sua tradução para o inglês em 
1984, esses diferentes diagnósticos disciplinares recebem uma 
confirmação interdisciplinar e pareceu não haver mais espaço para se 
discordar de que o pós-modernismo e a pós-modernidade tenham 
vindo para ficar (CONNOR, 2004, p. 13-14). 

 

Na verdade, o que existe é uma série de especulações teóricas sobre a 

complexidade de experiências e pensamentos que dariam corpo à pós-

modernidade, dando conta de um projeto complexo, heterogêneo e inacabado. São 

as próprias narrativas acerca da emergência da pós-modernidade que contemplam 

novas formas de arranjo social, econômico e político, bem como novos arranjos 

culturais, com impactos profundos sobre o cinema, a arquitetura, a literatura, a 

filosofia e as mais diversas áreas do saber e da arte humana (HARVEY, 2007). 

Nesse cenário, a única certeza é que, mais do que em outros períodos, há uma 

celebração da flexibilidade e pluralidade cultural dos grupos humanos, não sendo 
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mais possível insistir num sentido universal para a cultura, de modo que o paradigma 

monocultural não resiste aos multiculturalismos visíveis no período atual da história.  

Como conseqüência, ao discutir na pesquisa sobre o que é descrito como 

cultura pós-moderna e seu impacto sobre a vida dos sujeitos, o foco resultou no 

interesse pelas questões culturais tanto na esfera do discurso acadêmico, quanto do 

discurso proveniente da vida cotidiana. Todavia, embora no texto tenham sido 

enfatizados os efeitos das características contemporâneas sobre a cultura, não se 

ambicionou colocá-la num patamar superior às demais instâncias sociais como, por 

exemplo, a política, a economia ou a educação, mas como uma instância que 

atravessa tudo aquilo que é do ser social e perpassa muito do que se pretende 

investigar na vida dos informantes. 

Assim, assiste-se hoje a uma verdadeira virada cultural, que pode 
ser resumida como o entendimento de que a cultura é central não 
porque ocupe um centro, uma posição única e privilegiada, mas 
porque perpassa tudo o que acontece nas nossas vidas e todas as 
representações que fazemos desses acontecimentos. (VEIGA-
NETO, 2003, P. 6). 

 

Importante salientar que pensar no conceito de cultura pós-moderna tem 

sempre um caráter polissêmico, em consonância com a noção de diversidade e 

pluralidade que, segundo Costa (2000), a crise da modernidade ajudou a construir. 

Foi somente na década de 20 do século passado que começaram a surgir 

questionamentos mais profundos da antropologia, da sociologia, da filosofia e da 

lingüística a respeito da existência de uma cultura. Mais recentemente, a partir dos 

anos 1950, houve uma maior preocupação com a importância de compreender que 

existem formas, instituições e práticas culturais diversas (BURKE, 2008), portanto, 

devendo haver formas de subjetivação e apreensões do contemporâneo também 

diversas2. 

Após as ressalvas e observações acima, é possível finalmente apresentar as 

etapas da pesquisa, torná-la apreensível quanto aos caminhos e passos trilhados. O 

texto foi dividido em cinco tópicos, sendo a introdução o primeiro deles, seguido por 

outros três capítulos que compõem o corpo da pesquisa e, por último, as 

                                                 
2 O corpo de conhecimento multidisciplinar nomeado como Estudos Culturais foram de especial 

importância para a preocupação com os diferentes aspectos da cultura. Sobre o assunto, uma 
leitura possível é a obra de Peter Burke, importante historiador inglês.  
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considerações finais. Essa divisão pretendeu estabelecer uma seqüência lógica que 

facilitasse a delimitação do objeto investigado.  

No capítulo um, na primeira parte, foi realizada uma revisão do conceito de 

pós-modernidade, tendo por base diferentes estudiosos da Teoria Social. Trazer a 

luz tais perspectivas foi crucial, na medida em que o foco da pesquisa foi justamente 

este discurso teórico, articulado às vivências dos sujeitos contemporâneos. Uma 

questão que estimulou o interesse por esta investigação foi, precisamente, entender 

de que maneira as relações conceituais abstratas elaboradas por estudiosos da 

teoria social sobre a contemporaneidade se vinculam e operam com as formas 

sociais, culturais e institucionais que marcam a vida concreta. O fato é que o 

conhecimento produzido dentro das Universidades tem uma ligação crucial com o 

que é transmitido nas escolas pelos professores, nos espaços editoriais e em vários 

outros espaços de produção cultural, ajudando a compor a representação que as 

pessoas fazem de um determinado período histórico.  

De acordo com Habermas (2000), o debate sobre a pós-modernidade gerou 

uma crise de legitimidade que impacta as representações dos sujeitos 

contemporâneos, ao estabelecer que não há mais princípios norteadores absolutos 

ou critérios de valor que sirvam para guiar os seres humanos. Entretanto, mais do 

que uma preocupação com a legitimidade dessa crise na vida prática, em nenhum 

outro lugar a busca por tal legitimidade foi maior do que nos debates sobre a pós-

modernidade produzidos no meio acadêmico, ao estabelecer os impactos 

desestruturantes dessa época. Tendo isso em vista, a pesquisa parte de uma 

problematização do quão legítimo é falar de uma crise ou de efeitos dessa época 

unicamente considerando o discurso produzido nas Universidades. Ganha espaço o 

discurso do sujeito de quem se fala teoricamente. 

Numa crítica ao tom de desconstrução associado à discussão de alguns 

estudiosos da Teoria Social, Eagleton (1996) apud Connor (2004) chega a dizer que 

a crise tão anunciada pela teoria crítica da pós-modernidade é mais uma “crise 

teorizada, canonizada, internalizada, introjetada na academia” (p .19 ) . Portanto, cabe 

questionar se a  pós-modernidade é bem a coisa que a teoria pós-moderna afirma 

que ela é. Para Connor (2004), ainda que a contemporaneidade esteja marcada por 

uma série de contradições que impedem uma definição final, os debates sobre a 

pós-modernidade possuem uma função discursiva, que gera efeitos mais pelo que 
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consegue fazer ao contexto em que está inserida, do que necessariamente pelo 

conteúdo ou veracidade das ideias que compõem o debate. Nesse capítulo, 

algumas noções teóricas foram trazidas para substanciar a discussão sobre a pós-

modernidade, sendo, depois, correlacionados com as reais condições presentes na 

esfera social, apreendida do contato com os informantes.   

Ainda no capítulo um, na segunda parte, foram trabalhados alguns conceitos 

relacionados à subjetividade e à linguagem. Essas noções são importantes como 

ancoragem para apreender as vivências e as experiências de homens e mulheres a 

partir de suas próprias narrativas. Não há como falar em construção da 

subjetividade ignorando o papel ativo da pessoa no modo como lida com a 

sociedade a sua volta e como estabelece e experiencia o seu projeto de vida. 

Portanto, nessa pesquisa, utilizou-se como referencial para definir subjetividade, 

alguns teóricos que abordam a relação entre sujeito e sociedade na formação de 

condutas, sentimentos, valores e opiniões. Os preceitos de González Rey (2003), 

em primeiro plano, e os de Certeau (1994), Castoriadis (1999), Ortiz (1994) e 

outros, todos convergentes, serviram como base para a compreensão do conceito 

de subjetividade, que se aproxima da ideia de que “a subjetividade se produz na 

relação das forças que atravessam o sujeito, no movimento, no ponto de encontro 

das práticas de objetivação pelo saber/poder com os modos de subjetivação” 

(PRADO FILHO; MARTINS, 2007, p. 17). 

Também nesse capítulo, em relação a linguagem, foi utilizada principalmente 

a perspectiva de Bakhtin (1997). Este constructo é essencial para o estudo, uma 

vez que perpassa exatamente o foco de análise: o discurso de estudiosos da teoria 

social e as narrativas das pessoas apreendidas nas entrevistas. A questão da 

linguagem possui, ainda, estreito vínculo na construção da subjetividade, conforme 

propõe Vygotosky (1991), Benveniste (1991), Buber (2001) e outros a serem 

abordados no texto. 

O segundo capítulo aproxima o leitor das questões metodológicas da 

dissertação, tendo o papel de descrever como ocorreu a construção de dados, 

situando-o quanto ao contexto em que o estudo foi realizado – a cidade de Vitória 

da Conquista; a escolha dos informantes – sujeitos pertencentes à classe média 

com nível universitário –; a definição do instrumento de coleta de informações – as 

entrevistas semi-estruturadas; e a opção pela metodologia de investigação e de 
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análise dos dados – o método de análise de conteúdo proposto por González Rey 

(2011). Essas informações foram discutidas e justificadas no texto, abordando as 

escolhas e a adequação do corpus da pesquisa.  

É importante adiantar que trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada nos 

resultados de entrevistas obtidas com dez informantes, cinco homens e cinco 

mulheres, todos residentes em Vitória da Conquista. Optou-se por pessoas da 

classe média e residentes no centro urbano, uma vez que se trata de um segmento 

social com condições de incorporar o estilo de vida e os elementos associados à 

pós-modernidade (GIDDENS, 1991; EAGLETON, 1996). O nível de escolaridade 

também foi definido a priori com objetivo de delimitar essa variável e poder fazer 

comparações entre os relatos dos informantes, partindo de condições instrucionais 

e financeiras semelhantes. 

Quanto ao método de análise de conteúdo, este mostrou-se adequado para 

contemplar o objeto de pesquisa, uma vez que é bastante utilizado em estudos que 

visam analisar aspectos da subjetividade humana. Foi o caso dessa dissertação 

que – ao investigar dados relativos a vida afetiva, familiar, profissional, dentre 

outras vivências – buscou obter uma panorama do cotidiano e da construção 

subjetiva de cada entrevistado a respeito da vida na pós-modernidade. O mais 

interessante da metodologia proposta por González Rey é que ela permite uma 

análise interpretativa e processual, rejeitando a simples codificação em categorias 

concretas e restritivas, que desconsideram o contexto mais amplo de onde foi 

retirado o material analisado. 

O capítulo três tratou dos resultados da investigação, trazendo respostas 

para perguntas iniciais sobre o impacto da pós-modernidade a partir da perspectiva 

dos sujeitos. Também nesse capítulo foram feitas considerações sobre as 

congruências e incongruências entre os dados encontrados na prática e o que 

estudiosos da Teoria Social trazem como características desse tempo, permitindo, 

enfim, a análise do objeto de pesquisa.  

Por último, as considerações finais contemplam uma síntese de toda a 

dissertação e da relevância dos resultados encontrados, trazendo as últimas 

discussões da pesquisa. Embora essa parte pareça trazer algum ponto final a 

respeito do objeto de investigação, sob a prerrogativa de fornecer considerações 

finais, não se tratou, de modo algum, da finalização do tema, embora diversas 
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conclusões tenham sido obtidas. A questão da pós-modernidade e seus possíveis 

impactos é um assunto por demasiado complexo e paradoxal, não cabendo 

explicações definitivas. A relevância dessa investigação está, exatamente, no 

questionamento inicial que fez interrogar determinados discursos da Teoria Social 

sobre a pós-modernidade, procurando dar voz àqueles sobre os quais recaem as 

características dessa sociedade, os sujeitos contemporâneos.  

Após uma investigação exaustiva das publicações recentes na literatura e em 

indexadores acadêmicos como o Scielo e o Portal de Periódicos Capes, não foram 

encontrados estudos que têm por foco a construção de sentido do próprio sujeito 

diante da vida na pós-modernidade. Assim, escutá-lo permitiu obter algumas 

respostas. Obviamente, não todas e nenhuma definitiva. 
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CAPÍTULO 01  

 

PÓS-MODERNIDADE, SUBJETIVIDADE E LINGUAGEM: 

CONCEITOS IMPRECISOS 

 

1.1. A Pós-Modernidade 

O que é a pós-modernidade? O que ela representa na vida das pessoas? 

Estas são perguntas frequentemente debatidas nas Ciências Humanas. Embora o 

tema seja relativamente novo – o termo pós-moderno só se popularizou há poucas 

décadas –, sua discussão no mundo acadêmico, e mesmo na vida cotidiana, não é 

exatamente uma novidade. No final de 2012, no site do Google3, a maior ferramenta 

de pesquisa recente da internet, foram encontrados, aproximadamente, 738.000 

resultados em apenas 0,25 segundos ao se buscar a palavra pós-modernidade, e 

isso somente para as referências em língua portuguesa. Em inglês, o número é 

ainda mais impressionante: 4.570.000 referências à expressão, ainda que, em 

muitos casos, seja apenas de uma menção rápida e informal ao termo. Aliás, o 

próprio uso do Google enquanto ferramenta de pesquisa já é uma atitude que se 

pode classificar como bastante pós-moderna. 

Além da internet, há ainda uma vasta literatura acadêmica de autoria de 

renomados estudiosos das Ciências Humanas, conforme apresentados na 

Introdução, que descrevem as principais características da contemporaneidade e os 

seus impactos sobre os modos de vida e as identidades na atualidade. 

O fato é que a pós-modernidade é assunto fértil e envolve uma 

incomensurável sorte de estudos, em razão da amplitude do termo e de seus 

múltiplos significados, permeados por noções de senso comum e por diferentes 

tendências teóricas. Diante da impossibilidade de abranger as inúmeras 

perspectivas sobre o tema, em razão do foco de interesse dessa pesquisa e da 

necessidade de delimitação teórica, a noção de pós-moderno desse capítulo partirá 

da conceitualização de alguns dos estudiosos tradicionalmente associados à 

temática e que, sob o jugo da pós-modernidade, descrevem a ruptura de um modelo 

de sociedade, que se tornou mais notória a partir das últimas décadas do século XX.  

                                                 
3 Site: <www.google.com.br>. Acesso em : 04 de janeiro de 2012. 
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Em que pesem as muitas particularidades dos estudiosos do assunto – cada 

qual responsável por descrever, de maneira única e inédita, uma determinada 

maneira de entender o período atual – grande parte do pensamento teórico e crítico 

dos principais autores do tema define o cenário contemporâneo como um período 

marcado por drásticas transformações sociais em suas múltiplas faces: educação, 

tecnologia, arte, ciência, política, economia etc. (Harvey, 2007: Hutcheon, 1991). 

Mais do que isso, o período pós-moderno é apontado como modificador das 

microestruturas4 e definidor de novos padrões de relacionamento, novos discursos, 

novas trajetórias pessoais/profissionais e novas vivências e sentimentos.  

Nos centros urbanos ocidentais, onde as características desse período são 

mais facilmente reconhecidas (GIDDENS, 1991; EAGLETON, 1996), os principais 

efeitos da pós-modernidade estariam presentes no ritmo frenético e dinâmico dos 

acontecimentos, no individualismo e no imediatismo exacerbado, no consumismo 

exagerado e na rápida descartabilidade, no fim das grandes narrativas e das 

tradições, nas drásticas transformações na noção de tempo e de espaço, dentre 

outras inúmeras características associadas à época (BAUMAN, 2001; SENNET, 

1999; BAUDRILLARD, 1991). Nesse sentido, um dos pensamentos correntes na 

Teoria Social é de que a pós-modernidade trouxe mudanças permanentes e 

avassaladoras para a sociedade, antes marcada pela estabilidade, linearidade dos 

eventos e da vida das pessoas e por normas fixas de funcionamento e organização 

social. No mundo contemporâneo, tais características rígidas e engessadas de antes 

teriam sido substituídas pela idéia de caos, sensação de deriva, instabilidade e 

transitoriedade dos modos de vida e, mesmo, dos modos de subjetivação do sujeito.  

Não é, entretanto, sem rusgas teóricas que o conhecimento sobre a pós-

modernidade vem tomando forma. A despeito da popularidade do termo e das 

muitas descrições do fenômeno, não se trata de um conhecimento já pacificado. O 

fato é que o assunto é uma Torre de Babel conceitual. Há diversos questionamentos 

a respeito da real definição da pós-modernidade, sua pertinência, sua origem, a 

terminologia adequada, a cronologia dos eventos, dentre outras questões basilares. 

                                                 
4 O conceito de microestruturas está relacionado às relações cotidianas, ao espaço de vida dos 

sujeitos, aos movimentos e impactos sociais sobre a rotina e vivência diária do indivíduo. O foco 
são as experiências particulares e não o contexto macrossocial: a cultura, o Estado, a sociedade, o 
sistema. 
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Existe quem inclusive questione a existência de uma pós-modernidade enquanto 

fenômeno inovador e diferenciado em relação ao passado (LIPOVETSKY, 2005).5  

Em razão da amplitude do tema, fomentador de opiniões diversas, foi 

necessário delimitar o referencial utilizado na pesquisa. Portanto, foi objeto de 

análise as características desestruturantes imputadas à pós-modernidade por alguns 

estudiosos da Teoria Social, para fins de posterior comparação com os relatos dos 

informantes, partindo do questionamento se estas descrições são realmente efetivas 

para elucidar os modos de vida das pessoas.  Alguns pontos importantes nos 

trabalhos desses autores serão apresentados nesse capítulo mediante sub-tópicos, 

de modo a favorecer a exposição. 

 

1.1.1. Pós-Modernidade ou Pós-Modernidades? 

Não é possível delimitar a natureza dos eventos atuais, marcados por uma 

série de contradições e complexidades. Ocorre que, se a pós-modernidade teve 

início no século XX, não foi nele que obteve consenso, situação que provavelmente 

se manterá, uma vez que é inerente ao tema a sua natureza paradoxal e relativa. 

Assim, “notável é precisamente o grau de consenso no discurso pós-moderno 

quanto ao fato de já não haver possibilidade de consenso” (CONNOR, 2004, p. 17). 

Diante disso, não há uma resposta precisa para questões como as que seguem: em 

que momento se inicia a pós-modernidade? Existe realmente experiências de vida 

que se pode nomear com justiça de pós-moderna? Hutcheon (1991) afirma que:  

(...) o pós-modernismo é um fenômeno contraditório, que usa e 
abusa, instala e depois subverte, os próprios conceitos que desafia 
(...) que nos fazem perguntar o que se está exatamente chamando 
de pós-modernista (...). Alguns assumem uma “definição tácita”, de 
aceitação geral (Caramello, 1983); outros estabelecem a posição do 
monstro por meio do referencial temporal (depois de 1945? 1968? 
1970? 1980?) ou econômica (o capitalismo recente)” (p. 19-20). 

Embora o nome pós-modernidade tenha se popularizado somente após o fim 

da guerra fria, marcada simbolicamente pela queda do muro de Berlim em 1989, 

Anderson (1999) afirma que o termo remonta à década de 1930 do século XX, 

quando foi usado pela primeira vez na Europa. Entretanto, existe certo consenso 

                                                 
5 Vários outros estudiosos se opõem ao termo “pós-modernidade” utilizado no sentido de forma 

póstuma da modernidade, alegando que se vive hoje num período de exacerbação do projeto 
modernista. É o caso, por exemplo, de Habermas, Berman, Rouanet, Touraine, Moriconi. 
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acadêmico de que tal nomenclatura ganhou publicidade com as idéias de Lyotard no 

livro A Condição Pós-Moderna (primeira edição no final dos anos 1970) e, 

posteriormente, a partir das obras de Jameson (anos 1980).  

Para Lyotard (2000), a pós-modernidade é um estado inédito da cultura que 

se iniciou ainda no final do século XIX, a partir de revoluções na ciência, tendo 

ganhado substância na década de 50 do século passado, depois da reconstrução da 

Europa pós-segunda guerra mundial. Nessa mesma linha de raciocínio, Harvey 

(2007) concorda com a terminologia da pós-modernidade, afirmando tratar-se de um 

novo momento, conforme esclarece: 

Não consigo me lembrar exatamente de quando deparei pela 
primeira vez com o termo pós-modernismo. É provável que eu tenha 
reagido a ele mais ou menos da mesma maneira como o fazia diante 
dos vários outros “ismos” que surgiram e desapareceram no último 
par de décadas, na esperança de que ele sumisse sob o peso da sua 
própria incoerência ou simplesmente perdesse o seu encanto de 
modismo. Ao que parece, contudo, o clamor dos argumentos pós-
modernos antes aumentou do que diminuiu com o tempo [...] o pós-
modernismo dava a impressão crescente de uma poderosa 
configuração de novos sentimentos e pensamentos. (HARVEY, 2007, 
p. 9). 

 

Jameson (1997a, 1997b), também faz uso do prefixo pós, para explicar o 

resultado de um processo de modernização já concluído, no qual os eventos 

naturais se perderam, estando a sociedade completamente submetida às imagens, 

às variações e às mudanças situacionais, não sendo mais possível apreender a 

realidade como algo contínuo e estável. O autor entende a contemporaneidade 

como a face cultural do capitalismo tardio, originada através de um processo 

generalizadamente pós-natural que coloca em questão o próprio conceito de 

mudança e a noção herdada de tempo que o acompanhava. Nesse sentido, fala-se 

de uma ruptura com o passado, definida em contraposição a ele.  

Já para Berman (1986), o cenário atual é descrito a partir de uma série de 

características iniciadas no século XIX, num processo continuado e intensificado da 

modernidade que trouxe a sociedade até o ponto em que se encontra hoje. Para o 

autor, não se trata, portanto, de um novo arranjo, mas da exacerbação de um 

modelo já em funcionamento. Lipovetsky (1989; 2005) prefere o termo 

hipermodernidade para definir, assim como Berman, a exarcerbação da 

modernidade e não a sua superação. Seu foco está no ritmo alucinante e frenético 
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das mudanças, analisando os diversos paradoxos e sentimentos resultantes do 

mundo contemporâneo. Sobre o assunto, há, ainda, a metáfora da modernidade 

líquida utilizada por Bauman (2001) para explicar a flexibilização de muitos aspectos 

da modernidade, agora muito mais fluidos, voláteis e instáveis, em contraponto à 

solidez de antes.  

Diversas outras terminologias e maneiras de se apropriar dos eventos 

contemporâneos são utilizadas pelos autores da Teoria Social. Não obstante, 

conforme explicitado na introdução, optou-se por usar, prioritariamente, os termos 

pós-modernidade e contemporaneidade. Essas nomenclaturas são utilizadas para 

descrever o mesmo fenômeno nomeado de maneiras diversas por diferentes 

teóricos, todos convergindo para descrições semelhantes a respeito de mudanças 

significativas no mundo, responsáveis por uma progressiva desestruturação da vida 

cotidiana.  

Assim, é comum entre os diversos autores a descrição da pós-modernidade 

como uma época de incertezas, geradas pelo esvaziamento das grandes narrativas, 

fim de uma historicidade linear e da crença absoluta na ciência. As novas 

tecnologias, os artefatos multi-imagéticos, as expansões do capitalismo, a 

transformação do mundo numa espécie de aldeia global, as bruscas alterações 

econômicas, as rápidas mudanças de regras, o infindável número de produtos e de 

serviços prontos para serem consumidos ou os novos padrões de aprendizagem são 

algumas das características apontadas como pontos comuns da Era pós-moderna.   

O fato é que este fenômeno é quase sempre descrito por seus expoentes 

como um período marcado por transformações negativas na vida das pessoas e por 

mudanças gritantes no modo de organização da sociedade, gerando novos 

empreendimentos culturais e influenciando os processos de subjetivação humana, 

os padrões de consumo, dentre outros. Os impactos anunciados por esses 

estudiosos são profundos e intensos.  

 

1.1.2. O Tempo, o Espaço e as Televivências 

Dentre as características mais marcantes da pós-modernidade está a 

transformação dos conceitos de tempo e de espaço, ambos noções inabaláveis e 

estáveis para o ser humano pré-moderno. Giddens (1991) assinala que o advento do 
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que ele chama de modernidade reflexiva divorcia, cada vez mais, o espaço do 

tempo, na medida em que permite a interação instantânea entre pessoas distantes 

uma das outras, localizadas em pontos opostos do globo. A globalização, a internet 

e as novas tecnologias estão na base dessas mudanças. Para o autor, a própria 

noção de espaço deve ser diferenciada da idéia de lugar, esta última enquanto 

localidade concreta e delimitada em que um sujeito se encontra, e a primeira, como 

os múltiplos espaços virtuais a serem ocupados. Todavia, na pós-modernidade, até 

mesmo os lugares físicos ficaram sugestionáveis às influências sociais muitas vezes 

geograficamente distantes de determinada região, liberando os sujeitos das 

restrições e hábitos locais.  

Pode-se dizer que a globalização ocupa, de fato, um importante papel nas 

transformações no tempo e no espaço. É somente por conta desse complexo 

processo global que tem se superado a idéia de sociedade como um sistema bem 

delimitado, abrindo espaço para que novas características temporais e espaciais 

tenham efeito sobre as identidades culturais. Os resultados são visíveis: o mundo se 

tornou menor, uma vez que as distâncias são mais curtas e os eventos têm impactos 

globais. O tempo de espera também é insignificante, podendo o espaço ser cruzado 

em intervalos muito curtos, por avião a jato e, mesmo virtualmente, sem sair da 

própria casa, através de satélite, telefone ou internet (HALL, 2005). 

Pierre Levy (1999) possui uma discussão interessante sobre como o 

ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que ampliam, exteriorizam e alteram 

muitas funções relacionais e cognitivas humanas: a memória (bancos de dados, 

hipertextos, fichários numéricos), a imaginação (simulações), a percepção (sensores 

digitais, telepresença, realidades virtuais), os raciocínios (inteligência artificial, 

manejo de fenômenos complexos) e os relacionamentos (redes sociais, sites de 

paquera, bate-papos online), permitindo que as televivências – vivências virtuais –, 

mais superficiais, ocupem um lugar antes pertencente às vivências reais e ao 

contato concreto entre as pessoas. 

O fato é que as modernas tecnologias da informação e as novas 

configurações sociais, cada vez mais dependentes dos ambientes cibernéticos e 

conexões em rede, favorecem essas novas configurações do tempo e do espaço 

(CASTELLS, 1999). Em frações de segundos as pessoas obtém informações, 

trocam “objetos” imateriais, realizam compras e se relacionam. Os novos espaços 
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são virtuais e têm impactos importantes sobre a subjetividade humana, na medida 

em que estabelecem novas normas de condutas e novas possibilidades de 

interação. A própria agilidade e flexibilidade das redes acabam dando o tom das 

expectativas subjetivas que as pessoas estabelecem atualmente. Os sujeitos desse 

período estão acostumados a manterem contatos rápidos, superficiais e pouco 

comprometidos, bem ao estilo das possibilidades em rede. 

Sennet (1999) afirma que a sociedade moderna instituiu novas formas de 

organizar o tempo, que deixou de ser linear, cumulativo e previsível.  Agora não há 

mais estabilidade, nem eventos que podem ser narrados através de uma lógica clara 

e linear. Na pós-modernidade, o tempo é descontínuo e complexo; os 

acontecimentos se entremeiam e se atropelam; tudo acontece mais rápido e mais 

depressa do que antes e as pessoas estão cada vez menos dispostas a esperar. 

Para a ideologia dessa época, tempo é dinheiro e o que prevalece são as demandas 

do presente, para as quais se espera satisfação instantânea6. 

 

1.1.3. As Novas Relações de Consumo e a Obsolescência Programada 

O ethos pós-moderno está associado à cultura do efêmero, no qual nenhum 

princípio, objeto, valor, relacionamento ou carreira pode ser visto como fixo, perene e 

ordenado. Na lógica atual, as experiências humanas são disformes, líquidas, fluidas 

e inconstantes, uma vez que o ritmo frenético das mudanças não permite qualquer 

tipo de controle ou garantias de permanência. Estão, os sujeitos dessa Era, 

obrigados a conviver com as constantes dúvidas e incertezas, num mundo em que a 

descartabilidade e a instabilidade imperam.  

Assim, mostra-se ainda bastante atual e apropriado o pensamento marxista, 

ao afirmar que “tudo que é sólido se desmancha no ar, tudo o que é sagrado é 

profanado, e os homens são finalmente forçados a enfrentar com sentidos mais 

sóbrios suas reais condições de vida e sua relação com outros homens” (MARX, 

1848, apud BERMAN, 1995, p. 93). Berman afirma que essa clássica expressão, 

escrita no Manifesto Comunista (1848), descreve uma visionária previsão do mundo 

                                                 
6 Esta ideologia é herança típica da modernidade, cuja base remonta ao início da revolução industrial 

no século XVIII. O pensamento de que tempo é dinheiro é a máxima do capitalismo clássico e é um 
dos pilares da crítica marxista. A pós-modernidade é responsável pela exacerbação dessa 
ideologia. 
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moderno.7 Tomada de empréstimo, a expressão marxista também seria bastante 

adequada para caracterizar a pós-modernidade, ao transmitir a idéia do andamento 

desesperado e do ritmo frenético que o capitalismo impõe às facetas da vida 

cotidiana. 

A vida antes da pós-modernidade tinha como principal característica a 

perenidade e a durabilidade das coisas e dos modos de conduta (SENNET, 1999). 

No novo cenário, estes princípios foram radicalmente alterados pelo valor primordial 

da transitoriedade, em que nada se destina a permanecer. O que se consome hoje 

será descartado amanhã; a tecnologia de última geração rapidamente se torna 

ultrapassada (Baudrillard, 1991). As pessoas consomem, cada vez mais, objetos 

inúteis e dispensáveis apenas pelo prazer de consumir para descartar em seguida, 

substituindo-os por novos objetos de consumo e novas necessidades. 

Tudo nasce com a marca da morte iminente, tudo deixa a linha de 
produção com um “prazo de validade” afixado. As construções não 
têm início sem que as permissões de demolição (se exigidas) tenham 
sido emitidas, e os contratos não são assinados a menos que se fixe 
a sua duração ou que se permita serem anulados, dependendo de 
sua sorte no futuro. Nenhum passo e nenhuma escolha é de uma vez 
para sempre, irrevogável. Nenhum compromisso dura o bastante 
para alcançar o ponto sem retorno. Todas as coisas, nascidas ou 
feitas, humanas ou não, são até segunda ordem e dispensáveis. Um 
espectro paira sobre os habitantes do mundo líquido-moderno e 
todos os seus esforços e criações: o espectro da redundância. A 
modernidade líquida é uma civilização do excesso, da superfluidade, 
do refugo e de sua remoção. (BAUMAN, 2005, p. 120). 

Os padrões de consumo na hipermodernidade geram uma espécie de 

felicidade paradoxal, na medida em que a pessoa experimenta uma satisfação 

pouco duradoura quando efetua uma compra, precisando sempre de uma nova 

aquisição para manter o “estado de felicidade”. Dessa maneira, o consumo de 

massa é estimulado exponencialmente, através de um mercado que investe pesado 

em estratégias de sedução e distração do sujeito, associando o consumo ao 

sentimento de bem-estar. Tal conduta está estreitamente ligada à idéia de que a 

civilidade e a evolução da pessoa estão vinculadas às sua condição material de 

vida.  

                                                 
7 Em sua obra, Berman (1995), retoma uma série de autores que conferem a noção de cultura e de 

consciência modernista ao próprio Marx e a sua geração de 1840 – Baudelaire, Dostoievsky, 
Wagner, Kierkgaard. 
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A mídia e a propaganda possuem um papel essencial de alimentar este 

mercado do consumo, marcado pela obsolescência programada8 dos produtos, que 

atendem aos interesses industriais e mercadológicos de descartabilidade e de trocas 

constantes. Segundo Thompson (1998) “Se quisermos entender a natureza da 

modernidade, (...) as características institucionais das sociedades modernas e as 

condições de vida criadas por elas, devemos dar um lugar central aos meios de 

comunicação e seu impacto” (p. 12). Assim, as campanhas publicitárias 

bombardeadas diariamente pelos meios de comunicação acabam por gerar a 

necessidade de comprar e ter apenas pelo prazer da compra. É a mesma lógica do 

que Flusser (1985) nomeou como a filosofia da caixa preta, ao denunciar que os 

sujeitos contemporâneos estão tão acostumados com as imagens que já não 

questionam seu valor ou significado, num processo de alienação e esvaziamento de 

sentido sobre o que realmente está acontecendo a sua volta. O mesmo vale para os 

padrões de consumo atuais, também marcados por “imagens” de produtos e estilos 

de vida que incitam o desejo de aquisição, mas que não são realmente necessários, 

úteis ou duráveis. 

Na sociedade de consumo os limites do que é possível adquirir ultrapassam o 

que convencionalmente seria considerado mercantilizável. O consumo ganhou 

caráter subjetivo na busca pela qualidade de vida, não sendo negociável apenas 

objetos, mas também experiências, emoções e instituições (família, escola etc.). 

Nesse novo cenário, a procura por técnicas de auto-ajuda, investimentos no auto-

desenvolvimento e na saúde do corpo e da mente são algumas das características 

mais marcantes (LIPOVETSKY, 1989). Tudo isso seria parte do que Adorno9 (2001) 

entende como a dominação subjetiva típica de um mundo administrado, em que a 

vida teria ganhado contornos de mercadoria, sendo abarcada por mecanismos de 

consumo que representam a ideologia de que o homem vale pelo quanto ele produz 

ou com o que se parece. Assim, as novas mentalidades seriam resultados dessa 

ideologia mascarada pelas campanhas publicitárias e pelos bens culturais de 

                                                 
8 A noção de obsolescência programada remonta a década de 1920, quando a General Motors 

passou a estimular a troca freqüente de carro, lançando anualmente novos modelos no mercado.  
9 Theodor Adorno é um dos pensadores vinculados à Escola de Frankfurt que estuda o 

empobrecimento da vida humana e de sua subjetividade, ocasionados pelos fenômenos de 
comunicação e consumo em massa. Uma boa leitura sobre o pensamento adorniano encontra-se 
em artigo de Fianco (2010) e de Cruz, Silva e Vaz (2011). 
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consumo massivo que colocou em circulação novos e poderosos padrões de 

consumo, introjetados pelos sujeitos sem se darem conta de tal submissão.  

Segundo Severiano (2001), com a evolução do capitalismo e da globalização, 

os mercados globais se uniram, estimulando o consumo de massa e facilitando a 

aquisição de bens para além das fronteiras nacionais. Isso envolve estratégias 

mercadológicas de alcance mundial, ficando quase impossível resistir aos apelos de 

consumo. Uma das táticas mais sedutoras utilizadas nesse novo cenário é a oferta 

de produtos especializados, que casam perfeitamente com o estilo de vida e com os 

interesses da pessoa e incentivam sua identificação com um grupo seleto e 

diferenciado de sujeitos.  

Para Baudrillard (1991), a pós-modernidade tem como uma de suas principais 

características a cultura do narcisismo e do individualismo, gerando um mercado 

promissor para marcas e mercadorias especiais que geram no cliente a ilusão de 

diferenciação por possuir determinado objeto ou freqüentar um ambiente em 

particular. Assim, a felicidade se torna um sonho de consumo concretizado ao 

adquirir bens e serviços. É essa eterna busca pela felicidade um dos norteadores do 

que chama de sociedade do consumo. Segundo o autor, na pós-modernidade, o 

bem estar e o sucesso precisam ser mensurados através de signos e objetos que 

concretizem a conquista e o diferencial daquele que porta o produto desejado. 

Sobre isso, Gerrard (1999) apud Caridade (2000) afirma que o consumo 

desenfreado na sociedade ocidental em que o ter superou o ser, acabou por seduzir 

todas as classes sociais que agora desejam viver de acordo com os padrões 

vendidos como o “caminho para a felicidade”. O que antes era considerado luxo ou 

supérfluo agora ganhou status de necessidade, gerando insatisfação caso não se 

possa adquirir determinado produto ou serviço. No cenário contemporâneo, o 

endividamento de camadas da população em muito se deve ao consumo de 

produtos para os quais não se tem recursos financeiros para adquirir. É que, mais do 

que em outras épocas, a felicidade virou uma mercadoria de prateleira. Na 

sociedade do espetáculo (Debord, 1997) e da aparência, a imagem de sucesso, a 

roupa de marca, o celular de última geração e o carro importado passaram a ser 

sinônimos de êxito e bem-estar. A busca por estes padrões de “felicidade” nunca 

suficientes acaba por gerar, em muitas pessoas, uma profunda sensação de vazio e 

depressão (LIPOVETSKY, 1989; 2005). 
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1.1.4. As Novas Relações de Trabalho: incertezas e descaminhos 

Sennet (1999) afirma que a marca dessa nova face do capitalismo e da 

sociedade moderna perpassa toda pessoa e toda organização, não sendo possível 

se esconder dos efeitos da contemporaneidade. O autor utiliza a expressão 

“capitalismo flexível” para descrever a atual realidade. No mundo do trabalho, ataca-

se a rigidez e a rotina, impondo-se aos trabalhadores que assumam riscos, que 

sejam ágeis, autônomos, pouco dependentes de leis e normas e que estejam 

abertos a mudanças constantes. Dentro dessa lógica, o grande paradoxo da pós-

modernidade estaria exatamente na noção de liberdade que a flexibilidade e os 

riscos permitiriam ao trabalhador, pois, juntamente com as novas demandas, 

surgiriam novos controles, mais invisíveis, mais poderosos, mais arraigados no 

cotidiano e na subjetividade dos sujeitos. Os controles dessa era são ilegíveis e 

difíceis de serem percebidos. 

Tantas são as mudanças nesse novo cenário que o próprio significado da 

palavra trabalho está mudando. Carreira, na língua inglesa, significava, 

originalmente, estrada para carruagem e, ao se referir às atividades de trabalho, 

aplicava-se à idéia de um canal linear e previsível para as atividades profissionais 

durante toda a vida. Em inglês do século XIV, job (serviço, trabalho) referia-se a 

bloco que se podia transportar de um lado para outro. A noção de trabalho hoje 

aproxima-se desse sentido arcaico de job, distanciada da idéia de carreira como 

investimento continuado e estável, um emprego de longa duração (SENNET, 1999). 

Na pós-modernidade, as pessoas executam trabalhos transitórios, permanecendo 

por pouco tempo em cada atividade. 

Segundo Hall (1996, apud Kilimnik, Castilho, Sant’ana, 2006), no passado, o 

foco dos estudos de carreira eram os cargos e as ocupações dos empregados. A 

atualidade direcionou a atenção dos pesquisadores para as autoconstruções dos 

sujeitos a respeito dos fenômenos profissionais, surgindo o interesse por temas 

como auto-gestão, planejamento pessoal e a construção interna da carreira. A 

questão é que numa era de desinvestimento público10 e carreiras autodirigidas, os 

                                                 
10 O desinvestimento público é conseqüência da política de Estado mínimo, em que há uma redução 

do papel do governo como agente regulador social e econômico. Essa ideologia está na base do 
neoliberalismo, que resultou no declínio do Wellfare State, principalmente a partir dos anos 1980, 
com a ascensão de Margareth Thatcher e Ronald Reagan aos governos do Reino Unido e dos 
Estados Unidos, respectivamente. Suas ações de desregulamentação do setor financeiro e 
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empregadores transferem, cada vez mais, a total responsabilidade do 

desenvolvimento profissional na organização para o empregado, se eximindo de 

investir em onerosos custos empregatícios e em funcionários com habilidades 

específicas. A pós-modernidade exige que as pessoas sejam multifuncionais. 

Embora a nova ordem seja correr riscos e manter-se aberto às mudanças, 

para Magalhães e Gomes (2007), as pesadas exigências por um tipo de profissional 

tão auto-suficiente denunciam o caráter solitário de cada pessoa na busca por sua 

empregabilidade. Num cenário de enfraquecimento dos sindicatos, fraca identidade 

ocupacional e Estado não protetor, cada sujeito é obrigado a gerenciar sua própria 

vida profissional e oferecer habilidades e atitudes descritas como “adaptabilidade de 

carreira”, que se refere às exigências de pessoas flexíveis e em conformidade frente 

às instabilidades do mercado.  

De acordo com Berman (1995), a modernidade11 é uma experiência vital e 

cotidiana, que perpassa toda a vida do sujeito, suas relações amorosas, seu 

consumo, sua subjetividade, seu cotidiano e sua carreira. E, dentre todos os efeitos 

do contexto recente, seria no trabalho que os impactos ficariam ainda mais visíveis e 

claros. Moura (2004) aponta uma pesquisa na qual foi estimado que, ao longo de 45 

anos de serviço, uma pessoa chega a gastar 94 mil horas em seu emprego. Por 

essa razão, as novas exigências do mundo profissional e as pressões a que as 

pessoas estariam submetidas em suas atividades laborais acabariam por gerar 

impactos nos diversos campos da vida do sujeito. 

Ferretti (1992), ao discutir a desorientação dos jovens ao se confrontarem 

com a necessidade de escolher uma profissão, aponta não somente aspectos 

pessoais, como insegurança e ansiedade, mas compreende essa dificuldade, em 

grande parte, como proveniente da complexidade do sistema produtivo moderno. 

Para o autor, a força de trabalho humana assumiu o valor de uma mercadoria como 

qualquer outra, gerando nas pessoas a sensação de falta de rumo e incertezas. 

Sennet (1993) explica que, em tempos de capitalismo industrial, é comum que os 

                                                                                                                                                         
desinvestimento na sociedade civil fizeram de Thatcher e Reagan precursores da política 
neoliberal.  

11 Berman continua a usar o termo modernidade para descrever o período mais recente da história, 
foco de interesse desse trabalho. Chega a falar em modernidade contemporânea para diferenciá-la 
da modernidade do passado. Também denuncia uma espécie de “mística” pós-moderna, uma vez 
que não acredita que houve uma superação, mas somente uma exacerbação do passado. Sob a 
insígnia de modernidade, descreve o impacto desse período sobre a vida das pessoas. 
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trabalhadores não se identifiquem com o próprio trabalho que realizam, uma vez que 

as excessivas exigências por competências e atitudes cada vez mais flexíveis 

acabam por divorciar o homem de seu serviço, fazendo de sua força de trabalho 

somente mais um produto a ser vendido. 

 

1.1.5. Individualismo e Narcisismo: o fim da noção de comunidade 

Giddens, Beck e Lasch (1997) afirmam que a modernidade reflexiva ou a alta 

modernidade – terminologias que utilizam para explicar o resultado de uma contínua 

revisão dos riscos e mecanismos sociais nas últimas décadas – intensificou o 

“sujeito reflexivo” da modernidade clássica, estando agora sempre à procura de sua 

identidade (num mundo em que múltiplas construções identitárias são permitidas), 

através da intensa orientação para os aspectos mais pessoais da própria existência. 

Esta incessante busca para construir a própria identidade e o estilo de vida, numa 

época em que não há mais respostas corretas ou um jeito certo de estar no mundo, 

acaba por se tornar um processo inerentemente paradoxal. Num tempo em que se 

cultua o fim das tradições e das trajetórias determinadas, a construção identitária é 

um projeto unicamente pessoal que, ao mesmo tempo em que promove alto grau de 

autonomia, também gera uma constante sensação de insegurança, ao enredar a 

pessoa num redemoinho de instabilidade e novos controles. Hall (2005) exemplifica 

bem este novo cenário ao afirmar que 

(...) as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista como parte 
de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social (p. 07). 

 

Giddens (1991) e Eagleton (1996) assinalam que as características da 

contemporaneidade, responsáveis por essas novas identidades, são visíveis, 

principalmente, em sociedades urbano-industriais, mais especificamente nas classes 

médias urbanas, em que é fácil perceber a exacerbação do individualismo e do 

narcisismo, ambos aspectos muito presentes nessa época. As pessoas perderam a 

noção de coletividade e investem esforços em projetos auto-referenciados, uma vez 
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que, no mundo contemporâneo, não existem segurança e estabilidade para investir 

em projetos coletivos. A insegurança direcionada às novas facetas da vida moderna 

acaba por prejudicar o sentimento de confiança no exterior, levando o sujeito a 

voltar-se para si mesmo, como única possibilidade de encontrar um porto seguro. 

Surge daí uma proteção exacerbada da intimidade e o culto ao individualismo.  

Tais características são também reforçadas pelas novas possibilidades 

performáticas de cada pessoa, que agora possui maior liberdade para se inserir no 

mundo a partir de uma gama enorme de probabilidades. As regras sociais mais 

flexíveis e liberais da pós-modernidade são bastante permissivas, favorecendo 

estilos de vida e formações identitárias variadas. Se, por um lado, isso facilita o 

aparecimento de sujeitos menos engessados e mais liberais, por outro, reforça o 

surgimento de uma cultura narcísica, muito auto-centrada e, por vezes, 

fragmentadora, uma vez que não há mais um referencial ou um caminho estável e 

claro a seguir (LASCH, 1983). 

Velho (1989) afirma que o individualismo dessa época engendrou um 

processo intenso de psicologização da sociedade, uma vez que o sujeito pós-

moderno volta-se cada vez mais para si, para suas demandas particulares, para a 

reflexão sobre seus conflitos internos e para a valorização de sua identidade, com 

todas as idiossincrasias e valorização dos aspectos únicos da personalidade 

individual. Surge, daí, uma nova gama de serviços, cujo objetivo é dar conta desse 

ser humano agora tão importante, central e preocupado em se auto-conhecer. As 

ferramentas de auto-ajuda e as psicoterapias tiveram uma expansão significativa 

nesse novo contexto (BAUMAN, 2001). 

 

1.1.6. A Intimidade e as Relações Amorosas 

Uma das idéias disseminadas a respeito da contemporaneidade é a de que as 

relações interpessoais nessa era são precárias, marcadas por laços transitórios e 

facilmente rompíveis (GUIDDENS, 1992). O fato é que o contexto atual gerou outras 

possibilidades de organização social para os sujeitos, agora desobrigados de 

manterem uma performance predeterminada ou de estabelecerem compromissos 

inquebrantáveis, permitindo que homens e mulheres possam viver e se relacionar de 

maneiras diversas. 
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A experiência pós-moderna caminha na contramão das noções de tradição, 

continuidade e conservadorismo de antes. Num mundo em que se presenciou a 

morte das tradições e o enfraquecimento das instituições sólidas (casamento, família 

etc.) resta uma série de incertezas e a necessidade de instituir novos arranjos e 

configurações, mudando completamente o que se entende hoje por núcleo familiar, 

relação amorosa, vida conjugal e casamento (GIDDENS, 1992). 

No livro Amor Líquido (2004), Bauman se dedica profundamente a revelar os 

novos matizes envolvidos na questão do amor e da intimidade na modernidade 

líquida. O autor assinala que as novas regras em voga na sociedade foram 

responsáveis por alterações importantes nas normas que antes regiam a 

sexualidade e a vida amorosa em geral. Atualmente, a questão da intimidade está 

envolta em uma série de paradoxos e contradições: ao mesmo tempo em que as 

pessoas anseiam pelo encontro amoroso e por todas as benesses dessa relação, 

elas se mantém desconfiadas e pouco dispostas a estabelecerem compromissos 

duradouros, evitando possíveis sofrimentos e dores que podem advir dessas 

parcerias. Ademais, as muitas possibilidades e novas permissões sociais abrem um 

leque de opções ao longo do ciclo de vida de uma pessoa, dificultando seu interesse 

em manter vínculos permanentes, por considerar as outras oportunidades que talvez 

esteja deixando de vivenciar. 

Para Guillebaud (1999), “o neoliberalismo atual vê na liberdade, inclusive a 

sexual, apenas uma forma de adaptação ao grande mercado” (p. 111). O autor 

afirma que as relações amorosas ganharam uma dimensão mercadológica, 

passando a valer, nesse ínterim da vida privada, muitas das regras de consumo. O 

amor romântico perdeu espaço numa sociedade em que a esfera íntima aderiu a 

valores contemporâneos como a descartabilidade, o prazer imediato e a quantidade 

em detrimento da qualidade. O próprio exercício da sexualidade na 

contemporaneidade ganhou uma faceta quase que obrigatória e não mais uma 

condição de bem-estar e de desejo individual. As pressões de agora exigem a busca 

e o prazer sexual quase que de maneira obrigatória. Na mesma linha de raciocínio, 

Bauman (2004) discute esta descartabilidade transportada para as relações 

amorosas e sexuais. Na cultura do descarte, o amor e o sexo devem ser 

“consumidos” sem compromisso, com fins a obtenção de um prazer imediato, 

devendo ser, em seguida, substituídos por outros “objetos” de prazer.  
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Obviamente, as transformações na esfera íntima são resultantes não somente 

de um descompromisso e de uma superficialidade característicos da pós-

modernidade. Giddens (2003) revela que as novas regras sociais e a maior liberdade 

de ação, que veio na esteira de lutas como o feminismo e de novos aparatos legais, 

favoreceram uma postura menos engessada do amor e da sexualidade. As pessoas 

não precisam mais permanecer, “até que a morte os separe”, em relacionamentos 

falidos, assim como a maior igualdade entre homens e mulheres permite 

comportamentos mais parecidos entre os dois grupos na busca pela satisfação 

sexual e amorosa. Do mesmo modo, numa sociedade mais flexível, novas 

configurações e arranjos perderam o status de ilícito, como é o caso das relações 

homossexuais. Entretanto, o grande paradoxo dessa era, no que tange à vida 

íntima, é que, juntamente com a liberdade e a emancipação de agora, surgiram 

novos pesos e prisões, como é o caso da pressão imposta de se viver a intimidade e 

a sexualidade quase como uma imposição e não uma busca individual e autêntica 

pelo próprio bem-estar. O prazer, a sexualidade e o sucesso em conquistar parceiros 

se tornaram uma espécie de obrigação no contexto contemporâneo.  

 

1.1.7. O Estilo de Vida Pós-Moderno e a Desestruturação do Sujeito 

Os homens e mulheres pós-modernos vivem num cenário de grande 

instabilidade, no qual nenhuma regra ou norma é para sempre. Não há mais 

garantias de segurança ou de controle num mundo onde a única certeza é a 

incerteza (Bauman, 2005). As mudanças tecnológicas, culturais e legais são, muitas 

vezes, mais rápidas do que se consegue acompanhar, provocando uma sensação 

eterna de não adequação aos novos comportamentos e às exigências modernas. O 

fato é que os eventos perderam uma seqüência clara e lógica que permitiriam à 

pessoa manter uma conexão satisfatória com a realidade.  

No livro A Corrosão do Caráter, Sennet (1999) assinala o panorama geral das 

principais mudanças no mundo e o impacto que elas causaram sobre o sujeito 

contemporâneo. Para o autor, vive-se hoje numa época de verdadeiro caos, no qual 

diversos eventos acontecem ao mesmo tempo e tomam proporções planetárias 

numa velocidade atordoante. É o fim das grandes narrativas e das tradições, não 

sendo mais possível compreender exatamente em que ponto se está ou como se 

chegou até ali, uma vez que os eventos não são mais constantes e duradouros. A 
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transitoriedade é a marca principal da pós-modernidade e as pessoas são forçadas, 

da noite para o dia, a conviverem com a obsolescência de tudo que tem ou são.  

As novas exigências por seres humanos flexíveis, autogestores e 

multifuncionais geram, comumente, uma eterna sensação de tensão e ansiedade no 

sujeito que agora precisa corresponder a expectativas por vezes desumanas. As 

pessoas “pulam” de um trabalho para outro, são forçadas a verem freqüentemente 

suas ferramentas e habilidades profissionais caírem em desuso, já não têm mais 

garantias de relacionamentos comprometidos e duradouros, possuem cada vez 

menos tempo para a família ou o lazer e nem conhecem mais seus vizinhos, num 

mundo em que a proteção excessiva da intimidade e os relacionamentos 

cibernéticos são cada vez mais intensos. Sennet (1999) afirma que todas essas 

mudanças e a alta carga de estresse a que o sujeito está submetido diariamente 

acabam por minar o seu caráter. Assevera que, na época da superficialidade, do não 

comprometimento e das carreiras instáveis, tudo acabaria convergindo para um 

sentimento de vazio e de desestruturação, deixando diversas pessoas à deriva ao 

perderem o controle sobre a vida particular, profissional e as suas trajetórias. 

Bauman (2005) assinala que as principais marcas da cultura pós-moderna 

são a fragmentação, a descontinuidade e a desconstrução, causando um completo 

desmoronamento de velhos paradigmas e modelos de conduta.  Se a grande ordem 

do momento são a ruptura e a desagregação, é natural se sentir perdido em meio ao 

completo caos.  

O aspecto crucial é que, enquanto tudo isso acontece à nossa porta, 
não podemos honestamente dizer o que nós, usando nossas 
ferramentas e recursos domésticos, podemos fazer para evitar a 
ruína. Não se trata mais de um soluço temporário, de uma 
desaceleração subseqüente a um superaquecimento da economia 
que precede um outro boom, de uma irritação momentânea que irá 
embora e "se tornará parte da história", quando lidarmos com 
impostos, subsídios, pensões e incentivos, estimulando outra 
"recuperação conduzida pelo consumo". As raízes do problema, ao 
que parece, se afastaram para além do nosso alcance. E seus 
aglomerados mais densos e espessos não podem ser encontrados 
em nenhum mapa de levantamento topográfico (BAUMAN, 2005, p. 
26). 

Para grande parte dos estudiosos da pós-modernidade, alguns dos mais 

poderosos e consistentes efeitos dessa Era pós-industrial – termo utilizado por 

Touraine (1994) – são, certamente, a desagregação e a fragmentação da sociedade 
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e dos modos de vida enquanto sistemas estáveis e previsíveis. Para este autor, a 

atualidade libertou o sujeito dos destinos traçados, colocando-o no papel do grande 

responsável por sua história pessoal. Na ausência de uma autoridade externa 

definitiva, é ele próprio que deve decidir sua trajetória. Entretanto, este é, talvez, um 

dos grandes paradigmas da pós-modernidade, uma vez que o clamor por autonomia 

e liberdade individual não vem acompanhado de nenhuma certeza ou possibilidade 

de realizar uma escolha definitiva ou de sentir firmeza nas coisas, numa sociedade 

em constante desconstrução e reinvenção.  

Sobre o tema, Deleuze & Guatarri (1997) entendem que, na 

contemporaneidade, todas as facetas sociais e pessoais da vida vêm sofrendo uma 

espécie de alisamento gradativo de seus elementos compositivos. A terminologia 

utilizada é a de um espaço liso, conduzindo a idéia de homogeneização do espaço 

de vida, no qual há, cada vez menos, canais onde as pessoas possam se apoiar ou 

permanecer. A metáfora do alisamento deseja conduzir, por analogia, à idéia de um 

mundo onde os limites e as fronteiras não são claros, não há mais um ponto fixo 

para orientar a direção a seguir, nem demarcações e territórios definidos. O 

capitalismo e a globalização instituíram uma nova ordem social, em que a liquidez e 

a flexibilidade são os grandes portentos da sociedade. Nesse novo universo, o 

grande problema da humanidade é a angústia gerada por não poder mais fazer 

nenhuma previsão sobre a sua trajetória e o seu destino final.  

Giddens (1991) discute sobre o caráter ambíguo e contraditório da alta 

modernidade ao apontar que a liberdade e as novas possibilidades atuais – 

aspectos positivos e estimulantes – vêm acompanhadas do que ele considera uma 

cansativa obrigação pessoal de reinventar incessantemente o próprio projeto 

identitário e estar sempre pronto para tomar decisões e fazer escolhas constantes. 

Para o autor, não é possível mais manter a estabilidade ou se manter alheio às 

novas informações, tecnologias e mudanças nas regras do jogo. Dessa maneira, a 

narrativa individual e a experiência de vida cotidiana se tornariam fragilizadas diante 

das constantes pressões externas, muitas vezes acompanhadas de uma crise moral 

e dos valores, a que Sennet (1999) classifica como a corrosão do caráter. 
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1.1.8. A Pós-Modernidade Merece Defesa? 

Eis, portanto, em linhas gerais, um breve panorama de algumas idéias de 

teóricos sociais bastante difundidas no meio acadêmico a respeito da 

contemporaneidade. Embora estes estudiosos alertem para a natureza paradoxal e 

contraditória dos eventos atuais, existe entre eles certo predomínio de um tom 

lamurioso sobre as condições de vida atual, nas quais são freqüentemente 

apontados efeitos da pós-modernidade que consideram negativos para o cotidiano 

das pessoas. 

Hutcheon (1991) chega a apontar alguns teóricos como adversários da pós-

modernidade e afirma que “(...) nos fazem perguntar o que se está exatamente 

chamando de pós-modernista, embora não deixe dúvidas quanto ao fato de que ela 

é indesejável” (p. 20). Em outro momento, ironiza as “(...) lamúrias apocalípticas 

sobre a decadência do Ocidente diante do capitalismo mais recente” (p. 11). 

Tal tendência para devassar os aspectos nocivos desse empreendimento 

cultural contemporâneo não é privilégio de alguns teóricos sociais. No senso comum 

também circulam alusões pessimistas sobre a atualidade. Existe uma máxima 

popular que define que “bons tempos eram aqueles” e que “o mundo [hoje] está 

perdido”. Assim, o passado ganha status especial em relação ao presente, num 

sentimento nostálgico de que, naquela época – tempo passado incerto – as crianças 

eram mais felizes, os vizinhos eram amigos, as pessoas se conheciam pelo nome, 

havendo mais respeito, consideração e comprometimento. Nesses discursos, o 

passado é lembrado com saudosismo em relação ao presente, gerando certo 

sentimento nostálgico por modos de vida que já acabaram.  

Segundo Adelma (2009): 

(...) metáforas e visões de degeneração social permeiam uma boa 
parte dos discursos sobre a vida social contemporânea, tanto desde 
o campo das teorias críticas, quanto dos argumentos 
neoconservadores que aparecem dentro, mas particularmente fora 
da Academia (permeando também o “senso comum”). De fato, 
desde os anos 80, o argumento de estarmos vivendo um momento 
de crise nas relações sociais e na “cultura” apareceu entre os 
neoconservadores preocupados com a crise de legitimidade pela 
qual passavam as “democracias ocidentais” (p.3-4). 

Não obstante essa postura predominantemente negativa sobre o tema, 

Hutcheon (1991) assinala que é possível se deparar com as influências da pós-
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modernidade na literatura, no cinema, na arquitetura, no vídeo, na dança, na 

escultura, na pintura, na televisão, na filosofia, na música, na teoria estética, na 

historiografia, na lingüística etc. Os novos movimentos, teorias e tendências dos 

diversos campos do conhecimento, heranças de um modo de pensar pós-moderno, 

impactam diretamente a vida das pessoas, muito embora essas influências não 

possam ser classificadas como experiências de ruptura, deriva e desagregação.  

Harvey (2007) descreve a atualidade não como um fenômeno externo à vida 

dos sujeitos, cujos efeitos podem ser sentidos na prática como pertencentes a 

aspectos diversos dessa época, afirmando tratar-se de uma condição inerentemente 

pós-moderna que perpassa toda cultura, toda instituição, toda subjetividade, 

profissão, lazer, fazeres, cotidiano, delimitando cada vivência humana. Ou seja, 

pode-se entender que a pós-modernidade atravessa toda e qualquer experiência, 

definindo-se como um modo de ser, de estar no mundo que incluiria também toda 

experiência positiva. Assim, se a humanidade está irremediavelmente ligada aos 

produtos dessa época, aqui se inclui toda forma de conhecimento, tecnologia e arte, 

classificadas como pós-modernas, e que respondem por avanços inegáveis para o 

patrimônio da humanidade. 

Não convém, portanto, pensar numa realidade que se possa categorizar 

simplesmente como boa ou má, positiva ou negativa. Assim, à parte o referencial 

utilizado nesse texto para fins de comparação com os relatos dos informantes, a 

perspectiva aqui adotada é de que a pós-modernidade é, em sua própria natureza, 

paradoxal e impossível de rotular. Isso posto, o que se pode dizer de mais concreto 

a respeito da contemporaneidade é que sobre o tema não cabe nenhuma 

possibilidade de classificação pronta e acabada, uma vez que se trata de um 

fenômeno inerentemente paradoxal – bom e ruim; com novos controles e novas 

liberdades. Ao aceitar a contradição inerente ao pós-moderno, há de se considerar, 

em paralelo às descrições dos teóricos sociais acima citados, uma série de 

benefícios dessa época, a saber: maior autonomia individual, novas democracias, 

direitos humanos, conquistas de movimentos sociais minoritários, novas discussões 

éticas, avanços e benefícios das tecnologias modernas, dentre outros. Entender a 

pós-modernidade como um fenômeno que não pode ser delimitado a priori, abre a 

possibilidade de investigar o que pensam os sujeitos pós-modernos. Afinal, não há 

uma resposta pronta.   
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1.2. Subjetividade e Linguagem 

 

Qualquer tentativa de compreender de que maneira uma pessoa se percebe 

no mundo, como ela caracteriza o espaço e o tempo em que vive e como se apropria 

dos discursos e das idéias em circulação numa determinada época histórica, requer 

uma discussão mínima sobre subjetividade e, claro, sobre linguagem. Esta última 

tem duas funções de destaque neste trabalho. A primeira delas está embutida na 

articulação indissociável da linguagem na formação da subjetividade, uma vez que é 

o domínio de uma linguagem sistemática, dinâmica e flexível que diferencia o 

homem dos demais seres vivos, permitindo a formação de ideias e a sua tradução 

em palavras. Portanto, uma das funções do conceito de linguagem nessa 

dissertação é permitir compreender, através dos relatos dos sujeitos, quem são 

essas pessoas que fazem referência às vivências na contemporaneidade. Num 

segundo momento, há que se considerar o discurso de teóricos sociais sobre a pós-

modernidade, analisando-o e comparando-o com o discurso dos informantes, o que 

também coloca em jogo mais uma função para a linguagem – mais instrumental – de 

alicerçar a análise discursiva. 

No dicionário12, o significado de subjetividade está vinculado ao conceito de 

subjetivo e é designado como aquilo “que está somente no sujeito, no eu; que se 

passa ou existe no espírito”. Para outro termo relacionado, identidade, a sua 

definição é de um “conjunto dos caracteres próprios de uma pessoa, tais como 

nome, profissão, sexo, impressões digitais, defeitos físicos etc., o qual é considerado 

exclusivo dela e, conseqüentemente, considerado, quando ela precisa ser 

reconhecida”. Como se pode notar, o significado para subjetividade no dicionário 

possui certa tendência metafísica e abstrata – o que se passa e existe no espírito –, 

principalmente se comparada ao conceito de identidade, enquanto características 

externas que singularizam uma pessoa. 

Não obstante o pragmatismo do dicionário ao estabelecer definições para 

essas palavras, a serviço de uma linguagem oficial, seus usos e conceitos são 

polissêmicos e nem sempre consensuais entre acadêmicos. Assim, termos como 

subjetividade e identidade, ou mesmo outros, como personalidade e individualidade, 

são comumente usados para se referir ao mesmo objeto de estudo. De acordo com 
                                                 
12 Dicionário Michaelis, disponível em versão digital: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues>. 
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Silva (2009), na Psicologia, por exemplo, muitas vezes estes termos são utilizados 

como sinônimos e a preferência por uma ou outra palavra se baseia na terminologia 

que se considera melhor para retratar a consciência ou a dinamicidade e 

historicidade do psiquismo. No entanto, não há consenso a respeito de como cada 

termo deve ser compreendido e utilizado. 

Silva (2009), fazendo referências a autores sócio-históricos soviéticos como 

Vygotsky, Luria e Leontiev, se propõe a delimitar as concepções desses termos, 

para os quais ela explica: 

Por subjetividade entende-se o processo pelo qual algo se torna 
constitutivo e pertencente ao indivíduo de modo singular. É o 
processo básico que possibilita a construção do psiquismo. A 
individualidade se refere à herança biológica do indivíduo, sendo a 
base (mas não apenas ela) para o desenvolvimento da 
personalidade, que é o sistema psicológico integrado que possibilita 
a formação do eu. A identidade é compreendida como metamorfose 
do eu, e foi elaborada numa tentativa, no Brasil, de substituir o termo 
personalidade por, supostamente, estar contaminado por correntes 
teóricas vinculadas a práticas reacionárias dentro da psicologia (p. 
193).  

 

Entretanto, a própria autora deixa claro, no decorrer do texto, o aspecto 

generalista dessas conceituações, especialmente notório pelas discordâncias 

conceituais entre os estudiosos. Assim, embora todos os termos acima citados 

sejam utilizados, por vezes, para descrever estados psicológicos internos, nessa 

dissertação optou-se pelas terminologias subjetividade13 e sujeito, partindo do 

referencial teórico proposto principalmente por González Rey (2003), que postula 

que o conceito de subjetividade não encontra raízes unicamente no indivíduo ou na 

cultura, entendendo tratar-se de um processo dialético. Outros autores pertencentes 

a diversas áreas das Ciências Humanas – Sociologia, História, Antropologia e 

Psicologia – apresentam contribuições convergentes com a posição teórica adotada 

nessa pesquisa, permitindo uma melhor compreensão do conceito de subjetividade, 

razão pela qual também serão contemplados no texto. 

Iniciando mais concretamente a discussão, partindo do que já foi exposto 

anteriormente, é sabido que alguns importantes acadêmicos da Teoria Social se 

                                                 
13 A arqueologia do conceito de subjetividade remonta à filosofia moderna com as problematizações 

epistemológicas de Kant a respeito da produção do conhecimento por um sujeito cognoscente e 
falível. 
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preocupam em descrever os impactos da cultura pós-moderna sobre a subjetividade 

das pessoas. Assim, coube a esta pesquisa questionar onde estaria este sujeito 

teoricamente descrito, sendo justamente ele o principal objeto de estudo da 

dissertação, conforme se verá no capítulo 03. Obviamente, nesse contexto, a 

discussão sobre subjetividade e linguagem se tornou salutar, na medida em que o 

foco da pesquisa foi justamente investigar as construções de sentidos das pessoas a 

respeito da experiência de vida na pós-modernidade, comparando-as com o discurso 

da Teoria Social.  

 

1.2.1. Subjetividade: indivíduo e sociedade 

A noção de subjetividade adotada nessa pesquisa rejeita a ideia de uma 

construção privada e individual da esfera íntima e adota uma visão menos centrada, 

defendendo que o conceito de sujeito é mais amplo que o conceito de indivíduo14, 

uma vez que considera em sua formação também a experiência de vida em 

comunidade. Dessa maneira, o sujeito só nasce a partir da idéia de pertencimento a 

uma sociedade e a uma cultura, razão pela qual seria um equívoco associar a noção 

de subjetividade a uma experiência unicamente interior, solitária e pessoal.   

Conforme propõe González Rey (2003), importante teórico da Psicologia, a 

pesquisa da subjetividade deve levar em consideração “o desafio de estudar esta, 

de forma simultânea, em seus dois momentos constitutivos – o individual e o social; 

os quais, por sua vez, são constituintes e constituídos, um em relação ao outro, em 

suas relações recíprocas” (GONZÁLEZ REY, 2011, p.152-153). Assim, numa 

perspectiva histórico-cultural, não cabe falar numa dicotomia entre o social e 

individual: 

                                                 
14 Sobre esse conceito, ver Áries e Chartier (2009), que ao se proporem a desvendar a história da 

vida privada, revelaram uma série de confluências históricas que levaram ao surgimento da ideia de 
indivíduo. Explicam que da Idade Média para a Idade Moderna, um conjunto de acontecimentos e 
mudanças no mundo foram responsáveis por alterações profundas nas mentalidades, levando ao 
individualismo e à proteção do espaço privado. A própria difusão da capacidade de leitura teria 
auxiliado nesse processo, na medida em que a decodificação silenciosa de signos permitiu uma 
reflexão solitária e uma concepção do mundo singular, autorizando o recolhimento e libertando o 
homem das mediações e dos controles dos grupos. Tal privatização da vida na esfera do lar e da 
intimidade, num processo de conquista da individualidade, tem sido comumente associada à noção 
de subjetividade, equivalendo a uma experiência interior, solitária e bastante pessoal.  

 . 
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(...) trata-se de compreender que a subjetividade não é algo que 
aparece somente no nível individual, mas que a própria cultura 
dentro da qual se constitui o sujeito individual, e da qual também é 
constituinte, representa um sistema subjetivo, gerador de 
subjetividade. Temos que substituir a visão mecanicista de ver a 
cultura, sujeito e subjetividade como fenômenos diferentes que se 
relacionam, para passar a vê-los como fenômenos que, sem serem 
idênticos, se integram como momentos qualitativos da ecologia 
humana em uma relação de recursividade (GONZÁLEZ REY, 2003, 
p.78). 

 

Ao se debruçar sobre a noção de sujeito e subjetividade, este autor entende o 

homem numa perspectiva histórica, mas não perde de vista também sua autonomia 

e sua capacidade de superar, em parte, o contexto imediato em que vive e realizar 

projetos particulares. Assim, não nega a existência de atributos particulares que 

estão em constante interação com o social na formação da subjetividade.  

Numa posição convergente, Certeau (1994) recusa a idéia de pensar o ser 

humano enquanto sujeito apartado da autonomia ou do controle sobre a própria 

vida. Assim, já na apresentação de sua obra A Invenção do Cotidiano, em prefácio 

de Luce Giard, encontra-se o que é norteador de seu pensamento: 

Dir-se-ia que, sob a realidade maciça dos poderes e das instituições 
e sem alimentar ilusões sobre seu funcionamento, Certeau sempre 
descreve um movimento browniano de microrresistências, as quais 
fundam por sua vez microliberdades, mobilizam recursos 
insuspeitos, e assim deslocam as fronteiras verdadeiras da 
dominação dos poderes sob a multidão anônima. (1994, p. 18).  

 

Trata-se de uma perspectiva diferenciada em relação aos jogos de influência 

que atuam numa sociedade. Para Certeau, na formação da subjetividade e do 

cotidiano, existe uma importante luta pessoal, sendo ingênuo desconsiderar o papel 

das pessoas ordinárias, com suas táticas e seus mecanismos de resistência em sua 

constante relação com a sociedade. Ele rejeita a tese de uma obediência cega dos 

sujeitos às imposições de uma época, analisando as subversões sutis e silenciosas 

que os seres humanos implementam em seu dia-a-dia. Assim, seria possível 

questionar: o que elas “fabricam” com o que absorvem nos programas de televisão? 

Quais usos dos objetos sociais fazem os grupos e os sujeitos? De que maneira 

insistem em ocupar determinados espaços?  
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Portanto, ao se pensar no processo de subjetivação de uma pessoa, há de se 

considerar uma intricada relação entre sujeito e sociedade, gerando impactos 

simultâneos, num constante processo de negociações e tensões que devem ser 

articuladas. Tal pensamento vai ao encontro do que Merleau-Ponty (2006) sintetiza 

ao afirmar que a subjetividade pode ser definida com a identidade individual e social, 

numa referência à consciência individual e ao pensamento geral influenciado pela 

sociedade. Toda pessoa seria um conjunto desses fatores, construindo o que se 

define como sujeito. Não obstante, nem mesmo dentro da Sociologia, essa questão 

da articulação equânime de indivíduo-sociedade é pacífica, conforme se vê abaixo: 

Partindo da distinção entre sujeito e objeto, os teóricos da sociologia 
se perguntaram qual deve ser o ponto de partida da análise 
sociológica. Ou, em outros termos: para explicar a realidade social é 
necessário partir do sujeito (o indivíduo) ou do objeto (sociedade)? 
Qual a relação que existe entre indivíduo e sociedade: é a 
sociedade que explica o indivíduo ou é o indivíduo que explica a 
sociedade? Para as teorias sociológicas que conferem uma posição 
privilegiada ao objeto no processo de conhecimento, a explicação 
sociológica deveria mostrar como a sociedade (que é o objeto) 
explica a vida dos indivíduos. Mas, para as teorias sociológicas que 
partiam do pressuposto de que a origem do conhecimento se dá 
mediante o papel ativo do sujeito, o indivíduo é que deveria ser o 
fundamento lógico da explicação sociológica (SELL, 2002, p.42). 

 

Respondendo ao debate, o viés discursivo adotado na pesquisa é a posição 

de que uma pessoa é, realmente, o resultado dessa relação dialética entre o 

individual e o cultural, conforme propõe Ortiz (1994) e tantos outros citados nesse 

texto. Tendo por base o contexto pós-moderno e a globalização, tal discussão ganha 

um colorido especial ao tornar possível o afloramento dos mais variados tipos de 

identidades, não necessariamente vinculados a um tempo ou a um espaço 

previamente estabelecido, já que há uma completa subversão desses conceitos na 

contemporaneidade. Assim, cada sujeito vive hoje numa sociedade balizada pelo 

direito à diferença e à pluralidade, novos marcadores para a construção da 

subjetividade. 

Partindo dessas reflexões, a grande questão que se coloca é a de que todo 

ser humano constrói sua subjetividade a partir de experiências individuais e de um 

tempo histórico e social específicos que ajudam a delimitar um significado para cada 
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experiência, auxiliando na construção do self15. Assim, é apropriado compreender 

que: 

a cultura fornece o vínculo entre o que os homens são 
intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se 
tornam, um por um. Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós 
nos tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais, 
sistemas de significados criados historicamente em termos dos 
quais damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas. 
(...) Assim como a cultura nos modelou como uma espécie única — 
e sem dúvida ainda nos está modelando — assim também ela nos 
modela como indivíduos separados. É isso o que temos realmente 
em comum — nem um ser subcultural imutável, nem  um consenso 
de cruzamento cultural estabelecido. (GEERTZ, 1989, p. 64). 

 

Boaventura de Sousa Santos (1994) afirma que “a preocupação com a 

identidade não é, obviamente nova. Podemos dizer até que a modernidade nasce 

dela e com ela” (p. 120).  O autor afirma que a subjetividade é uma expressão 

moderna para designar o que se entende por identidade, levando em conta a idéia 

da consciência social e do pensamento humano. Também sobre a subjetividade, 

Castoriadis (1999), afirma que: 

o sujeito é essencialmente aquele que faz perguntas e que se 
questiona, seja no plano teórico ou no que chamamos prático. 
Chamarei subjetividade a capacidade de receber o sentido, de fazer 
algo com ele e de produzir sentido, dar sentido, fazer com que cada 
vez seja um sentido novo. (1999, p. 35).  

 

Este autor ratifica a posição de que o sujeito não é uma realidade pré-

estabelecida, formada unicamente por indivíduos, mas, também, o resultado da 

sociedade em que se vive e do que ele consegue fazer a partir do social. Desse 

modo, faz todo sentido pensar nos efeitos do mundo atual – marcado pela 

globalização e pelas demais características já discutidas no capítulo anterior – sobre 

os sujeitos, tornando-os, possivelmente, mais coletivos, mais plurais e diversos, 

menos fixos e estáveis (HALL, 2005). Não obstante, somente a própria pessoa pode 

falar de sua experiência particular de estar no mundo. 

                                                 
15 O conceito de self é bastante utilizado na Psicologia, embora em diferentes perspectivas. Como 

bem elucidado por Guanaes e Japur (2003), a definição mais comum pressupõe a noção de self 
como as disposições internas e mentais que constituem o sujeito. Tendências teóricas mais 
recentes entre os estudiosos da Psicologia Social têm proposto o entendimento do conceito em que 
traços individuais somam-se a uma construção social e cultural.  

.  
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A questão indivíduo-social foi enfocada também por Elias (1994), importante 

sociólogo do século XX. Este autor se preocupa com a ligação entre a indivíduo 

singular e a pluralidade de pessoas que conformam a sociedade. Considera que os 

dois conceitos não são opostos, mas que estão, irrevogavelmente, entrelaçados. 

Partindo disso, afirma que “a identidade eu-nós (...) é parte integrante do habitus16 

social de uma pessoa e, como tal, está aberta à individualização. Essa identidade 

representa a resposta à pergunta quem sou eu como ser social e individual?” 

(ELIAS, 1994, p. 151).  Nessa pesquisa, foi justamente essa a inquietação afinal: 

Quem é este sujeito pós-moderno considerando sua constituição individual e social? 

 

1.2.2. Linguagem: a Construção do Sujeito 

Embora o conceito de subjetividade interesse às diversas Ciências Humanas, 

foi com a Psicologia que o nascimento do sujeito passou a fazer parte do discurso 

científico, agora autorizado a falar de psiquismo, self e consciência (FIGUEIREDO, 

1994). A partir de então, a realidade psicológica passou a designar as experiências 

particulares do homem e sua realidade subjetiva, ancorando-o na modernidade, à 

medida que passou a se interessar por seu sentimento pessoal, íntimo e privado. 

Assim, em que pesem as diversas influências sociais e culturais na composição da 

subjetividade, somente o próprio sujeito pode falar dessa experiência particular de 

estar no mundo. 

Esse interesse pela experiência privada, foco predominante de estudo dessa 

ciência, possui importância chave inclusive na compreensão da realidade, na medida 

em que somente ao focar o próprio relato do sujeito é que as diversas instâncias que 

o compõem se tornam capturáveis. Assim, Maisto e Morris (2004) ao definir a 

subjetividade “como um padrão singular de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos de um sujeito que persiste através do tempo e das situações”(p. 

343), entendem que é através da investigação dessa singularidade que se pode 

acessar o modo de pensar e sentir de cada pessoa, inferindo as bases sociais na 

construção do ser humano singular. Entretanto, foi apenas na segunda metade do 

                                                 
16 Segundo Setton (2002), a noção de habitus é antiga nas ciências humanas, para o qual Bourdieu 

faz um uso original. Para este autor, habitus é um conjunto de esquemas fundamentais, um 
princípio mediado por práticas individuais e condições sociais de existência, conciliando duas 
leituras até então antagônicas. 
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século XX que a Psicologia passou a sistematizar, de maneira mais efetiva e 

substancial, a pesquisa sobre a subjetividade numa perspectiva histórica, social e 

cultural, quando começou a questionar as bases naturais e deterministas da 

construção do sujeito (FIGUEIREDO, 1994).  

Além da Psicologia, outro corpo de conhecimento interessado na questão da 

subjetividade – conceito que permite uma ampla gama de abordagens e definições – 

é a Psicanálise, tendo como um de seus méritos a aproximação com as questões 

que envolvem a linguagem, como forma de acessar as ideias e pensamentos das 

pessoas. O fato é que não é possível pensar em subjetividade sem pensar em 

linguagem. Estes conceitos estão intimamente ligados para a compreensão das 

narrativas dos informantes a respeito da própria experiência de vida na pós-

modernidade. Afinal, falar do discurso do sujeito é falar de linguagem e de 

subjetividade.  

Freud (1995) lançou a base dessa articulação com a linguagem ao focar o 

sujeito do inconsciente, a partir da escuta dos relatos de suas pacientes, fazendo 

menção, em um de seus primeiros casos clínicos – caso da Sra. Emmy Von N. – ao 

que posteriormente se tornaria o método da associação livre, tão importante para o 

processo de “cura” psicanalítica. Ao solicitar que Freud a deixasse falar sem 

interrompê-la, a paciente ratifica, sem se dar conta, um dos principais axiomas da 

psicanálise: a clínica como uma experiência de discurso, através da qual é possível 

acessar o sujeito. 

De acordo com Fink (1995), também Lacan entende que a realidade é uma 

formação do inconsciente que pode, em parte, ser decodificada pela palavra, 

revelando o real através do simbólico, sendo muito conhecida a sua afirmação de 

que “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”. Ao assumir esse 

referencial, Lacan (1998) questiona: "Uma vez reconhecida a estrutura da linguagem 

no inconsciente, que tipo de sujeito podemos conceber-lhe?" (1998, p.814). Trata-se 

aqui do sujeito que se constitui através do seu assujeitamento à linguagem. A 

criança, ao nascer, ainda não está inscrita na língua e só pode expressar suas 

necessidades físicas pelo choro. O recém-nascido não fala, ele é falado. Suas 

demandas não são próprias, mas sim nomeadas por um outro que estabelece e 

interpreta suas condutas. Dessa maneira, é na medida em que é afetado pela 
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linguagem que o sujeito constrói sua subjetividade, sempre determinado pela 

emergência do discurso do outro.  

Assim como para a Psicanálise, em que a linguagem tem papel 

preponderante na formação do sujeito, para Vygotsky (1991), o funcionamento 

psicológico fundamenta-se nas relações com o mundo exterior, com os outros seres 

sociais, que se estabelece à medida em que internaliza a linguagem. Dessa 

maneira, a sociedade representa para o sujeito o caminho para se constituir como 

ser humano. Ribeiro (1996) afirma que  

Segundo Vygotsky, o ser humano é membro de uma espécie 
biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural (...). 
Sua estrutura e seu modo de funcionamento são construídos ao 
longo da história da espécie e do desenvolvimento individual e, 
nesse processo, a linguagem ocupa um espaço importante em que 
a cultura fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de 
representação da realidade (p.37). 

 

Vygotsky (1991) entende as questões da linguagem enquanto vinculadas aos 

seus aspectos psicológicos. Ao estudá-la como constituidora do sujeito, afirma que a 

relação pensamento/linguagem seria a chave para a compreensão da natureza da 

consciência humana. Para ele, “Se o mundo se nos apresenta simbolicamente não 

há possibilidades integrais de conteúdos cognitivos ou domínios do pensamento fora 

da linguagem, nem possibilidades integrais de linguagem fora dos processos 

interativos humanos”. Dessa maneira, a língua não é simplesmente uma 

intermediária entre o pensamento humano e o mundo, assim como não é algo 

puramente cognitivo. É a partir das interações humanas que a organização interna 

da linguagem se estrutura, marcando a sua relação com o pensamento, elemento 

constitutivo por excelência da subjetividade.    

Ainda sobre o papel fundamental da linguagem na constituição da 

subjetividade humana, é importante a Teoria da Subjetividade de Benveniste (1991), 

para quem a linguagem fornece ao indivíduo o status de sujeito. Segundo o autor, a 

subjetividade tem como condição a linguagem. “É na linguagem e pela linguagem 

que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na 

realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego” (BENVENISTE, 1991, 

p.288). É este também o pensamento do filósofo Martin Buber (2001) ao afirmar que 

é inerente ao ser humano a comunicação, o que não é possível sem o domínio de 
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alguma linguagem. Ele fornece o conceito de intersubjetividade para o qual o 

homem se contrói somente na relação com outra pessoa. Assim, para o autor, a 

linguagem é, naturalmente, o meio de constituição e expressão do sujeito. 

Levando em consideração os fins almejados nessa pesquisa, pode-se dizer 

que a experiência particular de viver na pós-modernidade é atravessada pela 

linguagem, pelo modo como o sujeito internaliza os muitos dizeres que circulam 

nessa Era e, principalmente, pelo modo como ele torna acessível, através da 

linguagem, sua ideia do mundo que o cerca. Auroux (1998) considera que somente 

a própria pessoa tem acesso à consciência interior de si, a qual designa de 

subjetividade, ainda que seja ela uma miscelânea de múltiplos fatores. Assim, 

discute a importância de articular a relação da linguagem com a subjetividade, única 

maneira pela qual o pensamento tem acesso ao mundo. Além disso, considera que 

a linguagem é a grande responsável pela reflexão contemporânea sobre a validade 

da noção de subjetividade, sem a qual o sujeito não poderia ser compreendido.  

Dessa maneira, considerando que uma pessoa se coloca na fala, há uma tênue 

ligação entre a narrativa de um fenômeno com o próprio pensamento a respeito 

desse fenômeno. É a linguagem, como um conceito constitutivo de e constituído de 

sujeitos, composta de ideologia e subjetividade. (MOLON, 2011). 

A discussão a respeito da linguagem como constituinte da subjetividade, 

serviu de ancoragem teórica para compreender a construção de sentido das 

pessoas sobre a época em que vivem. Como já discutido anteriormente, essa 

construção de sentido possui raízes na constituição particular e na apropriação da 

cultura e da sociedade da qual se participa. Assim, o próprio discurso acadêmico a 

respeito dos impactos da pós-modernidade possui reflexos importantes na opinião 

do sujeito sobre a experiência de vida, uma vez que o discurso da academia goza de 

grande credibilidade, respaldo e circulação na sociedade. 

Nesse ponto, tem destaque a contribuição de Bakhtin (1997), importante 

referência sobre a questão da linguagem nessa pesquisa, em sua concepção 

dialógica do processo de compreensão e formação de determinada realidade, e, 

portanto, de compreensão do modo como se constroem determinadas narrativas e 
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opiniões. Sua teoria17 é bastante adequada para explicar como ocorre o contato 

entre duas ou mais vozes – dialogia – nesse caso, a voz de teóricos sociais e a voz 

do sujeito, sobre o mesmo fenômeno. Assim, é pertinente o conceito bakhtiniano de 

gênero primário (Ex. discurso do sujeito) e gênero secundário (Ex. discurso 

produzido no meio acadêmico), por permitir a compreensão de como determinadas 

vozes são produzidas, entram em contato e se relacionam na composição de certos 

enunciados e, por conseqüência, pensamentos e subjetividades. Segundo Machado 

(2005), para Bakhtin, a fala cotidiana (gênero primário) é apropriada e transformada 

pelos gêneros secundários, no caso desse estudo, o discurso da Teoria Social, que 

produz outros sistemas de significação, com formações mais complexas e 

elaboradas. Esses, por sua vez, acabam influenciando a linguagem cotidiana e as 

narrativas dos sujeitos. Dessa maneira, cabe questionar os possíveis impactos que 

as concepções teóricas sobre a pós-modernidade podem ter sobre as pessoas e 

suas experiências.  

Ainda dentro dos conceitos bakhtinianos, compreende-se que a dialogia está 

presente entre discursos, textos e sujeitos, dando corpo à idéia de 

interdiscursividade. No caso do discurso de teóricos sociais sobre a experiência de 

vida na pós-modernidade, é fundamental compreender que este discurso não está 

isolado em seu meio de produção, nos ambientes universitários. Ele ganha novos 

significados nos espaços de interlocução com os mais diversos atores sociais, ainda 

que muitas vezes não diretamente, mas, por exemplo, a partir da apropriação que a 

própria mídia faz de determinados conceitos teóricos. Assim, os significados não são 

produzidos com completa liberdade pelo sujeito, uma vez que as “condições de 

possibilidades são sistematicamente articuladas sobre formações ideológicas” 

(ORLANDI, 1988, p. 10).  

A ausência de uma total liberdade na formação de idéias e na experiência do 

mundo está na própria base do conceito de subjetividade acima discutido. Toda 

construção de sentido é invariavelmente relacional e envolve a pessoa e a cultura 

em que se está inserida, ambas ocupando papéis fundamentais. Portanto, no que se 

refere à construção subjetiva a respeito da pós-modernidade, é bem apropriado o 

conceito de dialogismo bakhtiniano (1997), em que toda narrativa de um sujeito seria 

                                                 
17 Na verdade, a teoria dialógica é oriunda do círculo bakhtiniano, nome dado ao grupo de intelectuais 

russos que se reuniam para estudar e produzir conhecimento em filosofia e ciência. Bakhtin foi o 
mais proeminente deles, conhecido historicamente como o líder do grupo. 
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também atravessada pelo discurso alheio, devendo ser considerada em sua 

totalidade concreta, viva, em seu uso real. Fiorin (2008), em seus ensinamentos 

sobre Bakhtin, afirma que este autor “mostrou que todas as explicações totalizantes 

eram monológicas” (p.15). Nesse caso, seria incoerente tomar como única 

explicação sobre a pós-modernidade o discurso da teoria social sem levar em conta 

a experiência do próprio sujeito vivente nesse tempo. Importa, portanto, manter uma 

visão dialógica dessa relação pós-modernidade/sujeitos pós-modernos, objetivo 

desse estudo. 

Ao se apropriar do pensamento bakhtiniano que rejeita qualquer explicação 

totalizante, pode-se pensar na questão da subjetividade enquanto um processo 

complexo e multifacetado. Razão pela qual tornou-se relevante interpelar as próprias 

pessoas na busca de respostas para questões subjetivas, uma vez que na esteira da 

ideia de sujeito já estão inseridas todas as múltiplas influências em jogo na formação 

da subjetividade: a sociedade, o discurso acadêmico, a cultura. Todas elas mais 

acessíveis. É no que perpassa o discurso dos sujeitos que as respostas ficam em 

suspenso.  
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CAPÍTULO 02 

 

PANORAMA DA PESQUISA 

 

Este capítulo descreve o contexto em que esta pesquisa se insere, com o 

objetivo de elucidar a trajetória de construção dos dados, revelando quem são os 

sujeitos participantes do estudo, de que maneira as informações serão analisadas e 

quais as especificidades do local de obtenção de dados, a cidade de Vitória da 

Conquista.  É sabido que toda investigação é um recorte da realidade, uma vez que 

é quase impossível apreender um evento ou acontecimento de maneira completa e 

definitiva, principalmente em se tratando de temas vinculados às Ciências Humanas, 

como é o caso desse trabalho. O fenômeno a ser examinado é sempre demasiado 

complexo para permitir uma apreensão exata e conclusiva sobre o assunto.  

Como já discutido nos outros capítulos, esta dissertação tem o objetivo de 

compreender as construções de sentido de pessoas viventes sob a égide pós-

moderna, tendo como termômetro o já debatido discurso de teóricos sociais sobre o 

fenômeno. Assim, necessariamente, é preciso delimitar um foco, uma vez que não é 

viável investigar todos os sujeitos, em todos os contextos ou em todas as classes 

sociais. Portanto, dada a impossibilidade de considerar as inúmeras variáveis que 

compõem a totalidade dos fenômenos vinculados ao tema dessa pesquisa, foi 

necessário delimitar o escopo do estudo e, embora sem poder de generalização, os 

elementos analisados são relevantes para a compreensão da realidade sob análise. 

Isso porque os dados obtidos não podem ser separados de seu contexto, ajudando 

a revelar informações significativas acerca da vida e do cotidiano em um 

determinado local e em um determinado período histórico, enquanto partes legítimas 

que auxiliam na compreensão do fenômeno.  

Conforme será detalhado adiante, partindo da necessidade de realizar um 

recorte empírico para a pesquisa, foram escolhidos sujeitos residentes na cidade de 

Vitória da Conquista para descreverem suas vivências, sentimentos e experiências 

no que se refere à vida afetiva, ao cotidiano, às relações familiares, à vida amorosa, 

ao consumo, dentre outros aspectos que compõem a trajetória de vida de cada 

participante do estudo.  
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2.1. O Locus da Pesquisa: a cidade de Vitória da Conquista 

Vitória da Conquista é uma cidade situada no interior da Bahia, na região 

Sudoeste do Estado. Localiza-se numa área de entroncamento rodoviário, sendo 

atravessada por três importantes rodovias: a BR 116 (interliga norte e sul do país), a 

BA 262 (acesso ao leste e oeste da Bahia) e a BA 415 (acesso à BR 101 e ao litoral 

sul do Estado). Segundo Ferraz (2001), “essa característica de entroncamento é 

fundamental no processo de construção dessa unidade urbana” (p. 22), uma vez que 

sua localização estratégica tem influência favorável sobre o desenvolvimento urbano 

da região, que acaba servindo de ponto de articulação e de circulação para pessoas 

provenientes de diversas localidades. Além disso, há doze distritos que também 

fazem parte do município, além de outras cidades que têm Vitória da Conquista 

como principal centro regional de referência para educação, saúde, economia e 

transporte. 

Foi a partir da década de 1940 do século passado, acompanhando o 

processo de urbanização crescente que ocorreu no Brasil, que a cidade passou a se 

desenvolver rapidamente, assumindo ares modernistas resultantes de um 

significativo crescimento da zona urbana. Sua intensa urbanização foi ainda 

acelerada por um programa do governo federal da década de 1970, que destinou 

vultuosos recursos financeiros para estimular a lavoura cafeeira implementada na 

região, inflacionando o preço das terras e, conseqüentemente, impulsionando, em 

larga escala, a migração dos pequenos proprietários do campo para a cidade. Os 

recursos econômicos do setor agrícola serviram, também, para aquecer ainda mais 

o processo de urbanização do município e a posição conquistense enquanto forte 

centro econômico do sudoeste do Estado (FERRAZ, 2001, p. 31-36).   

Vitória da Conquista é atualmente o terceiro núcleo urbano do Estado da 

Bahia, estando abaixo, somente, de Feira de Santana e da própria capital, Salvador, 

no que se refere à densidade demográfica. No ano de 2010, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)18 registrou uma população de 306.866 habitantes. 

Entretanto, o fluxo contínuo ultrapassa esse número se forem considerados os 

moradores de regiões circunvizinhas que estudam, trabalham ou utilizam serviços 

freqüentes no município, mas não residem na cidade.  

                                                 
18 Site: <http://www.ibge.gov.br >. Acesso em : 10 jun. 2012 
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O município está ainda projetado como o principal centro urbano da região 

sudoeste, tendo destaque os setores de comércio e serviços, que atendem a uma 

extensa área, atraindo, inclusive, moradores de cidades do norte de Minas Gerais 

que encontram em Conquista serviços não disponíveis em suas regiões (SOUSA, 

2001, p. 164). No site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista19 consta que 

existem 106 estabelecimentos industriais na cidade20, o que tem fortalecido a região 

enquanto pólo empregatício. O ramo da construção civil é o mais representativo na 

ocupação de mão de obra, seguido da produção de alimentos e bebidas. Sobre isso, 

é importante destacar que a construção civil e o setor imobiliário são, de fato, 

importantes campos econômicos do município. Tanto que, nos últimos anos, a 

arquitetura da cidade mudou drasticamente, sendo cada vez mais fácil perceber 

edificações antigas cedendo espaço para o surgimento acelerado de novos e 

modernos prédios residenciais e comerciais, não muito comuns num passado 

recente. 

Segundo Sousa (2001), da década de 1980 até o presente momento, foi 

bastante significativo o crescimento do processo de industrialização e modernização 

da cidade. Essas mudanças vieram acompanhadas de importantes alterações 

sociais e culturais, resultantes do contínuo processo de urbanização por que vem 

passando o município. Assim, novas possibilidades de ascensão social, novos 

costumes e novas possibilidades de empregos acabaram surgindo como 

conseqüência desse contínuo progresso e das freqüentes mudanças da região, 

também afetada pelo ininterrupto processo de globalização mundial. 

Em relação ao cotidiano e aos serviços que impactam mais diretamente os 

moradores dessa cidade, pode-se dizer que Vitória da Conquista possui certas 

características semelhantes ao que se encontra em outros centros urbanos, partindo 

das descrições costumeiramente associadas à essa época. Isso porque uma das 

peculiaridades da contemporaneidade é justamente a extensão de seus efeitos que, 

por intermédio das tecnologias modernas, conectam e familiarizam estilos de vida 

em áreas bem diferentes do globo.  

Sobre algumas características específicas da cidade, é possível observar que, 

em relação ao lazer, o município dispõe de bares, restaurantes, casas de shows com 

                                                 
19 Site: <http://www.pmvc.com.br>. Acesso em : 10 jun. 2012. 
20 Informações obtidas com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB 
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programações freqüentes e eventos – shows de artistas famosos – que acontecem 

ao longo do ano e ajudam a movimentar a vida noturna da cidade. Os espaços de 

entretenimento costumam ser oportunidades para estabelecer relações de amizade, 

conhecer pessoas, iniciar uma relação amorosa ou, mesmo, encontros amorosos 

pontuais e transitórios, principalmente entre jovens (CHAVES, 2001). 

Em Vitória da Conquista, existem também alguns espaços de lazer que 

atendem a um público com estilos e interesses variados. Assim, é possível encontrar 

ambientes com frequência prioritária do público homossexual ou baladas do circuito 

alternativo, resultantes das novas liberdades identitárias e da autonomia que veio na 

esteira da contemporaneidade. Ainda no setor de entretenimento, o município conta 

com alguns outros ambientes de lazer, com shopping center, clubes e centro 

cultural, ajudando a estabelecer um padrão de diversão, de comportamento e de 

expectativa que se afina com o modo de vida contemporâneo. 

No campo da educação, Vitória da Conquista conta com várias opções da 

rede pública e privada do ensino fundamental e médio. Para a formação superior e 

técnica, possui três importantes estabelecimentos públicos (IFBA, UFBA e UESB) e 

três grandes unidades privadas (Fainor, FTC e Juvêncio Terra), além de várias 

empresas de educação à distância, centros de pós-graduação, escolas de idiomas 

ou centros de informática. Essa característica de pólo educacional da região 

sudoeste da Bahia acaba atraindo muitas famílias e jovens estudantes para a 

cidade. 

Em relação ao setor de transporte, Vitória da Conquista possui uma estrutura 

que favorece o fluxo de pessoas no município ao disponibilizar serviços que 

atendem toda a região sudoeste. A cidade possui diversas empresas de viação 

terrestre que oferecem transporte intermunicipal e interestadual. Conta, ainda, com 

um aeroporto, que proporciona voos diários para diversas cidades e capitais 

brasileiras, o que facilita a conexão do município com outros centros urbanos de 

maior porte. Sobre o sistema local de transporte, a região possui linhas 

convencionais de ônibus, responsáveis por interligar a cidade, embora com os 

mesmos problemas de falta de qualidade e de superlotação comuns nos municípios 

brasileiros, resultantes do crescimento populacional não planejado.  

Além de muitas vivências semelhantes àquelas encontradas em grandes 

centros urbanos (espaços de lazer, delivery, fast foods etc.), a oferta fácil e 
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descomplicada de tecnologias de comunicação (serviços de internet e de telefonia 

fixa e móvel, tv aberta e fechada, computadores, ipads, celulares), certamente é uma 

das principais responsáveis por interligar algumas vivências dos cidadãos 

conquistenses a outras experiências pelo mundo afora, trazendo para esses 

sujeitos, possibilidades, desafios e interesses também compartilhados por pessoas 

que vivem em grandes metrópoles. Assim, qualquer um que tenha poder aquisitivo 

para adquirir determinados aparatos tecnológicos pode acompanhar as mesmas 

séries de televisão, gostar das mesmas bandas, assistir aos mesmos vídeos no you 

tube21 ou ter o mesmo modelo de celular ou acessório que um nova iorquino, por 

exemplo. Trata-se do que Hall (2005) afirma ser um efeito profundo da globalização 

sobre a forma como as identidades locais são representadas e localizadas. 

Dessa maneira, é possível afirmar que Vitória da Conquista possui 

características contemporâneas no que se refere à liberdade dos modos de vida, à 

diversidade das trajetórias e das escolhas, aos impactos da globalização, aos 

padrões de consumo, dentre outros. Do mesmo modo, poder-se-ia dizer que o 

cidadão conquistense está vulnerável às mesmas inseguranças e sentimentos que o 

novo estilo de vida acarreta, no qual quase todas as responsabilidades e pressões 

recaem sob a pessoa (SENNET, 1999). Portanto, pesquisar, nesse município, as 

narrativas individuais acerca da experiência pós-moderna, torna-se válido na medida 

em que as características da contemporaneidade não estão isoladas em partes 

específicas do globo, mas espalhadas em diversos cantos pelo planeta, 

disseminadas nos mais variados territórios. Não se pode dizer, por exemplo, que um 

sujeito médio residente nesta cidade ficaria perplexo ou desorientado com o modo 

de viver de um paulista ou londrino, como se tal cotidiano fosse desconhecido e 

estranho a sua realidade.  

 

2.2. Os Informantes da Pesquisa 

Participaram da pesquisa dez pessoas, cinco do sexo masculino e cinco do 

sexo feminino, com idade entre 28 e 51 anos. Todos os participantes possuem nível 

universitário e residiam em Vitória da Conquista22. 

                                                 
21 Site (www.youtube.com) que permite que qualquer usuário carregue e compartilhe vídeos em 

formato digital. Hospeda uma grande variedade de filmes, videoclipes e materiais caseiros.  
22

 Ver caracterização da amostra e perfil dos informantes no próximo capítulo. 
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Compreender a experiência contemporânea a partir do sujeito e não somente 

a partir de um discurso formulado por teóricos sociais requer uma investigação mais 

cuidadosa, razão pela qual optou-se por um número reduzido de participantes, da 

qual fosse possível extrair informações mais profundas e ricas, comuns na pesquisa 

qualitativa. De acordo com González Rey, 

O conhecimento científico, a partir desse ponto de vista qualitativo, 
não se legitima pela quantidade de sujeitos a serem estudados, mas 
pela qualidade de sua expressão. O número de sujeitos a serem 
estudados responde a um critério qualitativo, definido 
essencialmente pelas necessidades do processo de conhecimento 
que surgem no curso da pesquisa. (...) A legitimação do 
conhecimento se produz pelo que significa uma construção ou um 
resultado em relação às necessidades atuais do processo de 
pesquisa. (p. 35, 2011).  

 

A escolha por homens e mulheres graduados partiu de uma tentativa de 

controlar essa variável no que se refere à experiência de carreira na pós-

modernidade a partir de um padrão educacional mais elevado. As novas exigências 

por sujeitos flexíveis, criativos e autogestores, tão discutidos por estudiosos da 

contemporaneidade (GIDDENS, 1991; SENNET, 1999) são mais perceptíveis nas 

carreiras que exigem maior nível de aperfeiçoamento.  

Do mesmo modo, foram escolhidas pessoas pertencentes à classe média e à 

área urbana de Vitória da Conquista. De acordo com Eagleton (1996) e Giddens 

(1991), as camadas médias urbanas são fortemente afetadas pelos novos modos de 

vida impostos pela contemporaneidade. Isso porque possuem acesso aos 

instrumentos e tecnologias globais que estão no cerne do estilo de vida atual e 

também são amplamente influenciados pelo projeto da individualidade e da proteção 

da intimidade, conforme discutido no primeiro capítulo. Além disso, a classe média 

urbana, enquanto camada significativa da população e com poder de consumo para 

bancar o estilo de vida pós-moderno, acaba sendo uma boa indicadora dos impactos 

na sociedade decorrentes das recentes transformações sociais.  

Os sujeitos que contribuíram para o estudo podem ser classificados como 

pertencentes à classe média em razão do poder aquisitivo, do estilo de moradia, do 

nível instrucional e, mesmo, pelos hábitos e costumes típicos dessa camada da 

população. Ao delimitar algumas variáveis para a escolha dos informantes, buscou-

se compreender como um determinado grupo social, como é o caso da classe média 
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urbana, é afetado pelas peculiaridades da vida atual e qual o significado que essas 

pessoas fornecem para suas experiências, fazendo um paralelo com as descrições 

da academia para essa população. Assim, ao homogeneizar minimamente a posição 

ocupada pelos participantes da pesquisa no espaço social, foi possível um melhor 

entendimento de como cada sujeito percebe o estilo de vida nesse tempo, a partir da 

presença de características comumente pertencentes à pós-modernidade. 

Embora em número reduzido, apenas dez participantes, os resultados podem 

ser bastante esclarecedores para responder à questão principal dessa pesquisa que 

foi investigar de que maneira, através das narrativas obtidas nas entrevistas, as 

pessoas compreendem o mundo a sua volta e de como a construção da 

subjetividade de cada entrevistado dialoga com o aporte teórico sobre a pós-

modernidade proposto por alguns teóricos renomados sobre o assunto. A relevância 

desse estudo foi justamente focar o sujeito, sua experiência particular, suas 

possíveis estratégias de enfrentamento dos problemas desse tempo, seus 

sentimentos e suas opiniões, o que é melhor de ser examinado em uma abordagem 

qualitativa. Assim, essa investigação não pretendeu exaurir a totalidade e a 

complexidade da referida experiência pós-moderna, mas compreendê-la a partir de 

alguns sujeitos com autonomia para sentir e pensar o contexto em que vivem, 

extrapolando as discussões teóricas. Embora os resultados descrevam os 

participantes dessa pesquisa em particular, não se pode ignorar que eles estão em 

contínua ligação com outras pessoas e outras experiências. Seus modos de 

perceber e vivenciar o mundo a sua volta estão, como entende Bakhtin (1997), em 

estreita relação dialética com a sociedade, refletindo muito do pensamento em 

circulação no grupo social a qual pertencem.  

 

2.3. O Instrumento de Coleta de Dados 

Nesse estudo optou-se pelo uso da entrevista semi-estruturada como 

instrumento de coleta de dados qualitativos, por se tratar de uma ferramenta 

adequada para apreender as zonas de experiências que estimulam a expressão 

particular das pessoas (GIL, 1999), nesse caso, a construção subjetiva dos 

participantes a respeito de aspectos de suas vivências cotidianas. Para González 

Rey (2011), a entrevista é um instrumento adequado, pois colabora para a 

expressão dos sentidos e processos simbólicos que caracterizam as configurações 
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subjetivas dos participantes de uma investigação. De forma semelhante, Marconi e 

Lakatos (2006) entendem que durante uma entrevista, determinados conteúdos e 

emoções acabam surgindo pelo maior envolvimento e compromisso dos sujeitos 

com o processo de levantamento de informações.  

Para essa pesquisa foi elaborado um roteiro de entrevista (vide anexo) que 

guiou o tipo de informação a ser obtida dos participantes, muito embora o diálogo 

com os entrevistados tenha respeitado o fluxo e encadeamento dos conteúdos 

trazidos espontaneamente, não ficando limitado a perguntas pré-fixadas. O tema 

chave da entrevista foi investigado de maneira informal, tentando manter a 

naturalidade do diálogo, permitindo que conteúdos relevantes da experiência de 

cada participante pudessem aparecer livremente. Para a construção do roteiro foram 

considerados aspectos da literatura sobre a pós-modernidade e sua interferência 

sobre fatores específicos da vida dos sujeitos. Assim, o roteiro de entrevista 

contemplou as seguintes dimensões: 

1. Dados pessoais e sócio-econômicos; 

2. Cotidiano; 

3. Padrões de consumo e interesses; 

4. Relacionamento afetivo-amoroso; 

5. Carreira; 

6. Vida social e familiar; 

7. Expectativas para o futuro; 

8. Generalidades. 

Cada entrevista teve uma duração média de 63 minutos e todas foram 

gravadas e transcritas na linguagem original para um editor de textos.   

 

2.4. O Método de Análise dos Dados 

A pesquisa buscou, no primeiro momento, uma aproximação com aspectos 

subjetivos dos participantes, tentando compreender como cada sujeito significa seu 

cotidiano e percebe sua situação concreta de existência. Para isso, as narrativas 

foram retomadas e analisadas de modo a permitir que as especificidades das 

narrativas e as condições de vida de cada participante pudessem ser reveladas. 
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Dessa maneira, os dados das entrevistas foram analisados através do método 

de análise de conteúdo proposto por González Rey (2011). Este autor faz uma 

análise substancial da investigação qualitativa e seus diversos usos nas Ciências 

Sociais, tendo um enfoque mais detalhado na relação entre as propostas 

metodológicas de base qualitativa com a pesquisa em Psicologia. Seu trabalho está 

fortemente voltado para a análise e processamento de informações em estudos que 

têm como base a subjetividade humana, temática também de essencial importância 

para esta dissertação. 

A proposta desse autor para o método de análise de conteúdo é diferente do 

que classicamente é adotado para esta metodologia. Dessa maneira, ele informa 

que 

a análise de conteúdo, tal como é considerado tradicionalmente, 
apresenta a dificuldade de que a codificação trabalha com 
informação evidente e leva a uma taxionomia de categorias 
substitutivas da riqueza do material analisado, que resultam 
reificadas pelo pesquisador e se comportam como um código 
objetivo e estático (...). (GONZÁLEZ REY, p. 143, 2011). 

Mais adiante no texto, afirma: 

A análise de conteúdo, no entanto, pode ser orientada para a 
produção de indicadores sobre o material analisado que 
transcendam a codificação e o convertam em um processo 
construtivo-interpretativo. Essa forma de análise de conteúdo é 
aberta, processual e construtiva e não pretende reduzir o conteúdo a 
categorias concretas restritivas. (GONZÁLEZ REY, p. 146, 2011). 

 

 O que González Rey (2011) defende é um maior cuidado com as operações 

interpretativas na análise das informações devendo levar em consideração o 

enfoque teórico adotado na investigação23, a complexidade da relação entre a 

interpretação e o objeto estudado e, não menos importante, os processos 

intelectuais do pesquisador no desenvolvimento das análises. Partindo dessa 

abordagem, a crítica é feita ao caráter eminentemente instrumentalista e verificador, 

no qual a análise de conteúdo clássica considera que um texto pode ser acessado 

objetivamente por meio de técnicas empregadas na análise.  

                                                 
23

 A noção de pós-modernidade de teóricos sociais já discutidos, o conceito de subjetividade de 
González Rey e outros (Castoriadis, Certeau, Ortiz etc) que compartilham a ideia de uma 
miscelânea entre o particular e o social na construção subjetiva e a noção de linguagem dialógica e 
relacional, proposta por Bakhtin, em primeiro plano, e constituinte da subjetividade (Bakhtin, 
Vygostsky, Benveniste, Auroux etc.). Além dos outros que contribuíram para facilitar as discussões 
teóricas proposta nessa pesquisa.  
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Tal preocupação faz lembrar o que assevera Bakhtin (1997) ao apresentar 

duas formas de conhecimento possível, que são: o conhecimento da “coisa” – um 

objeto morto que permite uma relação imparcial do pesquisador que busca 

resultados exatos, mecânicos, dogmáticos e monológicos, a partir de um interesse 

prático bem delimitado – e o conhecimento do “sujeito” – inerentemente vivo, livre, 

dinâmico, dialógico e pessoal. Nesse último caso, haverá sempre a relação do 

pesquisador com o seu objeto, que se dá a conhecer. Para tanto, o pesquisador 

precisa se envolver com o tema de investigação através de uma relação dialógica, 

estando atento ao que herdou do discurso alheio e como o seu próprio discurso 

questiona e contribui para o seu objeto de investigação, escolhendo os caminhos e 

métodos que melhor revelam o seu objeto.  

Portanto, partindo dos pressupostos de Bakhtin (1997) e González Rey 

(2011), nessa dissertação houve uma preocupação mais direta da pesquisadora na 

análise e interpretação dos indicadores encontrados, uma vez que entendeu não se 

tratar de um fenômeno de investigação abstrato, portador de um valor geral que 

pudesse ser convertido em unidades objetivas de respostas. Assim, os relatos das 

entrevistas foram analisados à luz das significações produzidas na construção 

teórica desse estudo – o discurso acadêmico, o acesso à subjetividade através da 

linguagem, o caráter pessoal da experiência de vida na pós-modernidade – levando 

em consideração que a narrativa de cada participante conta um pouco da história 

particular de cada um, o que lhe coube viver da realidade social, como significou as 

suas experiências de vida e a forma não repetível de subjetivação de cada sujeito. 

Durante a análise das entrevistas, optou-se, portanto, por um compromisso 

mais efetivo com o tratamento dos dados. Ao renunciar a um exame meramente 

reducionista e objetivo, se manteve a preocupação em evitar a indução de 

conteúdos nos sujeitos entrevistados e em afastar a tendenciosidade na análise das 

narrativas que pudesse conformá-las a hipóteses ou a idéias pré-estabelecidas. 

Desse modo, buscou-se, continuamente, manter o caráter imprevisível dos achados 

e a autonomia do discurso de cada informante. A preocupação com a qualidade das 

operações interpretativas dos dados fundamentou-se na busca de um rigor com a 

qualidade dos resultados, mesmo sabendo não ser possível manter o pesquisador 

completamente ausente do objeto de estudo. O fato é que é ingênuo pensar que 

qualquer atividade investigativa seja neutra. A própria escolha do tema já responde a 
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uma série de a prioris e expectativas do pesquisador. Somente quando não se está 

atento a esses condicionantes inevitáveis, é que se configura em empecilho para o 

exame científico.  

A proposta de González Rey (2011) para a análise de conteúdo rejeita o 

excessivo instrumentalismo desse método em sua versão tradicional, entendendo 

que não se pode excluir a subjetividade (do pesquisador e dos participantes) como 

uma dimensão importante na interpretação dos fenômenos sociais. Sua perspectiva 

se compromete com um modelo crítico e engajado com a investigação, sem o qual 

os resultados perdem significação, resumindo-se a meras categorias objetivas 

esvaziadas de sentido. Desse modo, a análise de conteúdo adotada nessa 

dissertação para o tratamento dos relatos de entrevistas priorizou um modelo de 

interpretação dialético e processual, levando em conta o caráter incerto, contraditório 

e complexo do objeto estudado.  

Nessa pesquisa, o tratamento das informações considerou os aspectos 

objetivos e subjetivos das narrativas dos sujeitos, o contexto em que foram 

produzidos e a história pessoal dos participantes. Assim, evitou-se uma codificação 

acrítica dos relatos em categorias engessadas e pouco significativas. O estudo 

priorizou a análise do conteúdo através do delineamento de unidades de sentido 

pouco rígidas que permitiram a ascensão de contradições inerentes ao processo de 

subjetivação dos participantes. Portanto, durante o procedimento de análise, foi 

possível compreender os significados, vivências, ressignificações e valorações dos 

entrevistados para suas experiências de vida.  

Após um cuidadoso exame das transcrições das entrevistas, tendo por base 

os pressupostos teóricos da pesquisa, o contexto em que ela se inseriu e mesmo, os 

não-ditos, os recuos e as contradições nos relatos, foram definidas 13 unidades de 

sentido que ajudaram a compreender de que maneira os participantes do estudo 

vivenciam a realidade a sua volta. As dimensões encontradas ajudaram a entender 

como os entrevistados pensam, sentem e avaliam suas experiências pessoais e em 

que medida esses resultados se aproximam ou se distanciam do discurso 

teoricamente sustentado por alguns acadêmicos que abordam o tema da pós-

modernidade. Durante toda a análise, considerou-se de que lugar falava cada 

entrevistado; qual a sua situação econômica, social, política e afetiva; que tipo de 

angústia, de desejos e de dificuldades enfrenta; de que maneira se percebe 
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enquanto parte de uma sociedade, como soluciona os desafios que lhe são postos 

etc. A heterogeneidade, a historicidade e a multiplicidade das narrativas e das 

subjetividades fizeram parte do método utilizado na pesquisa. Por último, toda a 

análise considerou, a partir da situação de vida concreta dos sujeitos investigados, a 

relação dos resultados encontrados com as descrições da academia para o contexto 

macroestruturado da contemporaneidade e a condição de potência e/ou de 

impotência diante desse contexto.  

No próximo capítulo, serão discutidos os relatos dos entrevistados a respeito 

das experiências e significados da vida cotidiana na contemporaneidade.  
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CAPÍTULO 03 
 
 

O QUE PENSAM OS SUJEITOS PÓS-MODERNOS 
 
 

A fase da análise de dados é um momento precioso de uma investigação, 

exigindo atenção redobrada, uma vez que é o tratamento das informações coletadas 

que permite encontrar os resultados da pesquisa, comprovar ou não as hipóteses 

iniciais e garantir as considerações finais do estudo e seus encaminhamentos 

futuros. Para tanto, é essencial ser fiel à proposta definida na escolha metodológica, 

que tem a responsabilidade de nortear os passos a serem trilhados nessa etapa. Ao 

utilizar a pesquisa qualitativa, optou-se por uma escolha epistemológica e 

metodológica que vai de encontro ao caráter meramente instrumental do objeto de 

conhecimento, tendo por base a natureza histórico-social do material sob análise.  

De acordo com González Rey (2004), para produzir conhecimento acerca da 

subjetividade humana é preciso estar atento ao contexto irregular, plurideterminado, 

histórico e interativo que a determina. Assim, uma pesquisa qualitativa parte do 

pressuposto de que “as pessoas agem de acordo com suas crenças, sentimentos, 

valores e que o comportamento de cada um tem um significado que precisa ser 

desvelado” (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, P. 131), exigindo um 

contato direto do pesquisador com o ambiente investigado, pressupostos essenciais 

na proposta metodológica qualitativa utilizada nesse estudo.  

Portanto, a análise de dados se baseou em três princípios básicos adotados 

por González Rey (2011), a saber: 1) a natureza interativa entre quem investiga e o 

investigado, partindo da participação ativa do pesquisador para a produção do 

conhecimento; 2) o caráter construtivo, interpretativo que é fornecido ao contexto e 

às narrativas das pessoas, em constante articulação; 3) a legitimidade do 

conhecimento fornecido pela análise de cada sujeito e de seu cotidiano, sempre 

impactado pelo contexto social do qual participa. Assim, esse tipo de investigação 

prioriza a qualidade dos dados obtidos e as suas possibilidades interpretativas. 

Como explicitado no capítulo anterior, o instrumento utilizado para a 

realização dessa dissertação foi a entrevista semi-estruturada. Através dessa 

ferramenta foi possível coletar pensamentos e ideias dos informantes, tendo também 

propiciado o levantamento de questões e a obtenção de informações com base nas 
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inferências e nas necessidades surgidas ao longo do processo de coleta dos dados. 

Conforme Lüdk e André (1986) “a grande vantagem da entrevista sobre outras 

técnicas é que ela permite a captação da informação desejada para praticamente 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” (p. 34). Assim, nessa 

pesquisa, optou-se por tal procedimento, para o qual foi realizada uma entrevista 

piloto24 (também gravada), com vistas a testar o roteiro, verificando sua adequação 

aos objetivos desse trabalho e para o tipo de informação que se pretendia obter. 

Zago (2003) assinala que o estudo piloto é essencial, uma vez que permite críticas, 

modificações e revisões importantes ao roteiro inicial, favorecendo a obtenção de 

dados apropriados para o objeto da pesquisa.   

Na entrevista-teste desse estudo foi percebida a necessidade de adequação 

de algumas perguntas que não se mostraram muito claras para os participantes ou 

que acabaram por estimular respostas muito previsíveis. Também foram incluídas 

algumas outras questões que não haviam sido pensadas antes da situação real de 

contato com os informantes. Embora todas as perguntas do roteiro tenham sido 

contempladas, o contato com cada participante foi bastante particular e muitos 

questionamentos diferentes foram feitos para cada situação de entrevista, com base 

no tipo de resposta obtida em retorno e, conseqüentemente, no tipo de demanda de 

informações originadas a partir disso. De acordo com Triviños (1990), para roteiros 

semi-estruturados, como é o caso dessa pesquisa, existem perguntas chaves 

criadas para atender as necessidades do estudo e um outro extenso conjunto de 

interrogações, resultantes das respostas dos informantes, uma vez que é necessário 

considerar as experiências singulares e os modos de pensar dos sujeitos.  

 

3.1. As Unidades de Sentido 

O material obtido através das entrevistas, decorrente das experiências pré-

científicas do mundo de cada entrevistado, foram interpretadas e analisadas à luz 

das hipóteses, teorias e metodologias utilizadas nesse texto, tendo adquirido status 

científico. Para tanto, os depoimentos foram tratados através do método de análise 

de conteúdo referido anteriormente, o que foi possível a partir da transcrição das dez 

entrevistas realizadas. Após uma cuidadosa leitura, muitas releituras e uma análise 

                                                 
24

 Como essa entrevista gerou a necessidade de adequações no roteiro, ela não foi incluída para a análise dos 

dados. 
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exaustiva do material transcrito, foi possível estabelecer 13 unidades de sentido 

(categorias) que se referem ao tipo de pensamento, ideia ou sentimentos recorrentes 

nos sujeitos acerca do objeto investigado nessa dissertação.  

Cada unidade semântica proposta no estudo se relaciona ao modo de 

estabelecimento de sentido ao que foi expresso pelos sujeitos investigados, tendo 

surgido em momento posterior à coleta das informações. Franco (2005) afirma que a 

construção das categorias é o principal procedimento da análise de conteúdo, 

considerando ser esta uma etapa demorada, trabalhosa e bastante complicada, 

exigindo grande esforço e concentração do pesquisador. Nesse estudo, buscou-se 

definir as unidades de sentido a partir do agrupamento de ideias semelhantes, tendo 

o cuidado de pontuar as contradições percebidas no discurso de um mesmo sujeito, 

o que não seria possível numa mera categorização e divisão mecânica de relatos, 

procedimento explicitamente criticado por González Rey (2003; 2004; 2011). 
Os depoimentos obtidos se referem à descrição das experiências, sentimentos, 

estilos de vida, atitudes e pensamentos que ajudaram a compor a construção de 

sentido dos informantes a respeito da vida na pós-modernidade. Como as entrevistas 

partiram de tópicos preestabelecidos, houve, por óbvio, uma similaridade dos temas 

abordados. Não obstante, em diversas ocasiões ao longo do processo de coleta, 

mesmo antes de fazer qualquer provocação direta sobre determinados conteúdos, 

assuntos emergentes vinculados ao foco do estudo apareceram naturalmente, 

demonstrando se tratar de questões presentes na vida cotidiana desses sujeitos. 

Segue um trecho de uma das entrevistas: 

Pesquisadora: Você está atualizada sobre as novas tecnologias? 
Roberta25: Não muito. É por isso também que sinto essa...não vontade de voltar ao mercado 
de trabalho, eu acho que eu teria que me reciclar. Teria que me adaptar, entendeu? As novas 
tecnologias. E isso me bloqueia um pouco, me sinto um pouco pra trás né? Já quase quatro 
anos parada...parece que não, mas tudo mudou, né? Hoje eu sei que nas salas de aula já 
estão com laptop e os alunos, cada um com o seu. Quer dizer, eu teria que fazer uma 
reciclagem pra saber lidar com isso também, né? Não sei se vai... lógico, lá no Estado não 
tem isso, mas se fosse uma escola particular, por exemplo, com certeza eu precisaria me 
reciclar. 

 
No recorte acima foi possível verificar o aparecimento de diversas questões 

vinculadas ao tema de discussão dessa pesquisa, a partir de um primeiro estímulo que 

suscitou outros relatos vinculados ao assunto, como por exemplo: percepção de 

                                                 
25 Foram utilizados nomes fictícios sempre que se fez referência aos entrevistados, de modo a 

preservar a identidade dos informantes. 
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mudanças rápidas no mundo difíceis de acompanhar, manifestações espontâneas de 

não adequação ao mercado de trabalho atual, inferência da necessidade de 

atualização e flexibilização constante para se adaptar às novas exigências profissionais 

e o sentimento de obsolescência do próprio conhecimento e das próprias 

competências. Assim, foi possível verificar que temas bastante discutidos teoricamente 

quando o assunto é a pós-modernidade e os modos de vida a ela associada, também 

são assuntos debatidos entre as pessoas, a partir de suas experiências concretas de 

existência, sobre os quais existe uma reflexão, uma atribuição de significado e uma 

valoração específica, estando, os entrevistados, bastante imersos nessa realidade, 

sendo, portanto, excelentes fontes de julgamento de seu próprio contexto. Esse tipo de 

“antecipação” foi recorrente na maioria das entrevistas. 

Seguindo os pressupostos metodológicos de González Rey (2011), as 13 

unidades de sentido estabelecidas para os relatos coletados partiram de conteúdos 

semelhantes apresentados pelos informantes. Embora cada categoria tenha sido 

definida através da proximidade de ideias entre os sujeitos, essa classificação foi 

dinâmica e não estática, tendo considerado a relação de uma unidade com as demais 

e com o discurso completo de cada participante. Obviamente, tanto as entrevistas 

quanto as unidades de sentido não exaurem a questão foco dessa dissertação, nem se 

referem à totalidade do pensamento dos participantes sobre o tema em voga. Não 

obstante, os relatos obtidos foram bastante proveitosos para responder aos 

questionamentos dessa pesquisa, uma vez analisados à luz da literatura, permitindo 

uma compreensão mais bem fundamentada acerca da experiência de vida na pós-

modernidade. 

As unidades de sentido constituídas e o significado de cada uma delas são 

apresentadas a seguir: 

1. Satisfação com o cotidiano: quando os informantes falam da rotina diária 

como satisfatória ou prazerosa, considerando adequado o tipo de atividades que 

realizam e o tempo disponibilizado para cada uma delas; 

2. Insatisfação com o cotidiano: quando os sujeitos relatam ter uma rotina 

estressante, cansativa ou desinteressante ou consideram possuir pouco tempo para 

todas as atividades do dia-a-dia, principalmente as de lazer. 
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3. Mercado de Trabalho como fonte de oportunidade e realização: 

gostam do trabalho e se sentem realizados pessoal e/ou financeiramente. Estão 

satisfeitos com a trajetória profissional ou com as decisões de carreira até o 

momento da entrevista. Esse perfil apareceu frequentemente associado a ideias 

favoráveis em relação ao mercado de trabalho contemporâneo. 

4. Mercado de trabalho como fonte de preocupação e insatisfação: 

Estão insatisfeitos com as atividades que realizam, com o tempo da jornada laboral, 

com o retorno financeiro obtido através do trabalho e/ou com uma situação de 

desemprego. Esse perfil apareceu frequentemente associado a ideias desfavoráveis 

em relação ao mercado de trabalho contemporâneo. 

5. Valorização da família e dos amigos: quando os entrevistados relatam a 

função da família e dos amigos na rotina diária ou como vínculos afetivos importantes. 

Demonstrações de valorização dessas relações apareceram em todos os 

depoimentos. Não foram encontrados relatos que fizessem parte de uma unidade 

semântica antagônica a essa. 

6. Comportamento de consumo estável e controlado: inclui os relatos sobre 

os padrões de consumo adotados pelos informantes (o que costumam comprar, com 

que frequência, em que locais: internet, shopping, comércio de rua etc). Também inclui 

a autopercepção a respeito do comportamento de compra. 

7. Interesse por compromissos afetivo-sexuais: quando os entrevistados 

relatam sobre o tipo de relação que costumam ter (relação aberta ou monogâmica), o 

que pensam sobre traição, se estavam ou não em algum relacionamento no momento 

da entrevista, o que pensam sobre casamento, se preferem compromissos duradouros 

ou transitórios, qual a opinião sobre os relacionamentos atuais, dentre outros. 

8. Aproximação com o estilo de vida contemporâneo: quando os 

informantes relatam agirem em consonância com os modos de vida associados a pós-

modernidade, como, por exemplo, adotam um ritmo de vida mais agitado, aceitam 

facilmente padrões não convencionais de relacionamentos familiares e afetivos, estão 

satisfeitos com as mudanças ocorridas nos valores e ideias nas últimas décadas, 

fazem uso freqüente de recursos tecnológicos modernos, são entusiastas das tele 

vivências etc. 
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9. Distanciamento do estilo de vida contemporâneo: quando os 

entrevistados informam insatisfação com os valores atuais ou com a variedade de 

comportamentos permitidos pela sociedade atual, antes considerados inapropriados. 

Não aceitam bem a velocidade das mudanças no mundo, não gostam e/ou não sabem 

usar os recursos tecnológicos modernos. 

10. Sentimento predominante de satisfação com a vida: quando os 

participantes informam bem-estar geral, se referem ao seu estilo de vida como positivo, 

consideram-se felizes na maior parte do tempo ou acham que a vida atual proporciona 

algumas vantagens. Embora diversos informantes tenham relatado desagrado ou 

desaprovação com aspectos do cotidiano ou com as novas características modernas, 

nenhum relatou insatisfação geral com a vida. 

11. Confiança no futuro: inclui todo depoimento relacionado ao tipo de planos 

futuros dos entrevistados, o que pretendem alcançar e como esperam estar em poucos 

anos. Está relacionado a projetos de vida que os informantes desejam realizar e ao tipo 

de expectativa para o futuro. Inclui também depoimentos otimistas em relação ao futuro 

da humanidade. Consideram que o mundo vai melhorar, que ocorrerão novos avanços 

em benefício das pessoas etc. 

12.  Medo do futuro: quando os informantes relatam não confiar no que estar 

por vir. Acham que o mundo ficará pior, mais violento e/ou mais individualista. 

Normalmente está associado à nostalgia em relação ao passado.  

13. Conceitos sobre a pós-modernidade: quando os informantes relatam o 

seu pensamento a respeito do que consideram ser um mundo pós-moderno e qual o 

juízo de valor atribuem as características elencadas como pertencentes à pós-

modernidade. 

Como exposto anteriormente, as unidades de sentido são interdependentes, 

favorecendo a compreensão se forem consideradas em conjunto. Ao descrever os 

relatos dos participantes em categorias, foi possível verificar que há dicotomias e 

paradoxos no discurso de um mesmo sujeito, sendo possível perceber tanto 

indicadores de satisfação, quanto de insatisfação com o estilo de vida contemporâneo 

e com algumas experiências cotidianas. As categorias de 08 a 13 se referem mais 

precisamente à valoração e ao sentimento geral em relação à vida atual. As categorias 

de 01 a 07 descrevem aspectos mais específicos, condicionantes da sensação de 
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bem-estar ou mal-estar em situações específicas, muito embora devem contribuir para 

o nível de satisfação geral. 

 

3.2. O Perfil dos Informantes 

Uma parte importante para a análise dos dados, tanto quanto abordar as 

unidades de sentido relacionadas aos depoimentos dos entrevistados, é caracterizar 

quem são os informantes da pesquisa. No capítulo anterior, foram explicados os 

critérios para a escolha dos participantes, justificando a opção por sujeitos residentes 

em Vitória da Conquista, graduados e pertencentes à classe média. Agora, segue uma 

síntese do perfil de cada um dos sujeitos. Compreender quem são os informantes e de 

que lugar eles falam é essencial para a análise de conteúdo crítica, reflexiva e 

contextualizada proposta por Gonzalez Rey. Do mesmo modo, ao verificar o perfil de 

cada um dos entrevistados, percebe-se algumas dinâmicas e pensamentos 

semelhantes entre os participantes, resultante de um modo de vida compartilhado em 

sociedade. Como anuncia Bakhtin (1997), a voz do falante nunca é neutra, está 

sempre refletindo percepções de mundo e juízos de valor que circulam na coletividade 

da qual participa. A voz do sujeito é polifônica, deixando entrever outras vozes.  

Ao realizar a caracterização da amostra, fica notório tratar-se de pessoas 

comuns, com estilos de vida semelhantes a uma grande parcela do grupo social. Não 

obstante, dentro desse universo, foram convidados a participar sujeitos com idades, 

empregos, orientação sexual e estado civil distintos, com o objetivo de dispor de 

informações e opiniões sob variadas perspectivas, a partir de representantes diversos 

da coletividade. Segue abaixo uma tabela com alguns dados gerais sobre os 

informantes, acompanhados de um perfil mais detalhado a respeito de cada 

entrevistado (os nomes são fictícios, conforme anunciado anteriormente): 

Nome Idade Cor Orientação 
Sexual 

Situação Filhos Religião Graduação Profissão 

Amanda 29 branca heterossexual Noiva não católica 
praticante Direito “concurseira” 

Karina 31 branca heterossexual Casada não atéia Psicologia psicóloga 
clínica 

Nora 51 branca heterossexual Casada sim  
(03) 

católica 
praticante História  bancária 

Roberta 45 branca homossexual União 
estável não católica não 

praticante Letras dona de casa  

Sabrina 32 branca heterossexual Solteira não espírita 
(simpatizante) 

Fisioterapia fisioterapeuta 

André 33 branco heterossexual Solteiro não Ateu Administração 
servidor 
público 
federal 
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Nome Idade Cor Orientação 
Sexual 

Situação Filhos Religião Graduação Profissão 

Daniel 31 pardo Homossexual Namorando não deísta Administração 
servidor 
público 
federal 

Gabriel 28 pardo Heterossexual Namorando não católico não 
praticante 

Enfermagem e 
Administração 

enfermeiro e 
comerciante 

Rodrigo 44 pardo Heterossexual Casado sim  
(03) 

católico 
praticante 

Marketing e 
Propaganda bancário 

Rafael 31 branco Heterossexual Solteiro não espírita Publicidade 
servidor 
público 
federal 

 

Amanda ���� Nasceu em Vitória da Conquista e nunca residiu em outra cidade. 

Sempre morou com os pais e com o irmão. Atualmente, estuda para o concurso de 

magistratura federal e não trabalha, sendo sustentada pelos pais, cuja renda gira em 

torno de R$ 12.000,00 por mês. Nunca procurou emprego, uma vez que optou por 

estudar para ingressar no serviço público, desejando estabilidade financeira e 

garantia de manutenção do vínculo empregatício. Na ocasião da entrevista, tinha 

sido aprovada na primeira etapa do concurso desejado. Faz atividade física 

diariamente, possui um relacionamento de 13 anos, está noiva e tem planos de 

casamento para 2013. Grande parte do namoro aconteceu à distância, uma vez que 

o noivo (policial federal) trabalha em outra cidade, embora tudo indique que 

retornará em breve para Vitória da Conquista. Amanda é católica praticante, acha 

necessário o casamento civil e religioso e já teve outros relacionamentos durante 

rompimentos transitórios de sua atual relação. Considera muito importante investir 

no vínculo amoroso e também valoriza bastante a família. Relata possuir bons 

amigos, mas não sai com eles com frequência. Afirma gostar de ficar em casa, sair 

com parentes ou com o noivo. Embora tenha se declarado um pouco conservadora, 

não se mostrou contrária a situações como a união homoafetiva ou relações sexuais 

sem compromisso. Afirma que, embora esses temas não façam parte de sua vida 

cotidiana, não tem nada contra quem opte por um estilo de vida diferente do seu. 

Mostra-se confiante no futuro e gosta da vida presente. Não é muito adepta de 

recursos tecnológicos, embora costume utilizar alguns artefatos básicos (internet e 

celular, principalmente). Não possui redes sociais e usa a internet mais pelo seu 

caráter utilitário, com a finalidade de checar e-mails, comprar livros didáticos ou fazer 

pesquisas para o concurso público. Seus planos para o futuro envolvem se 

estabelecer profissionalmente, constituir família e ter filhos. 
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Karina ���� Nasceu no interior de São Paulo e reside em Vitória da Conquista há três 

anos quando veio morar com o namorado, professor universitário na cidade. Em 

janeiro de 2012 oficializou a união com o casamento civil e com cerimônia festiva 

sem cunho religioso. Foi funcionária do Banco do Brasil por sete anos, emprego que 

abandonou quando veio morar com o então namorado. Na metade de 2012 passou 

a trabalhar como psicóloga clínica autônoma, seu primeiro trabalho na cidade, não 

tendo buscado vínculos anteriormente. Como sua atividade laboral é muito recente, 

ainda está se firmando profissionalmente, mas parece possuir boas expectativas 

nessa área. A renda do casal gira em torno de R$ 5.500 mensais. Karina gosta 

bastante de tecnologia, passa bastante tempo na internet, possui celular com 

diversos recursos e aplicativos e sabe utilizá-los. Também acessa redes sociais, 

considerando um ótimo canal de comunicação para falar com amigos e com a 

família que mora longe. Gosta bastante de ler e aparenta ser uma mulher bem 

informada. Afirma ser ligada em vestuário e em tecnologia, mas não costuma 

comprar muito, principalmente por não ter uma renda particular já bem estabelecida. 

Sempre possuiu relacionamentos longos, monogâmicos e se autodescreve como 

uma pessoa que investe bastante na vida amorosa. Pretende ter filhos num futuro 

breve e se firmar como psicóloga clínica na cidade. Demonstra ser bastante flexível 

em relação a assuntos como homossexualidade, sexo sem compromisso, adoção 

por casais de um mesmo sexo etc. Parece ter uma boa noção do que é considerado 

como um mundo pós-moderno, demonstra entusiasmo com as mudanças e 

características desse tempo e revela confiança no futuro. 

 

Nora ���� Nasceu no interior da Bahia, mas reside em Vitória da Conquista há 22 

anos, lugar em que fixou residência por motivos de trabalho. É casada há 25 anos e 

possui três filhos, dois estudantes de faculdade pública e um menino de sete anos. 

Trabalha em banco há 28 anos e deve se aposentar em 2014. Atualmente, possui 

estabilidade, uma vez que está próximo da época de sua aposentadoria e a 

legislação impede a demissão sem justa causa nos dois anos anteriores ao 

desligamento. No entanto, considera a profissão de bancário pouco estável e 

complicada, muito dependente da produtividade e constantemente ameaçada pela 

automação dos serviços. Apesar disso, afirma gostar das atividades que realiza e 

parece bem adaptada a sua realidade profissional. Trabalha 30 horas por semana e, 

juntamente com os ganhos do marido (funcionário público aposentado), possui 
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renda familiar de cerca de R$ 5500,00 mensais. Relata não enfrentar problemas 

financeiros, mas reclama que a renda não é “folgada” para manter três filhos e o 

casal. No seu cotidiano, além do trabalho, se compromete com o serviço doméstico 

e com a rotina familiar. Considera que a atividade doméstica atrapalha um pouco o 

seu tempo de lazer e descanso. Não gosta muito de computador, usa pouco o 

celular e acessa a internet apenas para fazer cursos online do banco ou checar e-

mails de vez em quando. Assiste televisão diariamente e aos finais de semana 

costuma sair com a família para ir ao cinema ou para comer fora. Se autodescreve 

como uma pessoa econômica e bastante comprometida com a família. Afirma ter 

certo medo do futuro, principalmente da violência e da perda de valores. No entanto, 

relata não se angustiar excessivamente com isso.  

 

Roberta ���� Nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo. Reside em Vitória da 

Conquista há cerca de quatro anos, quando veio acompanhar sua companheira, que 

se mudou para a cidade em razão de um emprego docente. Sempre teve 

relacionamentos longos e monogâmicos, sendo que o último já dura dez anos. É 

muito dedicada à vida amorosa e tem expectativa de se manter na atual relação. 

Trabalhou 15 anos como guarda municipal em São Paulo e três anos como 

professora de inglês. Quando se mudou para a Bahia, preferiu ser apenas dona de 

casa e nunca procurou emprego. Ainda possui carteira de trabalho assinada como 

funcionária em negócio familiar, apenas para garantir a aposentadoria, embora não 

trabalhe efetivamente. Atualmente vive com a renda da companheira, que fica em 

torno de R$ 6.000,00. Roberta é bastante ligada à família, razão pela qual afirma se 

sentir insatisfeita por morar tão longe deles. É bastante caseira e sua diversão 

principal é assistir esportes na televisão, usar o facebook para contactar os parentes 

em São Paulo e jogar através da internet. No entanto, relata não gostar muito de 

tecnologias e nem faz muita questão de aprender. Embora tenha amigos, não 

descreve a amizade como papel central em sua vida, mantendo-se bastante 

centrada em seu relacionamento amoroso. Prefere uma vida tranqüila e sonha em 

morar num sítio. Revela ter medo do futuro, principalmente da violência e da 

degradação ambiental, mas acha que sua vida se manterá estável daqui para a 

frente. Frequentemente relata ser uma mulher de 45 anos com atitudes e valores do 

passado. Entretanto, considera que o mundo teve avanços importantes, como uma 

maior variedade de profissões no mercado de trabalho e maior liberdade para as 
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mulheres nas relações amorosas. Parece se sentir desconfortável por não ter uma 

renda financeira própria, mas realmente prefere a vida de dona de casa.  

 

Sabrina ���� Nasceu em Vitória da Conquista e atualmente mora com sua mãe em 

casa própria. Fez faculdade em outro município, onde residiu por 05 anos, tendo 

retornado a sua cidade natal após a formatura. Trabalha há mais de sete anos como 

fisioterapeuta prestadora de serviço em clínica de pilates e RPG26. Como não tem 

vínculo empregatício com a empresa, não possui segurança e outros direitos 

trabalhistas (férias, décimo terceiro salário, FGTS27), o que a deixa bastante 

insatisfeita, razão pela qual está investindo em negócio próprio na mesma área em 

que já vem atuando. Para o futuro, sonha em ser concursada e obter estabilidade 

amorosa e profissional. Atualmente, está solteira e investindo numa relação recente 

e descompromissada, embora tenha expectativas de que essa história se estabeleça 

e se mantenha a longo prazo. Trabalha mais de oito horas por dia, mas acredita que 

o tempo entre o lazer e as atividades laborais está satisfatório. Gosta de falar com os 

amigos através do celular e da internet. Costuma ver filmes, ir ao cinema e sair com 

os amigos aos finais de semana ou durante dias de semana à noite. Não se 

autodescreve como uma pessoa viciada em tecnologias ou compras, sabendo 

equilibrar bem sua vida financeira e sua rotina. Deseja um relacionamento sério, 

monogâmico e duradouro, embora não tenha planos concretos de morar junto, casar 

ou ter filhos. Considera que o mundo hoje é mais permissivo, acelerado, efêmero e 

complicado. No entanto, afirma existir algumas vantagens e que não gostaria de 

viver em outra época. Sua fonte de maior angústia e ansiedade é o trabalho e as 

relações profissionais que possui. Seu maior plano para o futuro é garantir 

estabilidade nessa área e sair do atual emprego, o que espera que aconteça em 

breve, ainda no segundo semestre de 2012. Atualmente, sua renda média mensal é 

de cerca de R$ 4.000,00 mensais. 

 

André ���� Nasceu em Itabuna e se mudou com os pais para Vitória da Conquista aos 

03 anos de idade, cidade em que tem residido desde então. Mora sozinho e sua 

renda média salarial gira em torno de R$ 5.500,00 reais por mês. Já morou com uma 

mulher por seis anos, mas tomou a iniciativa de encerrar a relação em 2010, pois 

                                                 
26  Reeducação Postural Global. 
27  Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 
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não sentia que a amava. Durante o relacionamento, manteve encontros 

extraconjugais não consentidos, embora não considere traição um comportamento 

aceitável, tendo expectativas de estabelecer uma relação monogâmica no futuro. 

Faz curso de inglês, gosta e usa bastante alguns recursos tecnológicos 

(computador, televisão, celular), pratica esporte e costuma sair com os amigos para 

beber. Atualmente, mantém relacionamentos eventuais e não apresenta julgamentos 

morais em relação a esses vínculos transitórios, embora já venha pensando na 

possibilidade de buscar uma relação estável. Considera que morar junto ou casar 

implica no mesmo compromisso. Valoriza a família e os amigos e costuma ter 

companhias para ir a bares, festas e shows. Gosta de se vestir bem, compra roupas 

e acessórios de marcas da moda, mas, de modo geral, se acha uma pessoa 

econômica. Está razoavelmente satisfeito com o trabalho (40 horas semanais), uma 

vez que atua na área de sua formação e possui estabilidade e todas as garantias 

legais, decorrentes de concurso público. Não teve muitos trabalhos anteriores e 

pretende permanecer nesse que ocupa atualmente. Relata confiança no futuro e 

demonstra entusiasmo em relação ao mundo de hoje. 

 

Daniel ���� Nasceu em Vitória da Conquista, mas em razão do atual emprego público, 

morou em três outros municípios da Bahia, tendo conseguido remoção para a sua 

cidade natal em 2010. Possui estabilidade e todas as garantias legais no seu 

emprego (trabalha 30 horas semanais), embora não esteja satisfeito com o atual 

salário, que gira em torno de R$ 3.000,00 mensais. Deseja conseguir algum 

emprego adicional ou estudar para outros concursos, de forma a melhorar sua 

renda. Atualmente, mora com os pais e a sobrinha, mas seu quarto fica separado da 

casa, razão pela qual relata possuir bastante privacidade. Daniel possui um 

namorado há um ano e afirma se tratar de uma relação monogâmica. Costuma ver o 

companheiro aos finais de semana, já que não residem na mesma cidade. Gosta de 

lidar com pessoas, possui muitos amigos e os encontra com frequência. Em relação 

às tecnologias, utiliza bastante o computador e a internet, principalmente as redes 

sociais. No entanto, não sente necessidade de possuir sempre os modelos mais 

novos. Se autodescreve como um sujeito “mais ou menos econômico”. Em relação 

aos projetos futuros, não aposta que o relacionamento vai durar por longos anos e 

afirma não fazer questão de manter um vínculo amoroso estável ou morar junto. 

Valoriza bastante a família e os amigos, o que supre suas necessidades afetivas 
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mais importantes. Acha que pode manter relacionamentos ocasionais no futuro sem 

maiores problemas, caso não encontre alguém que o faça mudar de ideia. Não tem 

medo do que está por vir, embora tenha certo receio de adoecer e morrer cedo. 

Gosta de viver nessa época e gosta dos avanços modernos, apesar de relatar 

algumas vantagens do passado em relação ao presente, exemplificando que antes 

havia maior comprometimento com as relações amorosas e vínculos mais concretos, 

sem intermédio do computador. Por vezes, apresenta um discurso contraditório, 

descrevendo as mesmas características como positivas em um momento e como 

negativas em outras ocasiões. De forma geral, afirma estar bastante satisfeito com a 

própria vida.  

 

Gabriel ���� Nasceu e sempre residiu em Vitória da Conquista. Mora com a irmã e 

com os pais. Trabalha no setor administrativo de uma empresa familiar no turno da 

manhã e no turno da tarde atua como enfermeiro na secretaria de saúde do 

município. Possui uma namorada há três meses e já teve outros cinco namoros, com 

duração média de um/dois anos. Afirma que sempre preferiu namorar e deseja 

manter um compromisso de longo prazo quando perceber ser a mulher e o momento 

certo, tendo expectativa, inclusive, de formalizar o vínculo com o casamento. 

Acredita que alguns relacionamentos anteriores não deram certo porque era muito 

novo e imaturo. Gosta de praticar esportes e costuma se divertir ao sair com os 

amigos ou com a namorada para bares, shows ou restaurantes. Gosta de 

tecnologias, sendo bastante adepto, principalmente, das redes sociais. No entanto, 

considera ser um usuário “normal”, que sabe dosar o tempo que passa diante do 

computador ou da televisão. Se autodescreve como um homem econômico, 

tranqüilo e bastante família. Revela confiança no futuro e possui projetos para 

alguns anos adiante, como casar e ter filhos. Demonstra satisfação com os seus 

empregos e afirma possuir tempo suficiente para todas as suas atividades. Relata ter 

uma renda salarial média de R$ 3.000,00, dinheiro que utiliza para gastos pessoais, 

uma vez que ainda reside com os pais e não contribui para as despesas domésticas. 

Informa não fazer julgamentos em relação aos estilos de vida dos outros, 

entendendo como aceitável qualquer comportamento que não interfira na vida de 

terceiros. Afirma ser uma pessoa satisfeita, bastante feliz e realizada. 
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Rodrigo ���� Nasceu em Vitória da Conquista, residiu em diversos municípios por 

conta do trabalho no banco e retornou para sua cidade natal há cerca de dois anos, 

onde pretende permanecer. Sua esposa, com quem é casado há 19 anos, é dona de 

casa e a única renda da família é a sua, atualmente em torno de R$ 5.000,00 

mensais. Possui três filhos, todos em idade escolar, sendo que a mais nova possui 

diagnóstico de síndrome de down. Está no mesmo emprego há 21 anos e afirma 

gostar bastante do que faz, embora reclame da falta de estabilidade, por se tratar de 

um branco privado. Possui cargo de gerência, razão pela qual possui uma jornada 

de trabalho extensa (às vezes, fica por mais de oito horas no banco), fato que 

também o incomoda ligeiramente. Afirma que gostaria de ter mais tempo para a 

família. Gosta muito de ir ao shopping e de assistir ao noticiário na televisão. Acessa 

a internet com pouca frequência, mas afirma dominar os recursos básicos. Sobre 

assuntos como sexo sem compromisso, relações homoafetivas ou as novas 

configurações familiares, relatou não concordar com esse tipo de conduta, alegando 

ir contra os seus princípios religiosos. De resto, parece satisfeito com o mundo hoje, 

principalmente com os avanços e as tecnologias facilitadoras do cotidiano. Também 

considera que existem mais oportunidades em saúde, educação e trabalho no 

mundo de hoje. Afirma ter confiança no futuro, apesar no seu receio de perder o 

emprego. Seu principal objetivo para os próximos anos é manter a família unida. 

 

Rafael ���� Nasceu em Vitória da Conquista e sempre residiu na cidade. Mora 

sozinho, mas em casa construída no mesmo terreno da residência da mãe e da 

irmã, pessoas com quem convive diariamente. É servidor público federal há 03 anos 

e meio, trabalha 30 horas semanais e não atua na área de sua formação. Considera 

seu trabalho burocrático e pouco criativo, mas tem expectativas de mudar em breve 

para um setor mais compatível com o seu perfil. Possui outros trabalhos informais 

que também considera como hobbys (tem uma banda de forró e um estúdio musical 

para ensaio e gravação). Além disso, quase que diariamente joga magic (jogo de 

cartas estilo RPG) e comercializa artefatos vinculados ao jogo, razão pela qual não 

sabe dizer ao certo sua renda mensal, embora seja sempre maior que R$ 3.000,00 

por mês. Relata adorar tecnologia e ser totalmente dependente da internet e do 

celular. Possui aparelhos com inúmeros recursos e aplicativos, sabe usá-los bem e 

estabelece muitos contatos pessoais e profissionais através dessas ferramentas. 

Afirma gostar de comprar roupas e equipamentos tecnológicos, mas explica que 
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sempre controla os gastos para não ultrapassar suas possibilidades financeiras. No 

momento da entrevista estava solteiro, se engajando em relações ocasionais. 

Descreve possuir muitas atividades diariamente e pouco tempo para um 

relacionamento, embora esteja aberto para um compromisso estável, monogâmico e 

de longa duração, apesar de não ser sua prioridade no momento. É bastante 

otimista em relação ao futuro, parece ser um sujeito confiante e relata gostar muito 

do seu estilo agitado de vida. Pensa na possibilidade de ter filhos, mas são planos 

que não deseja realizar em breve. Tem muitos amigos e os encontra com 

frequência. Também é bastante ligado à família. É muito articulado, dinâmico e 

apresenta um pensamento bem flexível em relação à liberdade individual e ao que 

deveria ser socialmente aceito. 

 

3. 3. As Construções de Sentido Sobre a Vida na Pós-Modernidade 

O interesse em compreender a construção de sentido dos sujeitos a respeito 

da vida na contemporaneidade partiu da percepção da dinâmica contraditória e 

plurideterminada que envolve esse período da história. Os tipos de relações 

estabelecidas pelos informantes, seus depoimentos e suas estratégias para lidar 

com o cotidiano e com as mudanças ocorridas no mundo foi o que motivou a 

pesquisa, ajudando a responder ao questionamento sobre como as pessoas 

significam o mundo a sua volta, o que implica, necessariamente, uma aproximação 

com determinados aspectos considerados pelos estudiosos como pós-modernos.  

Uma das inferências extraídas dos depoimentos coletados foi que, nas 

diversas situações em que o sujeito se envolve, sua conduta não está sob controle 

unicamente de características externas do ambiente, mas também envolve a esfera 

subjetiva e o tipo de estratégia e de modelo de comportamento que a pessoa adota 

diante dos eventos sociais. Assim, foi importante efetuar as análises dos relatos 

partindo de uma compreensão da complexidade dos contextos e das relações 

sociais que envolvem os sujeitos, para além do discurso da Teoria Social sobre o 

tema da pós-modernidade. Para Alves (2008), 

identificar a pós-modernidade apenas com a postura desconstrutiva 
é reduzir não apenas o conceito, mas também o trabalho de muitas 
pessoas que, dentro da perspectiva crítica, procuram pensar a 
contemporaneidade, no intuito de buscar caminhos para os 
problemas (p. 221). 
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Os depoimentos dos entrevistados revelam como, na prática diária, os 

sujeitos se apropriam do mundo em que vivem, sentem seu impacto e respondem a 

ele de alguma maneira. Através dos relatos obtidos, notou-se certa congruência nos 

modos de vida, uma vez que existe um modelo de conduta normal e típica aprendida 

na convivência comunitária, embora as construções de sentidos a respeito desses 

modos de vida tenham variado de um informante para o outro. Assim, foi possível 

encontrar discursos com um elã pessimista sobre os eventos atuais e sobre o mundo 

contemporâneo, do mesmo modo que se encontrou um tom entusiasmado e otimista 

para descrever o mesmo período da história. É digno de nota que, em muitas 

ocasiões, os juízos de valor otimista e pessimista estiveram presentes no mesmo 

relato, por vezes, associados ao mesmo aspecto investigado. Essas respostas 

contraditórias e paradoxais nos depoimentos de um mesmo sujeito fundamentam o 

que Harvey (2007) assinalou tratar-se de uma época que desperta uma série de 

ideias, condutas e pensamentos complexos e contraditórios, assim como é o próprio 

uso da terminologia pós-modernidade. Eis dois exemplos: 

Pesquisadora: Se pudesse optar, viveria nessa época ou em épocas anteriores? 
Rodrigo: Não eu acho que são épocas diferentes, né? Eu acho que essa época pra mim já tá 
bom. Não preferia voltar atrás não (...) hoje você tem um leque maior assim pra você. 
Emprego, a educação pra os seus filhos, a saúde, você tem um...assim, é mais cômodo hoje 
criar uma família, é mais tranqüilo, assim, você tem mais segurança do que antigamente. 
Antigamente, praticamente hospital nem existia. 
[E em outro momento durante a entrevista]: 
Pesquisadora: Como acha que vai estar o mundo daqui a poucos anos? 
Rodrigo: Eu acho que cada vez mais vai acabar...o próprio homem vai acabar com ele. 
Aquecimento global, é essa falta de censura... Você vê o mundo, está pior. Não é que eu 
tenha preconceito, mas essa liberação de casais gays, lésbicos, então a tendência é só 
piorar.  

 
Pesquisadora: Para você, os relacionamentos amorosos de hoje são melhores ou 
piores do que antigamente? Por quê? 
Daniel: São piores, eu acho, porque são mais sem compromisso, são mais carnais. E 
antigamente era uma coisa mais...comportada, né? Tipo, mais...sabe? As pessoas, elas se 
uniam mais pelo amor, por um sentimento mais purinho, né? Digamos assim, hoje é mais, é 
carne mesmo, sabe?  
[E em outro momento durante a entrevista]: 
Daniel: Ah...comparar relacionamento homossexual agora com três décadas, quatro décadas 
atrás é difícil, né? Porque pouco era...pouco se via isso, né? E se falava pouco, então se a 
gente era, né? Fazia como? Agora, de um tempo pra cá, que as relações homossexuais, elas 
estão mais abertas, a sociedade está aceitando mais, assim, mas eu acho que, não sei, elas 
eram mais difíceis antes, a relação homossexual ela era mais difícil antes. Hoje ela é mais 
fácil, ela é mais aceita, as pessoas se aceitam melhor...Então elas são mais fáceis, as 
relações são melhores. [Daniel é homossexual] 
 

Nos excertos acima fica claro que um sujeito, por vezes, possui sentimentos 

contraditórios a respeito de determinadas situações e aspectos que experienciam. 
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Não obstante, em nenhuma entrevista foi encontrada uma percepção unicamente de 

desacordo com a vida na contemporaneidade. Assim, o sujeito à deriva de Sennet 

(1999), com uma constante sensação de vazio, conforme aponta Lipovetsky (2005) e 

demasiado ansioso e angustiado, segundo Bauman (2005), não são o tipo de 

sentimento descrito como prevalecente pelos entrevistados. Obviamente, houve 

relatos de insatisfação, algumas vezes com acontecimentos muito particulares e não 

diretamente vinculados às características associadas à pós-modernidade, outras 

vezes, resultantes realmente de desacordo com aspectos presentes nessa época. 

Nesse caso, tais depoimentos descreveram, com mais frequência, uma valoração 

negativa para o tipo de sociedade atual, não se referindo exatamente às próprias 

experiências de vida.  

Importante ressaltar que a entrevista teve por foco coletar dados referentes à 

opinião dos informantes para questões diretamente vinculadas à sua vida e ao seu 

cotidiano. A partir das respostas obtidas é que foi realizado um paralelo com as 

construções teóricas sobre a pós-modernidade. Antes da última pergunta do roteiro 

de entrevista, não foi solicitado uma opinião direta sobre a pós-modernidade; uma 

vez que nem todas as pessoas possuem ciência do que trata esse termo ou de suas 

conseqüências, visto se tratar de assunto debatido principalmente no meio 

acadêmico. Não obstante, não é incomum que alguém graduado e pertencente à 

classe média urbana tenha alguma ideia do que o termo significa. Por essa razão, 

essa foi a natureza da última pergunta: “Já ouviu falar sobre a pós-modernidade? 

Tem idéia do que significa? Em caso positivo, qual a sua opinião sobre esse 

assunto?”. A questão foi deixada por último para não induzir os informantes a 

responderem as perguntas a partir de possíveis conceitos prévios sobre o assunto. 

Abaixo seguem trechos das entrevistas com a análise das unidades de 

sentido descritas anteriormente. 

3.3.1. Satisfação com o cotidiano: 

Existe uma preocupação fecunda nas Ciências Humanas em estudar o 

cotidiano, partindo do interesse pelas “questões do dia-a-dia, pelas questões mais 

rotineiras que compõem os acontecimentos diários da vida e os significados que as 

pessoas vão construindo, nos seus hábitos, nos rituais em que celebram no recinto 

doméstico” (CHIZZOTTI, 1992, p. 87-88, apud DURAN, 2007). 
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Nessa linha de pensamento, foi solicitado aos entrevistados que descrevessem 

um dia típico durante a semana e durante o final de semana, julgando como percebiam 

sua rotina. Também foram solicitados a relatarem quais atividades de lazer faziam 

parte de seus cotidianos e com que frequência as realizavam. Outra pergunta 

relacionada foi como percebiam o tempo disponível para as suas tarefas rotineiras 

(equilíbrio entre trabalho e lazer, mais tempo para o trabalho ou para o lazer, tempo 

suficiente, tempo reduzido etc.).  

Nas autodescrições de vários informantes foram percebidos relatos de 

satisfação com o cotidiano, com as tarefas que realizavam diariamente e com o tempo 

disponível para cada uma das atividades. Essas verbalizações não indicaram 

problematizações significativas da rotina. Seguem alguns trechos: 

Pesq.: Você considera pesado o seu cotidiano? Essa obrigação das atividades 
domésticas? 
Roberta: Não, não. Eu gosto. E gosto de ver limpo, então eu gosto... 
Pesq.: Acha que tem tempo suficiente para as suas atividades, incluindo as de lazer? 
Roberta: Tenho. Tenho sim... 
 

Pesq.: Está satisfeito com a sua rotina? 
Gabriel: Estou. Tá equilibrado. Considero minha rotina até...ocupo bem meu tempo. Dá pra 
fazer o que eu quero, tranquilo... 
 
Pesq.: Acha que tem tempo suficiente para as suas atividades cotidianas? É tranqüila 
sua rotina ou não? 
Amanda: Acho que sim, não me sinto assim pressionada...sem tempo...com tempo limitado 
pra fazer...O que me proponho a fazer eu faço, não tem problema. 
 

Rafael: Ah...acordo entre nove horas, trabalho no estúdio até uma hora da tarde, vou pra 
UFBA, trabalho até sete, volto pra o estúdio, fico até nove e meia, depois vou trabalhar com 
design ou trabalhar com coisa relacionada ao estúdio ou Magic até sei lá...uma hora da 
manhã. 
Pesq.: Pelo o que você disse muitas dessas atividades são opções suas, mas não tem 
obrigação de sustento, é isso? 
Rafael: Não. Não, nenhuma delas, a não ser apenas o emprego formal mesmo. 
Pesq.: Então são atividades que você gosta de fazer ou não? 
Rafael: Ah sim. Hobby com trabalho... é que eu consigo me manter com o hobby (risos). 
Pesq.: Mas você gosta mesmo dessa rotina tão agitada? 
Rafael: Eu gosto, eu adoro! 
 

Karina: Normalmente eu não acordo de manhã, acordo geralmente já próximo da hora do 
almoço, aí nunca almoço em casa, sempre almoço em algum restaurante com meu marido, aí 
volto pra casa e nos dias em que eu tenho cliente na clínica eu vou pra clínica, faço o meu 
atendimento, aí volto pra casa e durante um dia de semana normal não sairia mais, ficaria em 
casa. 
Pesq.: E o que você faz de noite então quando chega em casa até a hora que você vai 
dormir? 
Karina: Ah sim. Fico na internet, assisto televisão, leio um livro, coisas assim. 
Pesq.: Você hoje acha que tem tempo suficiente pra suas atividades de trabalho e de 
lazer? Gosta da sua rotina? Você acha que está bem equilibrado? 
Karina: Tenho. Não... eu acho até que tenho tempo demais hoje em dia, eu tenho bastante 
tempo (risos). 
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Um dos mais discutidos elementos sobre a contemporaneidade é seu caráter 

efêmero e transitório, causando no sujeito uma sensação de descontinuidade e de 

fragmentação (BAUMAN, 2001; 2005). Quando Deleuze & Guatarri (1997) falam de 

um alisamento gradativo do espaço de vida dos sujeitos, eles estão alertando para o 

fato de existir cada vez menos “canais” para as pessoas se apoiarem ou 

permanecerem. Do mesmo modo, Sennet (1999) assinala que as mudanças 

frenéticas e constantes no mundo dificultam uma rotina bem definida e 

desfavorecem a manutenção de uma vivência estável e linear. No entanto, ao 

interpelar os informantes sobre o cotidiano, não houve quem tenha relatado viver 

sob um ritmo de constantes mudanças, mesmo entre aqueles que se mostraram 

insatisfeitos com o dia-a-dia. Na verdade, os depoimentos relatam uma rotina 

bastante durável e estruturada.  

De acordo com Certeau, Giard e Mayol (1996), “o que interessa ao historiador 

do cotidiano é o invisível” (p. 31). É aquilo que pertence a cada sujeito anônimo, aquilo 

que foge as explicações conceituais. Certeau (1994) afirma que há uma inventividade e 

uma capacidade autônoma no homem comum de estabelecer caminhos para a sua 

vida prática que desvia das tendências e das exigências estabelecidas por contextos 

ou agentes externos. De acordo com Duran (2007) o mérito desse autor “está 

justamente no como ele inverte a forma de interpretar as práticas culturais 

contemporâneas, recuperando as astúcias anônimas das artes de fazer – esta arte 

de viver a sociedade de consumo” (p. 119).  

Lefebvre (1991) possui proposições convergentes com as de Certeau ao 

afirmar que o cotidiano é um terreno de ação e reflexão do sujeito que também tem 

potencial para definir o seu espaço de vida, à parte das tendências culturais, sociais 

e políticas. Trata-se de um campo em que práticas e invenções autônomas e 

particulares ocorrem sem nem sempre obedecerem a uma lógica pré-estabelecida. 

Assim, é possível inferir, através dos excertos acima, retirados dos depoimentos dos 

informantes, que há certa estabilidade e ordem na vida dessas pessoas, traçadas de 

acordo com uma autonomia ou uma construção de sentido que não está totalmente 

sob o impacto de características previamente elencadas como pós-modernas. 
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3.3.2. Insatisfação com o cotidiano: 

Conforme descrito ao longo do texto, na Teoria Social existe uma maneira de 

compreender o cotidiano a partir de uma mudança em relação ao passado, no qual 

não existe mais uma rotina fixa, nem a possibilidade de fazer uma descrição linear, 

clara e exata dos fatos do cotidiano, num mundo em que a velocidade, a rapidez e a 

mudança são a regra. A conseqüência dessa nova fase estaria presente numa 

sensação contínua de insatisfação e de deriva, causadas pela ausência de controle e 

de estabilidade sobre aspectos muito próximos da vida diária do sujeito (Sennet, 1999). 

Lipovetsky (2005) também afirma que, na hipermodernidade, tantas são as exigências 

e papéis sociais sob responsabilidade de um mesma pessoa que acabam por causar 

um sentimento de angústia em ter que dar conta de múltiplas funções. 

Correlacionando essas ideias com os depoimentos encontrados, notou-se que 

alguns informantes apontaram, de fato, insatisfação com o cotidiano, muito embora não 

correlacionada a uma rotina pouco estável, resultante do ritmo mutável da vida 

contemporânea, como haveria de se esperar. Ao contrário, a grande maioria descreveu 

dias bastante rotineiros, embora nem sempre agradáveis. Alguns informantes se 

mostraram insatisfeitos com a quantidade de obrigações diárias que, embora já 

estabelecidas na rotina, envolviam mais desprazer do que prazer, assinalando, 

principalmente, o tempo extenso ocupado com o trabalho e/ou com os cuidados 

domésticos, se revertendo em pouco tempo para lazer, conforme se apresenta nos 

trechos abaixo: 

Nora: Eu acho que o serviço de casa eu deixo a desejar, o do trabalho eu faço, eu faço bem 
feito, mas o de casa não, não dá pra fazer bem feito, eu reclamo (...). O serviço da casa, eu 
acho que essas atividades domésticas está levando muito do meu tempo de lazer também no 
fim de semana, então acabo indo fazendo o que não fiz durante a semana....compromete. 
 
Sabrina: Acordo em torno de seis e vinte. Vou pra o trabalho quinze pra sete. Sete horas já 
começo uma turma. De sete às oito... tem a rotação de uma hora cada aula de pilates. É 
assim a manhã toda. Retorno em volta de quatro horas para o pilates ou, se a clínica tiver 
marcado RPG, duas horas, três, quatro... é essa rotatividade aí. Tô em casa oito horas e aí a 
minha rotina é ver internet, conversar com os amigos e vou dormir umas dez horas, dez e 
meia. E aí no outro dia começa tudo de novo. Ai assim, dependendo terças e quintas eu inicio 
o dia com RPG e não com o pilates. É muito tempo de trabalho... 
 
Rodrigo: Eu acordo às...sete da manhã. Tomo um banho, né, normal. Tomo café, vou pra o 
trabalho. Entro no trabalho às oito e meia. E ai não pára. Quando é uma, meio dia e meia, eu 
subo pra almoçar. Retorno às quatorze e ai volto só quando finaliza mesmo. Tem dia que eu 
saio dezoito, dezenove, vinte horas, não tem horário certo não. 
Pesq.: Você acha que trabalha em média quantas horas por dia? 
Rodrigo: Oito, dez horas... 
Pesq.: Está bom assim ou gostaria de ter mais tempo para suas demais atividades? 
Rodrigo: Com certeza. Mais tempo pra família, pra lazer... 
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A sensação de que o tempo não é suficiente para a quantidade de atividades 

diárias é, de fato, uma característica apontada como marca da contemporaneidade. 

Além disso, no caso específico das mulheres, tem sido amplamente discutido os novos 

papéis profissionais assumidos por elas na vida hodierna, levando muitas a terem uma 

dupla jornada, profissional e doméstica (conforme se viu no depoimento de Nora), o 

que poderia se reverter em responsabilidades, por vezes, geradoras de conflitos. 

Vaitsman (1994) discute que, a partir da década de 1960, as mulheres passaram a 

conquistar, cada vez mais, igualdade de direitos em diversas áreas sociais, além de 

ampliarem a participação no mercado de trabalho, contribuindo para que pudessem 

estabelecer projetos não compatíveis unicamente com a esfera privada. Assim, a 

vida doméstica seria mais um aspecto na vida dessas mulheres, mas não o único. 

A insatisfação desses informantes se referiu à obrigação de ter que assumir 

muitas horas de trabalho por dia ou muitas funções no período de tempo diário. Outros 

entrevistados mostraram contentamento com um estilo de vida semelhante (caso de 

Rafael e Gabriel, por exemplo), indicando que uma rotina marcada por uma jornada 

laboral extensa ou por papéis sociais variados pode ser vivenciada como negativa ou 

positiva, a depender do sujeito, de seus interesses e expectativas. As conseqüências 

da pós-modernidade são complexas, diversas e, certamente, também dependentes de 

modos de ver e sentir microdeterminados.  

3.3.3. Mercado de trabalho como fonte de oportunidade e realização: 

Sennet (1999) afirma que a pós-modernidade impõe um ritmo de trabalho 

frenético aos sujeitos, retirando deles a autonomia e o controle sobre a própria 

empregabilidade. No mundo do trabalho, surge uma sensação de falta de controle, 

insegurança e instabilidade, gerada pela exigência desmedida por pessoas flexíveis 

e sem garantias de estabilidade profissional. Não obstante, a noção de flexibilidade 

também possui um viés positivo, ao estar associada às novas opções e 

possibilidades profissionais, conforme é possível perceber nas opiniões dos 

informantes abaixo transcritas: 

Pesq.: Você acredita que o mercado de trabalho hoje piorou ou melhorou em relação 
ao mercado de trabalho de décadas atrás? 
Karina: Não sei... eu acho que hoje em dia existem áreas que naquela época não existiam 
né? Como a gente falou no começo, tecnologia, tem muita coisa nova né, muitas áreas que 
há cinquenta anos atrás não existiam ainda, então tem ramos novos, possibilidades novas e 
acho que não sei, cinquenta anos atrás era provável que tinha muita gente ainda que 



 

 

87

trabalhava na zona rural, hoje em dia, acho que tá muito mais focado na área urbana né? As 
pessoas têm essa tendência de ir mais pra área urbana do que continuar na zona rural, pelo 
menos da região que eu venho. Há cinquenta anos atrás a maioria das pessoas vivia da 
agricultura né? Acho que agora tem mais empregos. Não sei se todo mundo é beneficiado, 
mas tem mais áreas, mais possibilidades de trabalho.  
 
Rodrigo: Eu acho que hoje é melhor. Acho que hoje é melhor... você tem mais opções. 
  
Roberta: Eu acho que é melhor né? O pessoal tá mais...eu acho que o país vive um momento 
melhor também... de empresas, de multinacionais, de abertura. Eu acredito que tá bem 
melhor pra você trabalhar. Quem tem um estudo né? Quem tem um know-how, eu acho que 
tá bem melhor. 
 
Pesq.: De modo geral você acha o mercado de trabalho de hoje complicado? 
Rafael: Hum... Depende muito do profissional, se o profissional realmente se dispor (sic) a ser 
um bom profissional, tiver uma capacitação pro mercado, se portar bem, tiver um bom visual, 
que hoje conta muito e saber levar um bom currículo, falar inglês, ter bons cursos, bons 
contatos, eu creio que o mercado de trabalho tá aberto aí, o que mais tem é vaga. 

 

Essas ideias dos entrevistados encontram respaldo num mercado de trabalho 

mais competitivo e mais demandante por sujeitos bem preparados e abertos a 

mudanças, que vieram acompanhadas de maiores oportunidades de inserção 

profissional. No Brasil, a página do Ministério da Educação28 aponta o surgimento de 

um significativo número de novos cursos de graduação nos últimos anos, numa clara 

necessidade de atender às recentes demandas do mercado de trabalho por 

profissionais especializados e com repertórios e conhecimentos não contemplados 

pelas habilitações tradicionais. O mesmo é possível dizer da expansão dos cursos 

de pós-graduação e dos novos campos técnicos de inserção profissional que antes 

não existiam.  

Nos depoimentos da maioria dos entrevistados, foi constatada ainda a busca 

e/ou a conquista de trabalhos estáveis e seguros (garantias legais como férias, 

seguro-desemprego, aposentadoria etc) ou, ainda, uma despreocupação com a 

estabilidade profissional (caso de Rafael e Karina). Esses relatos encontram-se na 

contramão de algumas descrições do trabalho associadas à pós-modernidade, como 

um risco perene e angustiante (SENNET, 1999), resultante de um empreendimento 

cada vez mais exigente dos esforços individuais para garantir a manutenção do 

emprego, conforme afirma Antunes (1998). Mesmo entre as duas informantes 

atualmente inativas, uma considera ser esta uma situação provisória (caso de 

Amanda) ou conseqüência de uma decisão individual de encerrar a carreira (caso de 

Roberta). Seguem alguns excertos a respeito da discussão acima: 
                                                 
28

 http://portal.mec.gov.br/index.php 
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Pesq.: Você optou por concurso público por que razão?  
Amanda: Optei pelo concurso público por basicamente dois motivos. Além da estabilidade 
financeira, presto concurso para o topo da carreira jurídica. Então, no caso eu estaria 
galgando e alcançando as duas coisas ao mesmo tempo (...). A estabilidade é fundamental 
pra mim. Assim, financeira também. Então é, não conseguiria viver em risco, por isso optei 
pelo concurso, que é mais seguro... Foi esse um dos principais atrativos né? A estabilidade. 
 
Pesq.: Você trocaria seu atual concurso por um outro emprego? 
Daniel: Por um outro? Só trocaria por outro emprego estável também. 
Pesq.: Pra você estabilidade é uma coisa importante? 
Daniel: Importante, muito importante... 
Pesq.: Você conseguiria lidar bem com um trabalho que não tivesse estabilidade, mas 
que tivesse mais empreendedorismo, mais desafios? 
Daniel: Não, não. Prefiro a estabilidade do que os desafios, acho que a gente encontra 
desafios onde há estabilidade. 
 
Pesq.: Está satisfeito com os seus trabalhos? Eles te trazem realização profissional? 
Gabriel: Estou. Estou. Trazem sim (...) Em um eu posso trabalhar essa área empreendedora, 
já que tenho empresa familiar e na outra tenho estabilidade, então, eu posso... eu consigo 
usufruir dos dois lados entendeu? No caso, o emprego e o comércio são coisas diferentes. 

 
Pesq.: Então você diria que quantos empregos você teve ao longo da sua vida? 
Roberta: Tive só dois. Como policial e professora (...) Quase 20 anos. 

 
Pesq.: Para você é importante ter essa estabilidade do concurso? 
Rafael: Não. 
Pesq.: Você disse que a estabilidade não pesa tanto, mas seus dois vínculos formais 
foram concursos públicos.  
Rafael: É. Eu não acho que pese, eu acho que foi uma oportunidade que eu tive né, mas eu 
gostaria muito hoje trabalhar na área privada, na minha área de formação e no que eu gosto 
de fazer, na área de marketing e tecnologia, eu creio que é um campo em expansão, 
totalmente crescente, principalmente a área de tecnologia e marketing na Internet, eu tenho 
conhecimento na área, conheço amigos que trabalham na área, que tem bons empregos, tem 
bons salários e que tem possibilidades de trabalhar em qualquer parte do Brasil, acho que eu 
trabalharia...seria bem feliz com isso, eu só não largo devido a minha família aqui. 

 
Pesq.: Você já trabalhou em algum outro lugar antes do seu atual emprego? Onde e 
por quanto tempo? 
Karina: Sim. Trabalhei no Banco do Brasil por sete anos e trabalhei na prefeitura da minha 
cidade natal por três anos e antes disso também eu passei dois anos dando aula de Inglês 
numa escolinha primária, uma escolinha infantil. 
Pesq.: Então você tinha estabilidade? Seu emprego da prefeitura e o do Banco do 
Brasil eram concursos? 
Karina: Sim. 
Pesq.: Atualmente você tem estabilidade? 
Não, não. Atualmente eu sou autônoma. 
Pesq.: Qual sua opinião então sobre estabilidade? Traz alguma insegurança ser 
autônoma? 
Karina: Por muito tempo pra mim o mais importante era ter um trabalho estável, não sei se 
não era muito uma ideia que eu construi, mas foi uma ideia que a minha mãe colocou na 
minha cabeça, minha mãe sempre quis que eu prestasse concurso e que eu passasse em 
concurso, que eu fosse concursada. Então na época em que eu estava prestando vestibular, 
eu prestei o concurso da prefeitura, o concurso do Banco do Brasil, eu fui aprovada nos dois, 
aí trabalhei na prefeitura quase três anos até o Banco do Brasil me chamar. Mas como o 
trabalho no banco estava sendo muito desgastante pra mim, não era o objetivo da minha 
vida, não era a minha área de formação, não era uma coisa que me dava prazer no sentido 
de lidar com as pessoas... eu gostava do trabalho que eu fazia, mas o esquema de trabalho 
do banco, de pressão, de metas, de vender produtos, era uma coisa muito aversiva (sic) pra 
mim, era uma coisa que eu não gostava e que era... que me trazia muito sofrimento, então eu 
preferi abrir mão da estabilidade pra trabalhar com alguma coisa que me desse prazer.  
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3.3.4. Mercado de trabalho como fonte de preocupação e insatisfação: 

Alguns informantes demonstraram descontentamento com a trajetória 

profissional ou com o atual emprego, partindo de quatro queixas centrais: muito 

tempo dedicado ao trabalho, falta de estabilidade e/ou de garantias legais, 

insatisfação financeira e ausência de identidade com as atividades realizadas, 

normalmente associadas à rotina e à falta de desafios no trabalho, muito embora a 

característica premente atribuída à contemporaneidade seja exatamente a 

flexibilização e os novos desafios das carreiras multifuncionais, estando na base da 

insatisfação dos sujeitos, conforme anuncia Appel-Silva e Biehl (2006): 

O trabalho flexível engendrou uma série de concepções 
contraditórias e impeditivas de os sujeitos apresentarem um trabalho 
satisfatório e exitoso, colocando-os à mercê do desemprego e da 
culpabilização pela própria empregabilidade. Desse modo, o 
trabalho flexível tornou-se uma possibilidade constante de fracasso 
em uma época histórica em que o valor do sujeito passou a ser 
baseado nas idéias sobre sucesso-fracasso, aplicadas aos mais 
variados âmbitos da vida. A possibilidade de fracasso no trabalho 
instigou uma subjetividade marcada por um medo contínuo (p. 519). 

 

Assim, os depoimentos de insatisfação não se direcionaram para o tipo de 

conflito profissional descrito como tipicamente pertencente à pós-modernidade. Tais 

queixas se relacionaram, principalmente, às expectativas financeiras não atendidas, 

problema anterior ao advento da pós-modernidade. Do mesmo modo, alguns 

entrevistados descreveram possuir um trabalho estável, mas rotineiro e pouco 

desafiador, o que também não é compatível com as características associadas à 

contemporaneidade. Seguem alguns trechos: 

Pesq.: Você se sente realizado profissionalmente hoje? Por que razão? 
Daniel: Não. Salário, remuneração. Gosto do trabalho. Trabalho com Recursos Humanos, eu 
sempre trabalhei, eu gosto, gosto muito. Financeiramente não é atraente...não estou 
realizado por isso. 
 
Pesq.: Está satisfeita com o seu trabalho? 
Nora: Satisfeito a gente nunca está.  
Pesq.: Por quê? 
Nora: Pela questão do salário, que eu acho que não tá tão bom... E o que mais? Mais no 
geral sabe?  
Pesq.: O que te incomoda mais?                          
Nora: Mais é o financeiro. 
Pesq.: Mas suas funções, suas atividades são coisas que lhe dão prazer? Você gosta 
de fazer? 
Nora: É muito mecânico, lá a gente não tem muita variação... A rotina é a mesma, mesmo 
porque eu também não estou procurando, eu já cheguei num estágio que eu não estou mais 
querendo mudar, ideia de crescer, então, tem uma rotina mesmo entendeu? 
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Pesq.: Esse trabalho no banco normalmente é rotineiro ou é um trabalho que abrange 
muitas atividades imprevisíveis, mais desafiadoras? 
Rodrigo: Não. É mais rotineiro mesmo. Tem algumas coisas que você acaba, alguns 
problemas que você soluciona, aqueles que são diferentes, que de vez em quando aparece, 
mas é o mínimo. Só que ocupa muito tempo. 
Pesq.: Você disse que é uma pessoa ansiosa. Por que razão? 
Rodrigo: Eu acho que por causa do trabalho, você não sabe o dia de amanhã. Eu acho que é 
por causa disso. 
 
Pesq.: Está satisfeito com o seu trabalho? 
Rafael: Em parte sim, gosto do ambiente, gosto das amizades que eu fiz lá, mas em relação 
ao serviço em si, não estou satisfeito não, não é o serviço mais desejado do planeta ficar o 
dia todo escrevendo, é... textos que eu não gostaria de estar escrevendo em lugar nenhum. 
Eu queria que o meu trabalho fosse mais dinâmico, gosto de criar, de me envolver, de 
eventos, de estar em coisas mais ativas e o trabalho é muito isolado, muito cansativo, exige 
muito a parte mental e sem criatividade nenhuma. 
 
André: Olha, eu acho que pra trabalho eu tenho tempo até demais. Eu acho que as oito horas 
de trabalho, elas sobram um pouco assim. Se eu for pesar de fato, poderia fazer o que eu 
faço em menos, em muito menos... desde que o sistema, o trabalho fosse diferente, tivesse 
uma cobrança diferente. Se me cobrassem somente por resultados, eu poderia trabalhar 
menos e talvez até produzisse mais... mas pela características de trabalho, eu acho que 
sobra tempo, sobra tempo pra o trabalho e falta para o lazer... não só o lazer, mas outras 
atividades de enriquecimento como ser humano, de vida... 
 
Pesq.: Está satisfeita com o seu trabalho? 
Sabrina: Não. 
Pesq.: Você é prestadora de serviço, então você não possui vínculos formais de 
trabalho, estabilidade, aposentadoria, férias? 
Sabrina: Nada. Prestadora de serviço. Ganho pela hora de trabalho, por isso trabalho tanto. 
Pesq.: E por que você não está realizada profissionalmente nesse lugar? 
Sabrina: Sete anos e meio sem nenhuma garantia, sem uma progressão de carreira, a gente 
que começa...quem começa agora ganha a mesma percentagem de quem começou a um 
tempo atrás, que investiu mais tempo na formação e sem falar que a gente compartilha, a 
gente divide o nosso conhecimento é o diferencial, assim, de quem trabalha com 
criatividade... 

 

Nos relatos de Rodrigo, André e Sabrina também foram encontradas queixas 

referentes à quantidade de horas em que são obrigados a se dedicar ao trabalho, 

interferindo no tempo que resta para as demais atividades e interesses. Também 

houve reclamações sobre a falta de estabilidade no emprego (caso de Rodrigo) ou a 

falta de garantias legais como aposentadoria, férias e décimo terceiro (caso de 

Sabrina que trabalha como autônoma). Assim, as descrições sobre a época do 

trabalho flexível, suas exigências e ausências de garantias, embora não tenham sido 

a queixa prevalecente entre os entrevistados, apareceu no discurso de dois 

informantes, sendo possível dizer que a atual conjuntura pode impactar 

determinados sujeitos, gerando insegurança e estresse, conforme assevera Sennet 

(1999).  
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Não obstante, os tipos de queixas, descrições, expectativas e juízos de valor 

a respeito do mundo profissional foram bastante distintos entre os entrevistados, não 

sendo possível assegurar uma única maneira de experienciar o trabalho 

contemporâneo, nem uma única maneira de ser afetado pela conjuntura atual. Entre 

os informantes, algumas ideias sobre a própria situação laboral são, inclusive, 

paradoxais, como é o caso de Rafael que, em seu depoimento sobre o trabalho, 

relata insatisfação laboral em razão da rotina desinteressante e, em outras 

situações, indica estar realizado com a sua dinâmica profissional diária, razão pela 

qual o seu depoimento serviu de exemplo para as duas unidades semânticas 

opostas sobre o significado do trabalho. 

3.3.5. Valorização da família e dos amigos: 

 Segundo Bauman (2001), na atualidade, a vida social está centrada na ideia 

do individualismo, resultante de uma crescente autonomia em relação às demandas 

comunitárias e sociais, se distanciando, cada vez mais, de instâncias coletivas como 

a família, as associações, o Estado. Impera hoje a sociedade dos indivíduos, 

conforme propõe Elias (1994). Essa sociedade narcísica é conseqüência de uma 

falta de estabilidade no mundo que faz os sujeitos buscarem ancoragem em si 

próprios, voltando-se para a valorização exacerbada da intimidade e das demandas 

pessoais, em detrimento das demandas coletivas (Giddens,1991; Eagleton, 1996; 

Severiano, 2001).  

Para Sennet (2009), o período atual conduz os sujeitos a um modo de vida 

extrafamiliar, utilitário e instrumental, rompendo com seus vínculos comunitários e 

subordinando-os a um aparato finalístico e burocrático da sociedade produtiva e 

global. Não obstante, no depoimento dos entrevistados, não houve nenhum relato 

que indique aproximação com tais características elencadas como pós-modernas, 

levando a inferir que estas descrições não fazem parte das vivências, nem das 

construções de sentidos dos informantes dessa pesquisa, para os quais seguem 

alguns trechos: 

Pesq.: Qual a importância de sua família e de seus amigos na sua vida atual? 
André: Uma importância muito grande, porque... a família, por exemplo, você começa a ver 
sentido pra as coisas cuidando de sua família. Pra mim é assim. Eu vejo sentido nas coisas 
quando eu vejo meu sobrinho, tão lindo quanto a sua sobrinha que está aqui nessa foto do 
seu computador, rs... aí eu começo a enxergar sentido pra as coisas quando eu estou perto 
deles ou perto dos amigos também. 
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Amanda: [A família] tem importância fundamental e central, assim, é muito...é muito 
importante. Os amigos têm uma importância muito grande, mas pesa menos do que a minha 
família. 
Pesq.: Costuma manter relações de amizade duradouras?  
Amanda: Sim, tenho amizades de longo prazo, mais antigas. 
 
Pesq.: Você acredita que pode sempre contar com sua família e/ou amigos?  
Daniel: Posso sim. Com os dois, amigos e família sim, posso contar sempre. 
Pesq.: Qual a importância que sua família e amigos têm na sua vida? 
Daniel: São muito importantes...é a base, família é a base de tudo, apesar que (sic) tem 
conflito ou não tem, mas é a base né? E amigos também é a outra base, são duas bases 
importantes na minha vida. 
Pesq.: Você costuma manter relações de amizade duradouras? 
Daniel: Tenho amigos de infância...de infância mesmo, do prézinho. 
 
Pesq.: Qual a importância que sua família e seus amigos têm na sua vida? 
Gabriel: Importância eu acho que é de dar todo suporte né, toda base, todo companheirismo, 
usufruir dos momentos bons e ruins. Família está sempre perto, então teria a importância 
principal da família né? E os amigos também, os amigos é (sic) mais do lado de curtir mesmo 
né, mas também tem momentos de ajudar. 
 
Pesq.: Em relação ao amigos, como são suas  relações com eles?  
Karina: Na cidade onde eu moro hoje tem um círculo de amigos que a gente está sempre 
junto, que são os amigos mais em função do meu marido, que quando eu vim pra cá eu não 
estava trabalhando, então não saía muito de casa. Não tinha muitos amigos na cidade, aí 
acabei ficando amiga dos amigos do meu marido, que é uma turma que a gente está sempre 
juntos, especialmente de fim de semana.  
Pesq.: Você tem amizades duradouras, de longos anos? 
Karina: Tenho, tenho amigo de infância, assim amigo desde...as minhas amigas mais antigas 
que eu ainda sou muito amiga hoje, são minhas amigas há vinte anos. 
Pesq.: Qual é a importância de sua família na sua vida? 
Karina: Ah, muito grande. Sinto muita falta de poder estar perto deles. 
Pesq.: Qual a importância de seus amigos na sua vida? 
Karina: Também muito grande, eu sou uma pessoa que gosto muito de ter amigos, que gosto 
muito de estar junto com as pessoas. Não vivo bem sozinha (risos). 
 
Pesq.: Qual a importância que sua família tem na sua vida? 
Nora: Importância muito grande. Família é...praticamente a minha vida. 
 
Pesq.: Você costuma manter relações de amizade duradouras?  
Rafael: Tenho amigos de infância, de prézinho, de quando eu tinha dois anos de idade, que 
eu converso, frequento a casa, vejo frequentemente. 
Pesq.: Qual a importância que sua família e/ou amigos tem na sua vida? 
Rafael: Eu acho que hoje em dia eu dependo muito ainda da minha família e minha família 
depende muito de mim, porque eu sou praticamente o provedor, depois que minha irmã 
perdeu o emprego e eu sustento...sustento o estudo dela...eu quero que ela cresça e eu faço 
o máximo pra que ela possa crescer e minha mãe depende da gente, porque ela não tem 
mais ninguém pra poder cuidar dela né, então, a gente...nós somos um bom grupo. Meus 
amigos, não tenho assim um vínculo assim que eu posso falar: ah depende de mim pra viver. 
Não... mas são relações muito boas de amizade. Bem profundas. 
 
Pesq.: Como é sua relação com sua família e com seus amigos? 
Roberta: Com a família, ótima, maravilhosa! Tanto que tenho poucos amigos porque tenho 
uma família muito grande e boa, então não sinto tanta falta de amigos, mas com os amigos 
também tenho um bom relacionamento. 
 
Pesq.: Como é sua relação com sua família e com seus amigos? 
Sabrina: São hoje meu porto seguro, amigo e família. A família eu recorro né, nas aflições e 
nas alegrias, então é essencial... Os amigos também. São os grupos com que eu compartilho 
a vida, então é essencial, é vital pra mim. 
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 A valorização da família e dos grupos de amizade se mostrou marcante nos 

depoimentos coletados, indicando uma preocupação, inclusive, em manter 

comportamentos que reforçam a continuidade do vínculo com essas figuras afetivas 

(ligar, marcar encontros, procurar saber o que acontece na vida dessas pessoas 

etc.), embora críticos da pós-modernidade indiquem um desmantelamento também 

desses pequenos grupos sociais, como é o caso da família e dos amigos.  

 Outras maneiras de explicar o individualismo na contemporaneidade partem 

de um viés não exatamente vinculado ao rompimento com as preocupações 

comunitárias, como discute Bresser-Pereira (2011), mas como uma racionalização 

desvinculada da religião ou da tradição, permitindo ao sujeito atuar mais livremente e 

ser o protagonista das próprias ações. Para ele, não se trata de abandonar o social, 

mas de uma não submissão da pessoa a pensamentos e modos de vida 

coletivamente impostos, afirmando que esse individualismo é um avanço, uma vez 

que “os homens e as mulheres tornaram-se mais livres, ganharam autonomia, se 

tornam mais senhores de seu destino. Nela existe uma dialética permanente entre o 

egoísmo e o espírito de solidariedade que são inerentes aos seres humanos” 

(BRESSER-PEREIRA, 2011, p.16). 

 O fato é que, tendo por base os depoimentos integrais dos informantes, 

notou-se um direcionamento para um estilo de vida intimista e privado, mas não um 

rompimento com a família ou com os grupos sociais mais amplos. Não se trata de 

sujeitos excessivamente autônomos e afetivamente independentes dos grupos 

sociais dos quais participam.  

3.3.6. Comportamento de consumo estável e controlado: 

 As respostas dos informantes que conduziram a essa unidade de sentido foram 

analisadas em comparação ao que se propõe na Teoria Social como um período de 

consumo compulsivo e de rápida descartabilidade (BAUMAN, 2001; BAUDRILLARD, 

1991). No entanto, conforme alerta Bresser-Pereira (2011) essas características são 

anteriores ao advento da contemporaneidade. De fato, elas são a marca do capitalismo 

desde sua inauguração com a revolução industrial no século XVIII, no Reino Unido, e 

sua expansão pelo mundo no século subseqüente, mesmo período da máxima 

marxista de que “tudo que é sólido se desmancha no ar”.  
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 Assim, o que se afirma para o mundo de hoje é uma exacerbação do 

comportamento de consumo já presente na sociedade, uma vez que o surgimento, 

cada vez mais rápido de novos produtos, a extensão do alcance e da sedução 

publicitária e a possibilidade de aquisição de insumos mesmo sem sair de casa, 

ampliaram incrivelmente as possibilidades de consumo de bens e serviços. Não é 

possível negar essa característica notória da contemporaneidade de uma facilitação, 

diversificação e ampliação do comportamento de consumo. Entretanto, partindo dos 

relatos dos informantes e de seus hábitos de consumo, infere-se que, nessa época, 

houve um incremento da conduta de compra, mesmo de artefatos desnecessários, 

embora nada faça concluir que, inexoravelmente, trata-se de um comportamento 

compulsivo e patológico, quase como uma conseqüência obrigatória da pós-

modernidade. A questão é que os hábitos de consumo dos entrevistados não 

aparecem como um aspecto fora de controle ou foco de problemas para esses 

sujeitos, o que dificulta a elaboração de categorias explicativas homogêneas sobre os 

efeitos da contemporaneidade sobre as pessoas. Seguem alguns excertos 

relacionados aos padrões de compra dos participantes da pesquisa: 

Pesq.: Quais tipos de objetos ou serviços são os seus preferidos? 
Amanda: Geralmente livros...livros pra o concurso. Livros e cursos. 
Pesq.: Vestuário, sapato? 
Amanda: Não. Não tenho esse hábito de comprar muito. 
Pesq.: Você se acha econômica? Por que razão? 
Amanda: Não...porque assim, dentro do meu ganho que é praticamente...porque eu sou’ 
sustentada pelos meus pais ainda né? Então, por eu não contribuir economicamente na 
minha casa, eu acho que meu gasto é de médio a alto. 
Pesq.: Então você é onerosa por que não contribui? 
Amanda: Exatamente. 
Pesq.: Se você tivesse dinheiro próprio, como você se classifficaria? Gasta demais?  
Amanda: Não...não compro supérfluo, eu gasto pra o necessário, o que sai caro. 
Pesq.: Você faz compras que acaba se arrependendo depois, que acha que não devia 
ter comprado? 
Amanda: Não. 
 
Pesq.: Você se acha econômico? 
Daniel: Ah me acho...mais ou menos eu acho...é, eu compro, mas eu compro pesquisando. 
Por exemplo, eu não compro, não saio comprando compulsivamente não, eu compro 
comparando os preços, então eu sou econômico. 
 
Pesq.: Você costuma comprar com muita frequência? 
Gabriel: Não com muita frequência. Não sou consumista... não sei se era essa a pergunta, 
mas me considero uma pessoa normal. 
Pesq.: Você se acha econômico? 
Gabriel: Me considero econômico até... (risos). Só compro o necessário. 
 
Pesq.: Você me disse que não costuma comprar com muita frequência. Mas quando 
você compra, que tipos de serviços e produtos você costuma consumir com mais 
frequência, quais são os seus preferidos? 
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Karina: Atualmente não. Eu gosto mais de comprar roupa. E o que eu consumo atualmente 
bastante é supermercado, coisas pra casa né, e acho que só...É, acho que é o que eu mais 
compro hoje em dia é, ou coisas pra casa ou roupas pra mim às vezes, mas que eu não 
venho comprando com muita frequência por causa de dinheiro assim, de não ter dinheiro meu 
pra gastar com isso. 
Pesq.: Entendi. Mas você gosta de ter coisas de última geração? Tecnologias, por 
exemplo? 
Karina: Sim, gosto. Eu queria ter o iphone, mas eu não tinha comprado antes porque eu tinha 
um celular que estava funcionando e eu achava que era um gasto desnecessário comprar um 
só porque era mais eficiente do que o meu telefone que não tinha quase acesso a internet, 
mas ai eu só comprei quando realmente o meu celular antigo começou a dar problema na 
bateria e aí eu comprei. 

 
Pesq.: Você costuma ir às compras com frequência?  
Nora: Não, eu não sou consumista não.  
 
Pesq.: Você se diria uma pessoa econômica? 
Rodrigo: Econômica. Sou econômico. 
Pesq.: Você considera que tudo o que você compra é necessário ou você costuma se 
arrepender? 
Rodrigo: Às vezes eu me arrependo, mas na maioria das vezes não. Realmente é coisas (sic) 
que tá precisando mesmo. 

 
Pesq.: Você se acha econômico? 
Rafael: Eu sou relativamente econômico por eu ter uma boa administração de minhas 
finanças, a não ser quando eu me perco, mas eu consigo, consigo me controlar. Tudo é 
contabilizado, cada centavo até a vírgula.  
Pesq.: Você acha que tudo o que compra é necessário? 
Rafael: Hoje em dia sim, hoje em dia não erro mais não (risos). Compro o que eu vou usar e 
compro com finalidades, por exemplo, compro alguma coisa pra o estúdio que tem finalidade, 
não compro nada porque eu achei bonito, eu só compro o que é necessário mesmo, a não 
ser roupa.  
Pesq.: Com que frequência você troca de artefatos tecnológicos? 
Rafael: Só pra trocar? Não sou muito de trocar objeto não, eu uso até o final. Celular todos os 
meus quebram. Valorizo a tecnologia de última geração, mas também não sou do tipo que 
vou pegar ele e comprar a última tecnologia, a mais atual sem ela está estabilizada ainda no 
mercado. 

 
Pesq.: Você acha que tudo o que você compra é necessário ou se arrepende de algo 
que comprou? 
Roberta: Não, é estritamente necessário. 

 
Pesq.: Você se acha econômica? 
Sabrina: Acho. Na maior parte das vezes, compro é por necessidade. É, eu compro o 
necessário, raramente me arrependo. 
 
Pesq.: E costuma ir as compras com frequência? 
André: Não. Costumo aproveitar promoções. Então se eu tiver precisando de alguma coisa, 
só se eu tiver precisando muito de alguma coisa é que eu não compro em promoção. Eu vou 
e compro, mas no geral eu prefiro o período de promoção.  
Pesq.: Você se acha econômico? 
André: Eu acho que sim... 
Pesq.: E que tipo de objetos e serviços você consome mais? 
André: Eu costumo consumir roupa de marca, de grife... produtos, assim, quando eu preciso, 
eu só compro coisa de última geração assim... mesmo que eu não vá  usar tudo, pra mim tem 
que ser top de linha. Mas basicamente é vestuário, meus gastos se resumem a vestuário. 
Vestuário, falando de coisas relacionadas ao que me dá prazer. Vestuários e produtos de 
tecnologia de vez em quando. 
Pesq.: Por que mais vestuário de grife? 
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André: Primeiro eu acho que o custo benefício é bom, porque além de você ter uma roupa de 
grife, bem feita, bem desenhada, bonita, ela dura mais também. Então, eu prefiro comprar 
uma roupa mais cara que vai durar mais, do que comprar roupa mais barata e que dure 
pouco. Mas eu já fui pior nesse sentido. No sentido de...eu só vou usar, comprar tal marca... 
hoje em dia eu estou mais tranqüilo em relação a isso, sabe? Não tem... a maioria das 
minhas roupas são de grife, mas não é uma coisa assim absurda... como eu te disse, então 
eu nunca vou gastar uma coisa exorbitante numa camisa ou numa calça.  
Pesq.: E além da qualidade, você acha que a marca é um distintivo, um elemento 
diferenciador? Tem algum efeito subjetivo? 
André: Talvez isso tenha alguma resposta em algum problema, algum, não sei, é... algum tipo 
de carência, algum tipo de insegurança, é uma forma de me auto-afirmar. Talvez isso há um 
tempo atrás, quando eu era até mais novo, fosse mais verdade, fosse uma forma de me auto-
afirmar, de marcar presença, já que eu não me sentia muito seguro, muito confiante ou com a 
auto-estima muito alta, mas de um tempo pra cá, isso é uma coisa natural pra mim. 
 

 Como se vê, existe variação entre os informantes em relação à frequência e ao 

tipo de consumo. Por exemplo, Nora, Amanda, Roberta, Sabrina, Gabriel e Rodrigo 

costumam compram itens que consideram realmente úteis. Karina e Rafael preferem 

tecnologias, embora não sintam necessidade de ter sempre os produtos de última 

geração e André acha importante consumir roupas de marca, levando a pensar no que 

Severiano (2001) descreve como uma marca atual de oferta de bens especializados, 

que são consumidos pelo sujeito como uma forma de distinção e pertencimento a um 

grupo seleto e diferenciado de pessoas.  

 Todavia, embora imersos no mercado contemporâneo e consumidores ativos 

de bens e insumos modernos, inclusive de supérfluos, os informantes não 

evidenciaram um comportamento de compra fora do controle ou inerentemente 

adoecedor, como parece sugerir Bauman ao falar da felicidade baseada nas drogas, 

nos gadgets29, na adesão a psicoterapias e na compulsão por compras ou, ainda, 

como instrui Fianco (2010) ao descrever o pensamento adorniano, para o qual vive-

se num mundo em que a vida tem valor de mercadoria, onde o sujeito vale pelo que 

tem, o que acaba por dominar a subjetividade e a conduta das pessoas. Numa linha 

oposta, uma perspectiva sobre a questão do consumo, que serve como ponto de 

reflexão para as construções de sentido retiradas dos depoimentos dos informantes, 

é apontada abaixo: 

A despeito das teses que reforçam o espraiamento do consumo 
como forma de massificação/homogeneização social, responsável 
por destituir a própria possibilidade de realização do indivíduo 
enquanto sujeito do processo social, caras ao pensamento 
frankfurtiano, especialmente através das obras de Adorno e 
Horkheimer, pretende-se aqui discutir em que medida, a partir da 

                                                 
29 São comumente chamados de gadgets dispositivos eletrônicos portáteis como palmtops, celulares, 

tablets, smartphones etc. 
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centralidade que o processo de consumo adquire no contexto das 
atuais sociedades, ocorreria um movimento inverso, marcado pelo 
fortalecimento de processos de individuação por intermédio de 
novas formas de construção de identidades  e subjetividades 
mediadas pela atividade consumista (RETONDAR, 2008, p.137). 

 
Mais adiante, a autor acrescenta: 
 

Se pensarmos a esfera contemporânea do consumo como um 
sistema de comunicação social, aonde os diversos produtos e bens 
são constantemente associados a distintos universos significativos 
e, ainda, que tal associação se dá de maneira cada vez mais 
flexível, o ato de consumo transforma-se, neste caso, num ato de 
adesão simbólica em que a escolha do objeto se torna uma escolha 
estratégica, por meio da qual o consumidor vai continuamente 
definindo e redefinindo sua identidade (Ibidem, p.144-145) 

 

3.3.7. Interesse por compromissos afetivo-sexuais: 

Bauman (2004) anuncia uma preocupação com um estilo de vida 

contemporâneo em que impera a instabilidade nos relacionamentos amorosos, para o 

qual fala em amor líquido, buscando uma analogia com a ideia de liquidez em que a 

“temperatura elevada” não permite uma solidificação das relações em formas estáveis 

e duráveis, estando, atualmente, sob o constante impulso de flexibilização e 

substituição. Assim, trata-se de compromissos fluidos, com tempo certo para acabar, 

em que a ordem é a quantidade e não necessariamente a qualidade, sendo comum 

abandonar uma relação por outra que prometa mais satisfação, assim como se faz 

com um produto de consumo. A conseqüência desse amor limitado é a insegurança e 

a ansiedade permanente que, em algum momento, passa a incomodar. A questão é 

que aderir à ideia de compromisso a longo prazo exige esforço e boa vontade e, muitas 

vezes, acaba sendo promessa cada vez mais difícil de cumprir. 

Entre os informantes da pesquisa, no momento da entrevista, as trajetórias 

amorosas eram bem variáveis, existindo sujeitos casados civilmente, outros em relação 

estável (morando juntos), mas não oficialmente casados, alguns solteiros e sozinhos e, 

ainda, solteiros, mas na ocasião, em situação de namoro estável. Dentro dessa 

amostra, alguns entrevistados já tiveram outras relações longas e estáveis, antes do 

vínculo atual. Apesar das diferentes trajetórias, todos relataram disposição para 

compromissos de longo prazo, conforme exemplos abaixo: 

Pesq.: Você prefere estar solteiro ou gostaria de estar num relacionamento estável 
agora? 
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André: Eu acho que hoje eu estou preferindo, eu estou migrando do querer está solteiro pra o 
querer namorar. Ah, porque eu já enjoei de piriguetar, de ficar com uma e outra. 
Pesq.: De modo geral, as pessoas de seu círculo de convivência preferem 
compromissos a longo prazo ou relações mais transitórias? 
André: Há um tempo atrás dava preferência a encontros ocasionais, a relacionamentos 
transitórios, mas todos já chegaram numa idade em que viram que era necessário se apegar 
mais firmemente a alguém e construírem um relacionamento. 
 
Pesq.: Acredita que as pessoas de hoje procuram compromissos a longo prazo ou 
relacionamentos transitórios? 
Amanda: As pessoas com certeza buscam relacionamentos duradouros, porque, assim, a 
necessidade de você estar sozinho ou viver relacionamentos esporádicos com uma pessoa 
ou com outra, ela é muito momentânea. O ser humano...eu acho que é necessidade própria 
do ser humano a estabilidade, assim, na opinião minha, a estabilidade emocional, financeira, 
familiar, eu acho que é fundamental para um ser humano equilibrado, então, no fundo, no 
fundo, apesar da gente viver um momento de relacionamentos fugazes, fica todo mundo pra 
aproveitar aquele momento ... mas é momentâneo, isso é simplesmente momentâneo. Passa 
aquele tempo, passa aquele momento e com certeza a pessoa vai buscar um relacionamento 
estável. 
 
Pesq.: Você acredita em amor a longo prazo, um conceito parecido com ideia de amor  
“eterno”, um amor que dure? 
Daniel: Sim, sim... não é...sabe aquela coisa de primeiro momento? Aquela loucura de 
paixão? Isso passa, mas no amor eu acho que você vai reconstruindo, moldando né, 
revitalizando, revivendo, sempre consertando as coisas pra poder ir até lá na frente, que nada 
é assim, estável, pra sempre...você tem que cuidar. 
Pesq.: Então você acredita no investimento? 
Daniel: Acredito no investimento a longo prazo, acredito sim que duas pessoas podem viver 
juntas até a morte, por exemplo... 

 
Pesq.: E você está saindo com uma pessoa. É algo que você pretende que vingue pra o 
futuro ou você está querendo se manter solteira, como é isso? 
Sabrina: Me manter solteira? Não... Está ainda em processo. Eu quero namoro sabe? (risos). 
Pesq.: Acredita que as pessoas prefiram compromissos a longo prazo ou elas buscam 
relações transitórias, pouco comprometidas? 
Sabrina: Hoje elas estão assim nessa permissividade em processo de sentimento, mas eu 
acho que no fundo no fundo todo mundo quer um relacionamento comprometido, estável. Eu 
acho que todo mundo fica procurando, procurando, procurando, mas acho que lá no fundo 
todo mundo quer um relacionamento estável. 
 
Pesq.: Então é possível um amor durar por toda vida? 
Rafael: Pode, mais aí ele pode acabar todo dia também ou no dia seguinte. Depende da 
dedicação, depende do esforço que cada um faz pra isso acontecer. 
Pesq.: Gostaria que isso acontecesse com você? 
Rafael: Sim, acho que todos querem. 
 

Nesses depoimentos, se percebe uma boa vontade para estabelecer relações 

duráveis como uma demanda da fase adulta, não somente para a própria vida, mas 

como uma necessidade geral das pessoas. Adicionalmente, não houve nenhum relato, 

entre as pessoas comprometidas, de viver sob uma constante ameaça de término, 

causadoras de insegurança e ansiedade, assim como não houve relatos de preferência 

por relações abertas ou por uma relativização das relações monogâmicas. Além disso, 

para todos os informantes, mesmo aqueles que confessaram já terem vivenciado 

histórias extraconjugais não consentidas, a traição foi considerada um problema grave 
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na relação, devendo ser evitada ao máximo para salvaguardar o parceiro e a 

manutenção do vínculo. Seguem alguns trechos: 

Pesq.: Qual é a sua opinião sobre relações extraconjugais ou traição? 
 
Gabriel: É uma coisa que...é complicado de falar, mas eu repreendo né, não é uma coisa 
aceita não, por mim não. 
 
Karina: Não tenho opinião muito formada porque eu acho que nunca passei por uma situação 
de traição assim, aberta né, que eu ficasse sabendo, então não sei como eu reagiria, mas eu 
acredito que quando as pessoas estão num compromisso, as pessoas estão comprometidas 
né, então se o seu compromisso com a pessoa é de estar só com ela, então acho que traição 
está errado né, não foi aquilo que você combinou com o outro, a não ser que você esteja num 
relacionamento aberto e que isso seja combinado, seja consensual, que as duas pessoas 
concordem, ai tudo bem... não é o meu caso (risos). 
 
Nora: Traição pra mim é o que...é o rompimento de um compromisso. 
 
Rodrigo: A palavra é tão feia né, que pela palavra você já vê que é algo que não presta. Acho 
que é coisa do mal mesmo. 

 
Rafael: Eu acho que não envolve só... acho que muita gente vai levar pro lado da traição, do 
físico, eu acho que não envolve só isso, envolve muito mais o respeito e a dedicação que 
você levou pra pessoa... tipo, um pacto quebrado ali, a pessoa lhe trai sendo de uma forma 
sacana ou alguma coisa do tipo, é bem difícil de ser relevado, ainda mais quando a relação é 
muita próxima ou coisa do tipo, mas eu acho que há casos que você pode relevar... depende 
do caso. 
 

Embora a maioria dos entrevistados tenha sido categórica em afirmar que os 

sujeitos, de modo geral, buscam e acabam vivendo relacionamentos duradouros, 

alguns informantes (Nora e Rodrigo) com perfil mais conservador (percebido com 

base na totalidade dos relatos da entrevista), informaram acreditar que existe uma 

promiscuidade e descompromisso muito grande com as relações amorosas na 

atualidade, principalmente entre adolescentes e jovens. Seguem os relatos: 

Pesq.: Para você, os relacionamentos amorosos de hoje são melhores ou piores do 
que antigamente? 
Nora: Eu acho que hoje tá complicado, porque às vezes a pessoa não sabe nem se tem um 
compromisso ou não (risos), eu não sei, pelo o que o pessoal fala, você está aí, você sai com 
uma pessoa, depois não sabe se aquilo é um compromisso, se não é, eu acho que está muito 
mais complicado hoje. 
 
Pesq.: Para você, os relacionamentos amorosos de hoje são melhores ou piores do 
que antigamente? Por que razão? 
Rodrigo: Hoje em dia são piores. Eu acho que antigamente, pelo respeito, eu acho que...eu 
acho que talvez assim até o amor mesmo era mais forte, pela dificuldade né? Que só pra ir 
na casa do outro, tinha que ter...possuir o consentimento lá dos pais, então eu acho que 
antigamente era mais verdadeiro. 

 

No entanto, parecem acreditar que tal conduta não é duradoura, uma vez que, 

para o questionamento seguinte da pesquisadora – “Então, tem gente que prefere as 

relações ocasionais e transitórias?” – eles afirmaram que, em algum momento, todas 
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as pessoas acabam por buscar e estabelecer vínculos duradouros. Assim, a opinião 

sobre a conduta dos jovens parece expressar um desacordo moral com a liberdade e 

as novas permissões sociais da contemporaneidade, mas não a ideia de que o 

descompromisso é um padrão de conduta socialmente persistente. 

Além disso, entre os informantes, também houve aqueles que se anunciaram 

satisfeitos com as novas práticas afetivo-sexuais da contemporaneidade, alegando 

como vantajosa a atual liberdade de se engajar ou manter um compromisso somente 

quando isso é compatível com os interesses pessoais, não predominando mais uma 

obrigação moral e religiosa que obrigue as pessoas a se manterem juntas por 

conveniência. Do mesmo modo, a maioria dos informantes não pareceu estabelecer 

diferenças importantes entre o casamento oficial e a união estável, afirmando que o 

compromisso e o vínculo é o mesmo. Esses pensamentos são uma conseqüência de 

um menor rigor e de uma maior liberdade que vieram na esteira da 

contemporaneidade. Seguem alguns exemplos: 

Pesq.: O que pensa de sexo sem compromisso? 
Sabrina: Penso que...que ele venha sobre nossas vontades, e se deu vontade e sendo 
responsável, se protegendo, não tenho nada a se contrapor (sic)... 
Pesq.: Acha importante o casamento civil e religioso ou morar junto tem o mesmo 
peso? 
Sabrina: Não, eu acredito que a convivência, morar junto já tem o mesmo peso de um 
relacionamento no estado de civil ou religioso. 
 
Pesq.: O que pensa de sexo sem compromisso?  
Rafael: Praticar, mas não levianamente, sem responsabilidade, mas sim por diversão, mais 
aberto mesmo, acho que nos dias de hoje não tem como você se dedicar cem por cento 
fisicamente a outra pessoa. 
Pesq.: Você acha isso válido tanto para o homem quanto para a mulher? 
Rafael: Também, principalmente pra as mulheres que ficam resguardando pra uma vida 
conjugal, eterna e que pode acabar e ela pode querer em outra oportunidade viver isso se ela 
não pensou em viver antes. 
Pesq.: Acha importante o casamento civil e/ou religioso ou morar junto basta?  
Rafael: Acho casamento válido, não acho que seja ruim não, mas também se...acho que isso 
é muito de opção, eu casaria, depende da outra parte também. Depende da relação, algumas 
relações eu considero sim, acho que seria até mais casamento do que muitos casamentos 
por aí, no papel. 
 
Pesq.: Qual é a sua opinião sobre sexo sem compromisso? 
Karina: Eu acho que tudo bem, desde que as duas pessoas estejam a fim. 
 

De acordo com Chaves (1997), os relacionamentos patriarcais, em que havia 

papéis de gênero engessados e bem delimitados já não existem mais, fazendo emergir 

outras formas de relacionamentos em que o compromisso resulta de uma vontade 

mútua entre os parceiros de estarem juntos, até quando essa vontade persistir, 
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liberdade responsável, inclusive, pelo aumento no número de divórcios nas últimas 

décadas. 

3.3.8. Aproximação com o estilo de vida contemporâneo: 

Muito dos participantes da pesquisa se mostraram entusiastas de um modo de 

viver e de pensar pós-moderno. Assim, ao tempo das entrevistas, essas pessoas 

celebravam e usavam com frequência as novas tecnologias, gostavam de se sentirem 

conectadas, estavam bem informadas a respeito de avanços importantes que 

impactavam diretamente suas vidas e consideravam natural certas situações bastante 

recentes na história, como o engajamento descomplicado de sujeitos em relações 

homoafetivas, as novas configurações familiares e/ou a adoção de filhos por casais de 

um mesmo sexo, acontecimentos que só tiveram espaço numa sociedade mais 

flexível. Eis alguns trechos: 

Pesq.: Você sabe usar bem as tecnologias modernas? Conhece a maioria? Usa com 
frequência? 
André: Conheço. Computadores, laptops como computadores, tablets, smartphones... 
Videogames, eu nunca curti. Eu nunca gostei... 
Pesq.: Você depende muito dessas tecnologias hoje em dia? 
André: Totalmente, viu, porque sair sem celular hoje em dia é como se saísse pelado, né... 
celular, computador... eu não consigo me imaginar sem isso mais... 
Pesq.: Você usa a internet diariamente? E o celular? Usa bem os recursos? 
André: Todos os dias. E acho que facilita muito minha vida. 
(...) 
Pesq.: Criaria filhos no mundo de hoje? 
André: Sim. Eu acho que eles iriam nascer num mundo bem legal. Já iriam nascer no 
facebook, já iriam nascer plugados, com um monte de chance de curtir o mundo de uma 
forma que a gente, nossa geração está começando a curtir agora. Eu acho que... claro, tem 
alguns aspectos ruins do mundo de hoje né? A violência é um deles, mas é melhor pra ter 
nascido do que o mundo de cinquenta anos atrás. 
Pesq.: Então, se pudesse optar viveria nessa época ou em décadas anteriores? 
André: Nessa época, sem dúvidas. Tudo o que eles fizeram lá a gente pode fazer agora, 
melhor adaptado, com menos riscos. 
Pesq.: O que você acha da normalização das relações homoafetivas? Das novas 
configurações familiares com a adoção por casais do mesmo gênero? 
André: Tenho uma cabeça totalmente aberta pra isso. Acho que família tá dissociada daquela 
coisa de homem e mulher... família é duas pessoas que decidem formar uma união e que, a 
partir desse momento, são plenamente capazes de criar uma criança. Duas mulheres criarem 
uma criança ou dois homens. Eu sou totalmente aberto. 

 
Pesq.: O que pensa sobre o mundo que te cerca hoje, com as leis atuais, a dinâmica da 
sociedade de hoje? Melhor, pior do que períodos anteriores da história? 
Amanda: Eu acho que a sociedade de hoje...ela evoluiu, assim, consideravelmente. Tem os 
seus aspectos negativos, mas eu sou feliz com a sociedade. Não que não tenha críticas a 
fazer, mas sou feliz com a época que vivo (sic). 
Pesq.: Você é a favor do casamento homossexual? 
Amanda: Sou a favor dos direitos civis do casamento homossexual, assim porque eu acho 
que quando as pessoas se relacionam, dividem patrimônio, dividem emoções, elas têm direito 
a se respaldar juridicamente com relação a esse aspecto, mas religiosamente dizendo, não é 
uma coisa que tá inserida no meu contexto, não é uma coisa que é normal, que é aceitável... 
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Já no ponto de vista do ser humano, ali é um ser humano, deve ser tratado com dignidade e 
no ponto de vista jurídico, eles merecem o respeito e os seus direitos. 
Pesq.: Você é a favor da adoção por casais do mesmo sexo então? 
Amanda: É. Sou a favor, na análise, não genericamente, analisando o caso concreto, 
específico, eu acho que isso pode ser admitido, mas generalizar... até num casal 
heterossexual, eu acho que você tem que ver se preenche...se enquadra nas necessidades 
daquela criança. Generalizando, todo casal homossexual merece? Não como nem todo casal 
heterossexual merece ou tem o direito de adotar uma criança... 
 
Pesq.: Você sabe usar bem as tecnologias modernas, conhece a maioria, usa com 
frequência computador, celular de última geração? 
Rafael: Eu só não sei programar...o resto eu uso tudo (risos). 
Pesq.: Usa bem os recursos que essas tecnologias oferecem? 
Rafael: Cem por cento praticamente. 
Pesq.: Quão dependente dessas tecnologias você diria que é? 
Rafael: Muito, praticamente noventa por cento de tudo que eu faço hoje em dia depende de 
tecnologia. É...no Magic devido à propaganda que eu faço muito e os desenhos, eu dependo 
muito da Internet, quando não tem Internet é um sofrimento. 
Pesq.: Se pudesse optar, viveria nessa época ou em épocas anteriores? Por quê? 
Rafael: Viveria nessa (risos)...por causa da tecnologia...eu gosto muito. Eu sou adepto do 
vídeo game desde pequenininho então...acho que eu não viveria só de peão e pipa não 
(risos). 
 
Karina: Eu acho que eu conheço a maioria das tecnologias e uso bastante coisa assim, uso 
muito computador, internet e quando não estou na frente do computador uso muito no iphone, 
a maioria dos aplicativos novos eu sempre tenho, eu sempre procuro saber o que é, Alguns 
eu continuo usando, outros não, mas eu sempre tenho curiosidade de conhecer. Muito raro 
alguma coisa nova da internet que eu não tenha ido pelo menos ver como é que é. 
 
Pesq.: Você prefere viver hoje, século XXI, ano 2012 ou se você pudesse optar viveria 
em um outro tempo, um outro período da história? 
Daniel: Não...prefiro hoje. As tecnologias são outras, apesar de não ser muito adepto de 
tecnologia, mas elas são úteis, por exemplo, um avião faz um voo que um (risos) carro 
demora dez horas pra fazer, ele faz em quarenta minutos e antes por exemplo, século 
passado, era uma carroça... não dá... (risos). 
Pesq.: Então você acha que temos vantagens hoje? 
Daniel: Temos vantagens, muitas...imagine (risos) tem um avião super sônico que fez um 
teste, que faz Londres-Nova Iorque em uma hora, imagine...só que não deu certo né, caiu 
(risos) 
Pesq.: Então você considera isso importante? 
Daniel: Importantíssimo...esse caiu, não deu certo, contanto que não caia, seria ótimo. Ah 
imagine o telefone, você fala com alguém que está lá longe...antes não existia isso, 
entendeu? 

 

Esses relatos indicam uma aprovação dos informantes em relação aos 

avanços tecnológicos e às mudanças ideológicas para os quais as duas últimas 

décadas foram as grandes testemunhas, sendo possível dizer que os novos 

artefatos e os novos modos de vida são realidades que visivelmente marcam a 

existência de um mundo diferenciado do passado. Para Ortiz (1999), a atualidade 

está fundada num processo crescente de individuação, autonomia e diferenciação, 

se distanciando dos valores tradicionais e liberando os sujeitos das amarras 

socialmente instituídas. Nesse ponto, novas condições de vida são possíveis, tendo 

por base a ideia de diversidade, que traz para o centro das vivências sociais 
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“indivíduo, movimento feminino, homossexual, negro, crise de identidades, etc. 

Movimento que tem se acelerado ao ponto de muitos o perceberem como sintoma 

de uma nova fase histórica, de uma pós-modernidade” (ORTIZ, 1999, p. 81). 

Os entrevistados citados acima se mostraram também adeptos das 

facilidades de um mundo imerso na tecnologia da informação e nas relações em 

rede. Assim, efetuam compras pela internet, estudam e buscam informações através 

de gadgets, pagam contas através de sistemas online, possuem redes sociais e 

passam bastante tempo conectados à internet. O fato é que o advento dessa 

ferramenta mudou completamente as possibilidades humanas de acesso a 

informações, elevando a números impensáveis as oportunidades de conhecimento, 

disponibilização de notícias, comodidade na distribuição de dados e na aquisição de 

bens, além de uma série de outras benesses resultantes da disseminação da 

internet. Esses sujeitos se mostraram entusiastas também das novas possibilidades 

de somarem as experiências concretas com as vivências virtuais ou televivências, 

como assinala Rubim (2000): 

A incidência da comunicação não apenas estrutura e ambienta 
nossa singular contemporaneidade. Ela afeta em profundidade a 
configuração da sociabilidade atual, pois ela se vê composta e 
perpassada por "marcas" fabricadas pelas mídias, tais como o 
espaço eletrônico, a televivência e globalização. O espaço 
eletrônico, engendrado pela revolução das comunicações em rede, 
emerge como registro quase desmaterializado, como espaço sem 
território, mas que permite virtualizações e atualizações contínuas, 
conforme Pierre Lévy (1996). A televivência, viabilizada pelas 
mídias, pode ser definida como uma vivência à distância, descolada 
do lugar e desprendida da presença; como capacidade de vivenciar 
um ausente, tornado (simbolicamente) presente, em tempo real, por 
meio de signos (p. 30-31).  

 

3.3.9. Distanciamento do estilo de vida contemporâneo: 

Do mesmo modo que alguns entrevistados demonstraram envolvimento com 

as novas possibilidades do mundo contemporâneo, houve aqueles que não 

apontaram interesses significativos por artefatos modernos. Assim, não utilizam ou 

utilizam pouco o computador e a internet, desconhecem e/ou não se interessam 

pelos novos aparatos tecnológicos, usam apenas os recursos básicos do celular, 

não são consumidores efetivos de artigos e acessórios da moda, olham com 

desconfiança para as possibilidades do mundo virtual, como o uso de redes sociais, 

dentre outros indicadores. Abaixo seguem alguns registros: 
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Pesq.: Você costuma utilizar as tecnologias modernas? Sabe bem utilizar internet, 
celular, Tablet? 
Nora: Não, oh...celular e internet só o básico, nem gosto, num gosto de celular, eu não gosto 
de nada (risos). Celular eu uso por necessidade, eu só uso mesmo pra falar e receber, 
mandar uma mensagem no máximo, não gosto mesmo.  
Pesq.: Gosta de shopping? Costuma ir com frequência? Para fazer o que? 
Nora: Eu vou, mas não com muita frequência, isso quando eu vou... não gosto de ir pra o 
shopping, eu vou por causa do cinema. Não gosto do shopping (risos), mas eu vou o que? 
Uma vez no mês... Mais por causa dos meninos. 
Pesq.: Se pudesse optar, viveria nessa época ou em épocas anteriores? 
Nora: Ah, estou querendo a minha vida de antes, eu gostei muito (risos)...se eu pudesse 
voltar, eu voltaria pra aquela época. 
Pesq.: Por que razão? 
Nora: Ai eu gostei de tudo, era muito bom. 
Pesq.: Como assim, bom? 
Nora: É...eu queria viver naquela época com as condições que eu tenho hoje. De viajar, de 
consumir, sabe? Uma época melhor, mais tranqüila. 

 

Pesq.: Quão dependente das tecnologias você diria que é? 
Rodrigo: Não sou muito, porque eu não deixo me influenciar, mas eu sei que tem gente por 
aí, meus filhos, já começa já a criar dependência já. E é isso que a gente está trabalhando 
pra cortar, né? Pra tirar um pouco, não eliminar, mas pelo menos dá uma controlada. 
Pesq.: Qual a sua opinião sobre as relações homoafetivas? A adoção de uma criança 
por casais do mesmo sexo, essas discussões que hoje têm acontecido na nossa 
sociedade? 
Rodrigo: É como eu lhe falei, a própria bíblia já não permite né, um relacionamento assim do 
mesmo sexo e eu não concordo, apesar de ter pessoas próximas com quem eu convivo, mas 
o que acontece é que eu não aprovo.   
 
Pesq.: Se pudesse optar, viveria nessa época ou em épocas anteriores? 
Roberta: Eh eu acho que eu gostaria de voltar atrás.  
Pesq.: Você acha que o mundo de antes era melhor que o atual? Por que razão? 
Roberta: Ai...eu acho que sim...não tinha tanto essa loucura. Eu vejo pelo Face [Facebook] 
sabe? É...às vezes assim, parando pra pensar, pra divagar um pouco, é uma coisa tão 
superficial, tão besta. Ficar postando uns negócios nada a ver... Falando sinceramente assim 
sabe? Porque é uma falta do que fazer tão grande, sabe? Eu não sei, é um vazio 
assim...eu...eu gosto de coisas da terra, meu sonho é morar num sítio...eu gosto de coisa 
simples, de natureza, de pescar de...de mato, de cheiro de chuva e terra. 
Pesq.: Você tem uma relação homoafetiva. Como vê isso em décadas anteriores? 
Roberta: Pelo estilo de vida que eu levo, sem muita gente saber, dentro de casa, seria a 
mesma coisa, porque eu continuo não assumindo, então eu continuaria fechada no meu 
mundo se fosse em 1950...Estaria dentro de casa, mesmo não tendo direitos civis, não tendo 
direito a nada, entendeu? Vivendo num mundo de duas pessoas, como vivo até hoje. 
 

É digno de nota informar que os entrevistados que apresentaram um relato 

mais desconfiado e distante em relação às tecnologias contemporâneas foram os 

que possuíam a faixa etária mais elevada da amostra. Também eles demonstraram, 

em diversas situações, um pensamento mais conservador em relação à sociedade 

pós-moderna. Nas últimas décadas, mudanças significativas ocorreram no mundo, 

obrigando os sujeitos a se adaptarem a diversas situações e novos padrões de 

conduta. Assim, uma possível hipótese para explicar este padrão entre os 

informantes, se refere ao fato de que quanto mais jovem é a pessoa, mais facilmente 

deve vivenciar as novas experiências como naturais, ao passo que quanto mais 
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velha, mais mudanças terá que internalizar e hábitos abandonar, sendo, 

possivelmente, uma tarefa mais trabalhosa e complicada, uma vez que não resulta 

de costumes já arraigados.  

Em relação ao uso da internet para o estabelecimento ou aprofundamento de 

vínculos sociais e afetivos, esses informantes julgaram tratar-se de um tipo de 

relação superficial e pouco duradoura. Em consonância com esse pensamento, 

Bauman (2004) afirma que os contatos online são mais simples e fáceis, mas 

também pouco comprometidos. Assim, a qualquer sinal de incômodo é 

simplesmente possível desconectar, sem apresentar explicações. Também é 

possível exercer qualquer papel nesse mundo de simulacro, não palpável e pouco 

verdadeiro. Numa linha de raciocínio oposta, Levy (1999) afirma que com o advento 

da internet, além das facilidades e comodismos proporcionadas por essa ferramenta, 

tornou-se possível ter acesso a pessoas em pontos distantes do globo e formar 

laços sociais que, de outra maneira, jamais aconteceriam. Empreendimentos como 

as redes sociais, por vezes, funcionam como intermediários iniciais para o 

estabelecimento de amizades e parcerias amorosas que perduram por longo prazo. 

3.3.10. Sentimento predominante de satisfação com a vida: 

Embora alguns estudiosos da Teoria Social proponham um modelo explicativo 

da pós-modernidade através de seu impacto sobre aspectos diversos da vida (carreira, 

história familiar, intimidade, padrões de consumo, dentre outros), essa divisão trata-se 

apenas de categorias explicativas para clarificar os efeitos desse período em áreas 

específicas da trajetória do sujeito. No entanto, quando Bauman (2005) anuncia que na 

modernidade líquida vive-se sob a insígnia do desmoronamento de velhos paradigmas 

e de modelos de conduta, ele assevera que tal condição resulta de uma fragmentação, 

descontinuidade, ruptura e desconstrução de certezas, narrativas, eventos, tempo e 

espaço que atravessam a pessoa em sua totalidade. Trata-se do que Harvey (2007) 

chamou de uma experiência vital e profunda desse período histórico.  

Giddens (1991) assinala o caráter ambíguo da alta modernidade, indicando 

que a reafirmação das identidades individuais e de suas muitas possibilidades 

tiveram um preço. Conseqüentemente, os sujeitos de hoje precisam flexibilizar, fazer 

escolhas e reinventar o projeto identitário de tempos em tempos. Não é possível 

manter-se alheio às mudanças constantes e às pressões externas sobre a 

experiência de vida. Para este autor, as pessoas estão fragilizadas e vivem 
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acompanhadas de uma crise moral e dos valores. Os sujeitos se sentem perdidos 

em meio ao completo caos e, estão, muitos deles, à deriva (BAUMAN, 2005: 

SENNET, 1999). Em meio a essas descrições, interessa questionar como se sentem 

os informantes da pesquisa. Seguem alguns excertos: 

 
Pesq.: De modo geral, você está satisfeito com sua vida? 
André: Sim. 
Pesq.: Na maior parte do tempo, você costuma se mostrar tranqüilo ou 
preocupado/tenso com alguma coisa? 
André: Não. Eu sou bem tranqüilo.  
 
Pesq.: Na maior parte do tempo, você costuma se mostrar tranqüilo ou 
preocupado/tenso com alguma coisa? 
Amanda: Não. Tranqüila. Assim, no momento eu estou um pouco ansiosa, mas com aspectos 
profissionais,com a minha realização profissional, agora, nas outras áreas da minha vida 
assim, está tranquilo. 
 
Pesq.: De modo geral, você está satisfeito com sua vida? 
Daniel: Sim, exceto o financeiro! (risos)... Tá tudo ótimo. 
Pesq.: Você vive com preocupações constantes? Você se acha uma pessoa ansiosa? 
Daniel: Não, não tenho muitas preocupações não... a única preocupação que eu tenho é 
mesmo financeira, porque como eu disse já...(risos), seis vezes na entrevista, não é o 
bastante pra o que eu gasto. 
Pesq.: Você é feliz?30 
Daniel: Sou...muito feliz.  
 
Pesq.: Você vive com preocupações constantes? Você se acha uma pessoa ansiosa? 
Nora: Não, não tenho não...eu sou muito preocupada com violência, mais uma coisa assim do 
mundo geral... e os filhos, a gente está sempre preocupando com esse tipo de coisa, mas 
não tem nada assim, nenhum problema nem nada que me deixe... 
Pesq.: Tem algo que você pretende mudar na sua vida a curto e médio prazo? 
Nora: Não. 
Pesq.: Você é feliz? 
Nora: Pergunta difícil né, que feliz, feliz (risos)...uma hora a gente tá feliz outra hora tá infeliz, 
mas, no geral, eu não tenho tido, eu nunca tive grandes problemas, problemas assim, nem de 
saúde, nem financeiro que pudesse me deixar angustiada, nem infeliz e...todo mundo que 
vive, que tem relacionamento com família...tem momento que a gente não está, mas, sei lá, 
acho que se for colocar na balança, sou. 
 
Pesq.: De modo geral, você está satisfeito com sua vida? 
Rodrigo: Estou, eu agradeço a Deus direto. Às vezes eu acho que nem mereço assim o que 
eu, a minha vida que eu tenho. 
Pesq.: Você sente que possui segurança ou autonomia sobre sua vida? Explico, a 
sensação subjetiva de estar no controle de sua própria vida ou não. 
Rodrigo: Sim, pra tomar uma decisão, qualquer coisa, sim. Acredito que sim. 
 
Pesq.: Você vive com preocupações constantes? 
Rafael: Não...durmo sempre tranquilo. 
Pesq.: Você é feliz? 
Rafael: Eu sou...bastante (risos). 
 

                                                 
30

 Trata-se de uma pergunta delicada, que pode gerar uma resposta pouco refletida ou pouco sincera, 
uma vez que exige uma revelação íntima e profunda, que nem sempre é uma exposição desejada pelo 
entrevistado. No entanto, ao contrário do que se previa, a maioria dos informantes se mostrou disposta 
e nada constrangida em responder, parecendo contribuir com respostas autênticas. 
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Pesq.: É feliz? 
Roberta: Se você falar: você é feliz? Eu acho que não tem felicidade, eu acho que são 
momentos felizes...só se você me falar assim: agora você está feliz? Agora, bom, se o 
Corinthians foi campeão da Libertadores, eu sou a pessoa mais feliz do mundo entendeu? 
Então são coisas que acontecem na vida da gente que te deixam feliz. Agora, se você falar 
assim: sou feliz? Não sei...talvez nesse momento meu, agora, psicológico eu posso 
falar...não sei, entendeu? Eu acho que não é questão de ser feliz, é estar feliz, entendeu? 
 
Pesq.: Você vive com preocupações constantes? 
Sabrina: Essa fase que eu estou, está constante, mas quando estou na minha fase boa, eu 
relaxo. Não é a fase que eu estou. 
Pesq.: Você é feliz? 
Sabrina: Sou feliz. 
Pesq.: Mesmo na transição, nesse momento profissional? 
Sabrina: De modo geral eu sou feliz. 
 

Conforme se pode verificar através dos relatos acima, esses informantes 

demonstraram um nível razoável de bem-estar com a própria vida ou assinalaram a 

idéia de que essa sensação depende de momentos da vida. Alguns descreveram 

insatisfação com determinados aspectos (trabalho, rotina diária, vida afetivo-sexual 

etc.), embora não houvesse relatos de que essas questões estejam afetando a 

totalidade do espaço vital desses sujeitos, gerando um total descontentamento, em 

contraponto a algumas descrições teóricas a respeito da vida contemporânea 

(BAUMAN, 2005). Tais depoimentos levam a inferir que a sensação de completo 

desamparo, comum em quadros patológicos como a depressão, por exemplo, não faz 

parte da sensação típica dos sujeitos desse tempo.  

Assim, a complexidade e multideterminismo que interferem no bem-estar não 

são definidos unicamente pelo contexto, mas também por aspectos subjetivos e por 

estratégias de enfrentamento presentes nos sujeitos contemporâneos. É o caso da 

informante Sabrina que, ao tempo da entrevista, relatou estar vivendo uma rotina 

excessivamente estressante no trabalho, mas ao final, afirmou enfaticamente que era 

feliz e que estava somente passando por uma fase difícil. Desse modo, as descrições 

teóricas sobre a pós-modernidade, ao elencar a desagregação e o sentimento de vazio 

resultantes dessa época, não parecem compartilhadas pelos informantes, indicando 

que os impactos anunciados, nem sempre são os impactos sentidos por essas 

pessoas nas suas vidas diárias. 

Importante destacar que, entre os informantes que apontaram estarem mais 

infelizes do que felizes, a sua maioria, relatou situações muito particulares que não 

dizem respeito às categorias vinculadas diretamente à pós-modernidade. Assim, 

indicaram insatisfação com a redução do interesse sexual pelo parceiro após muitos 
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anos de relação, conflitos resultantes da convivência com colegas de trabalho que 

consideram desagradáveis e saudade de familiares que moram longe.  

3.3.11. Confiança no futuro: 

Essa unidade semântica foi resultante de relatos relacionados às expectativas 

otimistas em relação ao próprio futuro, à crença no sucesso dos projetos pessoais já 

planejados e à ideia de que o mundo e a humanidade estão caminhando para um 

condição mais promissora. A maioria dos entrevistados se mostrou bastante confiante 

nos eventos futuros, conforme exemplos a seguir: 

Pesq.: Como você acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
André: Acho que vai estar um mundo melhor. Acho que o mundo tem melhorado, a duras 
penas, mas tem melhorado... a consciência ambiental, saúde pública, expectativa de vida... 
eu acho que vai ser um mundo bem melhor do que esse que a gente vive hoje. 
Pesq.: E criaria filhos no mundo de hoje? 
André: Sim. Eu acho que eles iriam nascer num mundo bem legal. Já iriam nascer no 
facebook, já iriam nascer plugados, com um monte de chance de curtir o mundo de uma 
forma que a gente, nossa geração está começando a curtir agora. Eu acho que... claro, tem 
alguns aspectos ruins do mundo de hoje né? A violência é um deles, mas é melhor pra ter 
nascido do que o mundo de cinquenta anos atrás. 

 
Pesq.: Quais são seus planos para o futuro? Como se imagina daqui a dez anos? 
Amanda: Eu me imagino com minha carreira consolidada, assim... realização profissional, 
que eu tenha alcançado meus objetivos, profissionalmente dizendo. Me imagino casada, me 
imagino com filhos, me imagino fazendo viagens nacionais e internacionais, me imagino com 
a minha casa, me imagino com meu carro (risos), então, assim, o velho e bom sonho da 
classe média né? É isso...não almejo grandes sonhos, de ficar muito rica, de ter a melhor 
casa do mundo, de ter o carro mais caro não... Quero viver de acordo com os meus padrões, 
com o que eu me propus agora, que isso se concretize na frente. Não é muito distante assim 
do que eu tenho hoje não. 
Pesq.: Você tem medo do futuro? 
Amanda: Não. 
Pesq.: Como acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
Amanda: Eu acho que o mundo...em alguns aspectos (risos) vai estar melhor e em outros 
não, por exemplo, eu acho que a gente vai ter a possibilidade de ter acesso a tecnologias que 
hoje são praticamente inacessíveis pelo alto custo, eu acho que vai tá mais popularizado, eu 
acho que vão existir medicamentos pra tratamento de doenças que não existem hoje, eu 
acho que...não tenho uma visão pessimista do mundo, eu acho que o mundo caminha para 
uma evolução, pra progressão, assim não vejo um caos, não vejo tragédias assim grandes, 
num (sic) consigo enxergar, visualizar o mundo dessa forma, eu acho que a gente tá 
caminhando pra coisas boas, entendeu? E não pra coisas ruins...não tenho uma visão 
pessimista. 
 
Pesq.: Como você se imagina daqui a dez anos? Como é que você imagina que sua 
vida vai estar? 
Daniel: Não pensei nisso ainda, eu vivo...eu vivo a vida sem pensar amanhã. 
Pesq.: Nenhuma ideia? Como você acha que vai estar? 
Daniel: Do jeito que eu estou...só ganhando três vezes mais do que eu ganho hoje. Com o 
poder de compra atualizado, óbvio né. 
Pesq.: Você se imagina no futuro uma pessoa solitária? 
Daniel: Não, eu tenho muitos amigos, eu acho que nessa questão, tranqüilo... moraria com 
muitos amigos meus, por exemplo. 
Pesq.: Você tem medo do futuro?  
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Daniel: Não...não penso, não penso muito no amanhã não, como eu te falei agora...tenho 
medo de nada não. 
 
Pesq.: Como acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
Gabriel: Eu acho que melhor, tomara que seja melhor né... 
Pesq.: Você é otimista em relação a isso? 
Gabriel: Sim. 
Pesq.: Você tem medo do futuro? 
Gabriel: Não, nem um pouco. 
Pesq.: Você tem projetos profissionais pro futuro, que sejam diferentes do que você já 
vem construindo agora? 
Gabriel: Tenho sim, projetos pra o futuro são...tenho de me estabelecer na área profissional, 
independente, porque, no caso, hoje é a minha empresa familiar que eu falei, entendeu? 
Quero ter um negócio meu, próprio. 
 
Pesq.: Como você pretende estar daqui a alguns anos? 
Rafael: Eu pretendo estar com tudo o que eu tenho...sei lá multiplicado em três vezes 
(risos)...trabalhando. Ah...quero manter minhas amizades, algumas suprem muitas 
necessidades que eu tenho... se eu arrumar alguém legal até lá, eu vou tentar investir e 
continuar com essa pessoa, não tenho ninguém em vista nem pretendo ter por pelo menos 
por um ano. 
Pesq.: Você pensa em ter filhos? 
Rafael: Penso...pra daqui uns cinco anos ainda ou mais (risos). 
Pesq.: Você é otimista ou pessimista em relação ao mundo futuro? 
Rafael: Eu acredito no ser humano...acho que ele já mudou muita coisa no mundo, tem 
capacidade de ser inteligente pra mudar mais. 
Pesq.: Você tem medo do futuro? 
Rafael: Não. 

 
Pesq.: Como é que você imagina sua vida daqui a cinco, dez anos? Quais são seu 
projetos? 
Karina: Ai daqui dez anos eu queria já ter pelo menos uns dois filhos. E quero tá morando na 
minha casa e quero tá trabalhando mais, mas também quero tá trabalhando numa medida em 
que eu consiga ter tempo pra minha casa e pros meus filhos...até por isso, eu optei por 
trabalhar como autônoma, justamente por pensar num futuro em ter filhos, eu quero ter tempo 
pra me dedicar a eles também. 
Pesq.: Você tem medo do futuro? 
Karina: Não tenho muito não... tenho um pouco de receio de que o jeito que a gente pensa 
que as coisas vão estar nem sempre é a mesma maneira que a maioria das pessoas 
pensam(sic), né? Então como você perguntou da minha opinião em relação ao casamento 
homossexual, a adoção, são coisas que eu acredito que não tem porque não acontecer e eu 
sei que tem muita gente que é contra essas coisas e pra mim isso é muito triste ver gente 
interferindo na vida dos outros, só que infelizmente tem muita gente que pensa assim. Então 
talvez daqui há dez anos isso ainda não seja uma coisa que esteja resolvida, pra mim estaria, 
mas talvez tenha muita gente que não pense assim e que atrapalhe essa mudança, né? 
Então isso me incomoda um pouco, eu tenho medo nesse sentido de pensar que talvez a 
maioria das pessoas não, não esteja aberta a esse tipo de mudança, que é o que eu espero 
que aconteça daqui um tempo. 

 

Esses trechos indicam uma atitude favorável dos informantes em relação aos 

modos de vida da contemporaneidade e das tendências para as próximas décadas. 

Essas pessoas consideram que o mundo de hoje é melhor para se viver e que tende a 

evoluir ainda mais. Descrevem que muitos direitos foram conquistados nesse período e 

que o mundo converge para uma época com menos preconceito, maior liberdade, mais 

diversidade e novos avanços e proteções legais. Sobre isso, Lenza (2008) afirma que 
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o mundo ocidental passa hoje por mudanças sociais e tecnológicas que vêm sendo 

regulamentadas pelas legislações modernas. As leis, enquanto reflexo do povo e 

dos valores de uma sociedade, estão normatizando questões atuais e garantindo 

direitos que antes não eram considerados. Assim, a contemporaneidade trouxe 

consigo novas preocupações éticas e a ampliação da justiça e das garantias 

individuais. De acordo com esse autor, 

(...) marcados pela alteração da sociedade, por profundas mudanças na 
comunidade internacional (sociedade de massa, crescente 
desenvolvimento tecnológico e científico), as relações econômico-sociais 
se alteram profundamente (...) e já se apresentam novas exigências que só 
poderiam chamar-se de direitos de quarta geração. (2008, p. 588-589). 

 

Do mesmo modo, partindo dos relatos acima, foi possível notar que diversos 

informantes afirmaram acreditar que seus projetos de vida serão alcançados e que o 

futuro reserva boas surpresas. Tal pensamento não é compatível com as descrições 

de Lipovetsky (1989) a respeito das incertezas, da insegurança e do medo que 

estariam presentes nas sociedades hipermodernas, na qual a falta de estabilidade, a 

obsolescência das coisas e a descartabilidade conduziriam para o medo e a 

insegurança no futuro. Contrariando esse relato, alguns informantes evidenciaram não 

só confiança no futuro, mas a busca por um modo de vida cada vez mais estável.  

3.3.12. Medo do futuro: 

De acordo com os relatos de Forbes et al. (2005), na contemporaneidade, o 

futuro é frequentemente representado pelo sujeito como um fator ansiogênico e 

apavorante, uma vez que exige uma contínua reinvenção do estilo de vida, diante das 

muitas possibilidades à disposição da pessoa e das pressões por mudanças e 

decisões constantes. Em consonância com essa linha de raciocínio, Bauman (2001) e 

Sennet (1999) afirmam que a principal dificuldade em relação ao futuro é não saber 

para onde se está caminhando, obrigando os sujeitos a conviverem diariamente com a 

sombra da incerteza e da instabilidade. 

Assim, para alguns estudiosos da Teoria Social, essas características pós-

modernas teriam conseqüências sobre as formas através das quais as pessoas 

sentem e representam o mundo existente e o que virá, normalmente vinculada a 

uma sensação de irrealidade, de vazio e de confusão. No entanto, os depoimentos 
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dos entrevistados a respeito do futuro não tiveram como foco os mesmos 

sentimentos considerados como típicos dessa época.  

O fato é que, dentre os informantes que afirmaram possuir receio do que estar 

por vir, uma justificativa foi o medo da violência ou da degradação ambiental, que 

julgam numa tendência de crescimento. Estas questões envolvem aspectos sociais e 

econômicos que estão na base de uma sociedade capitalista desde o seu início. A 

outra justificativa esteve relacionada a uma contraposição ao futuro, enquanto 

intensificação de um presente já permissivo, discordando de tendências sociais 

como, por exemplo, o casamento e a adoção entre casais homoafetivos e a 

normalidade com que a sociedade vem tratando a possibilidade de se manter 

relacionamentos afetivo-sexuais eventuais. Tais críticas relacionadas às condutas 

liberais vieram associadas a uma nostalgia em relação ao passado, considerado 

como uma época em que a família e a moral cristã tinham mais valor. Essa linha 

mais conservadora de pensamento esteve presente, principalmente, entre os 

entrevistados que se definiram como religiosos praticantes e entre os informantes de 

maior faixa etária da amostra.  

Seguem alguns trechos: 

Pesq.: Como é que você vê o seu futuro, o futuro de sua família? 
Nora: Ai, não sei...mas...acho que vai mudar também tanto não. E quando a gente vai 
voltando e vai olhando pra trás, a gente vai vendo não tem grandes, grandes mudanças não. 
Pesq.: Você tem medo do futuro?  
Nora: Eu tenho medo do...é o que eu te falei de segurança, porque tá uma coisa assim 
tão...depois lá já tem uma crise assim, de...um crise moral, uma crise de...ser, ninguém 
acredita em nada mais, não acredita em Deus, perda de valores, sabe? Aí dá medo do futuro. 
 
Pesq.: Você tem preocupações de que ordem?  
Rodrigo: O futuro na sociedade mesmo, que hoje o mundo tá tão complicado né? É droga 
batendo de pau nas escolas aí, então você fica muito preocupado. 
Pesq.: Como é que você acha que é criar filhos hoje em 2012? 
Rodrigo: Eu acho que tem que ter muito diálogo com eles. Eu acho que você não pode deixar 
de conversar com eles e...assim mesmo a gente sem tempo né, trabalhando muito, mas você 
não pode deixar de conversar que o mundo anda muito complicado hoje. 
Pesq.: Como acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
Rodrigo: Eu acho que cada vez mais vai acabar...o próprio homem vai acabar com ele. 
Aquecimento global, é essa falta de censura... Você vê o mundo, está pior. Não é que eu 
tenha preconceito, mas essa liberação de casais gays, lésbicos, então a tendência é só 
piorar.  
Pesq.: A tendência então é que seria de viver num mundo pior? 
Rodrigo: Num mundo pior. Com certeza. 
Pesq.: Então você pode dizer que você tem medo do futuro, do que o futuro reserva? 
Rodrigo: Medo não, eu acho que medo não, mas eu tenho muito, assim, eu tenho muito 
receio. Medo não, acho medo uma palavra muito forte. 
 
Pesq.: Como acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
Roberta: Eu tenho medo. 



 

 

112

Pesq.: Você tem medo do futuro? 
Roberta: Eu tenho...não por mim, mas por meu sobrinhos-netos, que estão nascendo 
agora...eu fico meio temerosa sim. 
Pesq.: Você acha que é um mundo pior? Por que razão? 
Roberta: Eu acho que sim. Não sendo demagoga, mas pela natureza mesmo, eu acho que a 
gente tá destruindo muito. A gente vê aqui em Conquista essa falta d’ água que é ruim. Não 
tem água potável, então eu não sei, sinceramente daqui cem anos...um sobrinho meu vai 
nascer em fevereiro próximo, né um sobrinho-neto...vai viver cem anos...eu não sei se vai ter 
água limpa...como é que vai ser. 
 
Pesq.: Como acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
Sabrina: Eu acho que...eu tenho uma visão meio que pessimista, a gente tem que lutar 
porque a tendência é piorar. Essa qualidade de vida em Conquista a gente...isso vai piorar. O 
preço que a gente paga pra se modernizar, pra trazer esse recurso até esse lado...pra 
Conquista... que acaba a gente diminuindo um pouquinho de qualidade no sentido da 
agilidade, no deslocar da cidade, da segurança. 
Pesq.: Você tem medo do futuro? 
Sabrina: Algumas vezes tenho. 
 

Como se vê, os relatos não tiveram ênfase nas pressões por sujeitos cada 

vez mais polivalentes, multifuncionais e mutáveis, como causadores de angústia em 

relação ao futuro. Também não teve por foco a impossibilidade do sujeito planejar e 

pensar no amanhã, num mundo em que nada mais é certo, fixo e constante. O fato é 

que o receio de alguns informantes em relação às próximas décadas remonta a 

determinados valores que vêm sendo abalados pela pós-modernidade, mas que não 

chegam a impedir a possibilidade de fazer planos futuros ou sonhar com 

estabilidade (caso de Rodrigo e Nora) ou, ainda, ao receio de viver num mundo com 

ameaças de violência e degradação ambiental cada vez mais intensas (caso de 

Sabrina e Roberta).  

3.3.13. Conceitos sobre a pós-modernidade: 

Essa categoria se refere à última pergunta feita aos entrevistados – “Você, 

alguma vez, já ouviu falar de pós-modernidade? Tem alguma ideia formada sobre 

isso?” – e, ao contrário das outras questões, não objetivou investigar a construção 

de sentido desses sujeitos a respeito de aspectos concretos de suas existências que 

revelam o impacto do mundo a sua volta. O que se tentou avaliar com esse 

questionamento é que tipo de conceitos as pessoas têm para tal constructo abstrato 

– a pós-modernidade. 

A razão para essa pergunta partiu da ideia de que, muitos dos informantes, 

mesmo não especialistas sobre o assunto, poderiam ter alguma concepção formada 

a respeito da pós-modernidade, uma vez que se trata de uma questão debatida não 

somente no meio acadêmico, mas também apropriada, de alguma maneira, pelos 
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meios midiáticos: televisão, rádio, jornais, revistas e internet. A título de exemplo, um 

leitor da revista semanal brasileira Istoé, já teve a oportunidade de ler entrevistas 

sobre o tema realizadas com Bauman31 e com Lipovetsky32. No site do youtube é 

possível acessar vídeos de teóricos renomados sobre o assunto e, mesmo em 

seriados de tv33, por vezes, o drama se desenrola sob o pano de fundo de um modo 

de vida atribuído à pós-modernidade. Assim, é possível inferir que um adulto, 

pertencente à classe média possa já ter ouvido falar sobre o tema, ajudando a 

compor o seu imaginário do que vem a ser o mundo pós-moderno em que vive. 

A discussão de Bakhtin (1997) a respeito da circularidade do discurso é 

interessante para auxiliar nessa compreensão das múltiplas influências por trás do 

discurso de um sujeito. Então, como já exposto no capítulo um, o discurso da 

academia, da mídia, da cultura – gênero secundário – está em constante relação 

com a fala cotidiana – gênero primário. Conclui-se, desse modo, que nenhum 

discurso é neutro ou unicamente individual e que, como afirma Orlandi (1988), 

sempre se assenta sob uma formação ideológica. Tal empreitada também está de 

acordo com a própria noção de subjetividade em constante relação com o social e, 

portanto, com as ideias que circulam na sociedade, conforme propõem Castoriadis 

(1999), González Rey (2003), Ortiz (1994) e outros. Assim, uma vez que essa 

discussão a respeito da pós-modernidade circula no meio social, tornou-se 

interessante averiguar se e como ela era apropriada pelos informantes dessa 

pesquisa e se, porventura, ajudavam a consolidar algumas opiniões sobre a questão 

da própria vida. Seguem respostas dos participantes: 

Pesq.: Você, alguma vez, já ouviu falar de pós-modernidade? Tem alguma ideia 
formada sobre isso? 
 
André: Já devo ter ouvido falar, mas não com um sentido específico. Tipo, se você me 
perguntar agora o que é a pós-modernidade eu não vou saber responder. É um termo que eu 
devo já ter ouvido na mídia, em alguma matéria, mas, eu desconheço o que... se você me 
perguntar o que é eu não vou saber responder.  
 

Amanda: Já ouvi falar...mas não sei se estou certa entendeu? Então se quiser explicar (risos). 
Pesq.: Rs... Pelo que você imagina que é, você acha que a gente vive num mundo Pós-
moderno? 
Amanda: Se já alcançou um estágio depois da modernidade? (risos) Não...dizem que sim né? 
que a gente vive num mundo pós-moderno, mas não sei... 
Pesq.: Mas esse mundo é bom ou ruim? 

                                                 
31

 Entrevista publicada em 24 de setembro de 2010. 
32

 Entrevista publicada em 10 de agosto de 2012. 
33

 Um exemplo é a famosa série norte-americana, Sex in the city, sobre quatro personagens nova iorquinas que 

adotam um estilo de vida muito próximo do que é definido como um estilo pós-moderno.  
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Amanda: Eu acho que... eu estou satisfeita assim, com minha vida do jeito que está, da forma 
que está, não tenho o que reclamar. 
 

Daniel: Menina, já ouvi falar, acho que já achei até programa sobre esse negócio, mas não 
lembro não...acho que assisti até filme sobre Pós-Modernidade. 
Pesq.: Pelo que você consegue se lembrar, você acha que a gente vive hoje num 
mundo Pós-moderno? 
Daniel: Não tenho conceito formado, prefiro nem comentar. 

 

Gabriel: Não, não... nunca ouvi falar. 
 

Karina: Eu já ouvi falar bastante, mas acho que eu nunca ouvi nenhuma definição assim mais 
conceitual do termo. 
Pesq.: Mas, o que é que você acha que seria?  
Karina: No momento...a ideia que eu faço é que é o momento em que a gente vive hoje né, a 
atualidade, as coisas que têm mudado na nossa época e como as pessoas se comportam 
nesse novo contexto. 
Pesq.: E dentro do que você acha que é a Pós-Modernidade, você gosta dela ou não? 
Karina: Eu acho que é natural né, eu acho que as coisas sempre vão mudar como sempre 
vieram mudando desde o começo da humanidade, as coisas sempre estão mudando e acho 
que vai continuar mudando sempre. Daqui dez anos a gente vai ter muita coisa diferente, só 
acho que assim no momento em que a gente vive hoje pra nossa geração teve muita 
mudança, porque teve muito avanço tecnológico né, talvez nas outras gerações, os nossos 
bisavós, por exemplo, não tiveram tanta mudança radical durante o período de vida deles 
como nossa geração está tendo, né... na nossa infância não tinha muita coisa do que existe 
hoje, então a gente acompanhou muita mudança, as crianças que tão nascendo hoje já tão 
nascendo com as mudanças aí, a gente passou por tudo isso, né? Então talvez a nossa 
geração seja uma geração que tenha experimentando coisas bem diferentes ao longo dos 
anos né?  
Pesq.: E isso foi bom ou ruim pra nossa geração? 
Karina: Eu acho bom. Eu acho bom. 

 
Nora: Já (risos). Eu não sei definir. Eu não sei, mas já ouvi falar muito, que é uma coisa que 
está a frente né, muito... 
Pesq.: Você acha que a gente vive hoje num mundo pós-moderno? 
Nora: Se a gente for voltar um tempão atrás, hoje a gente vive né? Mas eu acho que não 
acaba também, ainda vem mais, daqui a pouco vem coisa mais nova por ai. 

 

Rodrigo: Não. Não sei 
 

Rafael: Não. Pós-Modernidade? Isso é ser um homem moderno? Eu sou (risos). 
 
Roberta: Pós-Modernidade? Já até ouvi falar...  
Pesq.: O que acha que é isso? 
Roberta: Pós-moderno? É uma coisa que sinceramente eu sei que eu não gosto...que é uma 
coisa assim que eu não entendo...então é aqueles quadros pintados (sic), sei lá, que você 
olha assim, e diz que é pós-moderno...isso aqui é pós-moderno, sabe? Então, assim, foge ao 
meu conhecimento intelectual...É pós-moderno? Ah tá... 
Pesq.: Você acha que vivemos num mundo Pós-moderno? 
Roberta: (risos) por causa do computador principalmente né? Toda hora surgindo coisas 
novas e você...ah, já tem isso né? (risos) 
 
Sabrina: Já. É esse mundo acelerado, em que as telecomunicações estão diminuindo muito a 
distância, tudo fica muito instantâneo e acaba até transferindo nas relações, a falta de pensar 
na cultura nossa, muda tudo. 
Pesq.: E você acha que a pós-Modernidade é de modo geral, com tudo que ela tem, 
pior ou melhor? 
Sabrina: É um pouco assim, eu acredito que nada na essência é tudo bom nem tudo mal, né? 
Ela é boa e isso é importante porque traz longevidade, é... dissemina rapidamente 
informações pra o outro. Mas o problema é esse estado de efemeridade, pensamento 
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pulsante acelerado, as emoções constante e aceleradas, então isso gera uma ansiedade, um 
grau de ansiedade muito grande nas pessoas, que tudo muito rápido, a gente não processa 
mais nada não... os relacionamentos têm sido muito rápido, no dia acabou-se, tem que 
esquecer, virar a página, parece que...nada tem um pesinho. 
 

Interessante notar que, entre os entrevistados, as respostas foram bem 

variadas. Alguns afirmaram não terem ideia do que se tratava (caso de Rafael, 

Gabriel e Rodrigo), os que já ouviram falar, mas que não se lembravam (caso de 

Daniel, Nora, Amanda e André), os que mostraram algum entusiasmo com a ideia de 

uma pós-modernidade, caso de Karina, os que tiveram uma opinião negativa sobre a 

questão, como Roberta, e, por fim, quem apresentasse uma ideia ambivalente sobre 

o assunto, caso de Sabrina.  Dentre alguns informantes que deram respostas mais 

efetivas para a pergunta (Karina e Sabrina), foi possível notar uma elaboração de 

ideias realmente vinculadas ao que se associa com pertencentes a esse momento 

histórico. Estes relatos pareceram estar relacionados com conteúdos que as 

informantes já tiveram acesso anteriormente, através da mídia, possíveis leituras ou 

outros. No entanto, as entrevistas não forneceram dados suficientes para verificar se 

existe correlação entre suas opiniões abstratas sobre o tema e a maneira como elas 

julgam e percebem as suas vidas diárias no mundo pós-moderno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão sobre a pós-modernidade é relevante, uma vez que se propõe a 

descrever o agora, o estado atual das coisas, incluindo o ambicioso projeto de 

divulgar a maneira como certa conjuntura macrossocial afeta os sentimentos, as 

experiências e os comportamentos das pessoas que habitam esse mundo. Assim, 

não se trata de desvendar um passado histórico, mas de revelar a dinâmica dos 

fatos atuais e os seus efeitos sobre trajetórias de vida que estão acontecendo agora. 

Tal empreitada possui alguns méritos. Um deles é analisar determinados 

aspectos da contemporaneidade, para os quais não é possível ignorar a existência. 

Não se pode negar, por exemplo, que a humanidade vive hoje numa espécie de 

aldeia global, como assevera McLuhan (1972), proporcionada pelas recentes 

tecnologias da informação. Também é um fato que os recursos tecnológicos 

ajudaram a construir outra noção de tempo e espaço, que os acontecimentos se 

sucedem de maneira mais rápida, que novas demandas profissionais surgiram e que 

as relações amorosas não têm a mesma obrigação de permanência de antes. Os 

diversos teóricos sociais citados ao longo desse texto possuem ainda o mérito de 

proporem os efeitos desse período sobre a vida das pessoas, para os quais muitos 

sujeitos podem sentir como uma descrição verdadeira de sua própria realidade.  

A grande questão que impulsionou este trabalho não foi a descrição dos 

eventos objetivos atribuídos por muitos como pertencentes à pós-modernidade, mas 

a dúvida em relação ao discurso proeminente da Teoria Social que descreve efeitos 

certeiros desses eventos sobre as vidas cotidianas das pessoas. Assim, existe certo 

tom negativo ao descrever o destino da humanidade nesse período contemporâneo 

da história, dando a impressão de que os homens e as mulheres de agora vivem 

com a constante ameaça de um abismo sob seus pés. Afinal, qual seria o resultado 

de uma desestruturação e de uma desconstrução progressiva? Ao se falar de 

ausência de compromissos, angústias decorrentes das novas exigências 

profissionais, substituição das relações concretas e estruturadas por relações 

teleguiadas e superficiais, consumo compulsivo para uma filosofia de vida em que 

ter vale mais do que ser, associados, ainda, à contínua sensação de vazio e de 

deriva, para qual destino a humanidade estaria caminhando? 



 

 

117

Foi o caráter profético de algumas descrições da Teoria Social que gerou o 

interesse por esta pesquisa. Assim, não se pode negar que toda a conjuntura atual 

tenha efeitos sobre as pessoas, nem que tais efeitos podem ser desestruturantes e 

nocivos para muitos. Não obstante, partindo da teoria sobre subjetividade exposta 

nesse texto e dos relatos dos informantes, chegou-se à conclusão de que existe, 

certamente, alguma autonomia entre os sujeitos que está em jogo ao estabelecer o 

projeto de vida, as expectativas e a maneira de sentir e lidar com o mundo ao redor. 

Essa idéia está na base do que Certeau (1994) descreveu como as pequenas 

astúcias, as microliberdades e as microrresistências humanas, assim como revela o 

pensamento de Lefebvre (1991) e sua ideia de dialética entre o cotidiano particular e 

o social, recusando a noção de um sujeito completamente refém da sociedade.  

Partindo dessa linha de raciocínio, não se pode afirmar também que as 

características da pós-modernidade estabelecem, unicamente, efeitos positivos para 

os seres humanos. Há de se lembrar ser este um fenômeno complexo e 

multideterminado (ALVES, 2008), para o qual qualquer definição exata entra em 

desajuste com a realidade concreta de existência. Eis porque se defendeu nesse 

trabalho que o próprio sujeito é o “melhor teórico” da pós-modernidade. É a ele que 

é possível atribuir a descrição dos impactos desse tempo sobre a vida cotidiana. 

Assim, as percepções serão distintas e, ao mesmo tempo, permeadas por discursos 

e narrativas socialmente construídos.  

Tal pensamento está em consonância com as concepções de Sousa Santos 

(1989), para o qual o conhecimento científico – dos teóricos sociais, por exemplo – 

deve sempre estar relacionado com o conhecimento do senso comum – dos 

informantes da pesquisa, nesse caso – permitindo a construção de um saber, que 

somente assim, pode ser útil para ambos. Desse modo, assinala: “deixou de ter 

sentido criar um conhecimento novo e autônomo em confronto com o senso comum 

(...) se esse conhecimento não se destinar a transformar o senso comum e a 

transformar-se nele” (p.147). E finaliza a ideia ao afirmar que o saber científico deve 

estar comprometido com “a sua própria transformação numa comunidade científica 

não necessariamente menos científica, mas certamente mais comunitária” (p. 147). 

Espera-se que essa pesquisa tenha contribuído nesse sentido. 

Um outro ponto de reflexão nessa dissertação se baseou no pensamento de 

que, conforme propõe Adelma (2010), existe um quê de nostalgia em relação ao 
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passado no discurso de diversos sociólogos da pós-modernidade. É possível 

arriscar, ainda, que tal sentimento saudosista muitas vezes também aparece no 

senso comum, como uma saudade de tempos que já passaram. Trata-se de uma 

nostalgia por uma época descrita como melhor e mais feliz do que a atual, 

alimentando o imaginário das pessoas. Em entrevista à revista Istoé (já referenciada 

anteriormente), Bauman discute essa vantagem do passado em relação ao presente: 

Nossos ancestrais eram esperançosos: quando falavam de 
"progresso", se referiam à perspectiva de cada dia ser melhor do 
que o anterior. Nós estamos assustados: “progresso”, para nós, 
significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um 
carro em aceleração. (...) Em um mundo composto de “agoras”, de 
momentos e episódios breves, não há espaço para a preocupação 
com “futuro”. Como diz um outro provérbio inglês: “Vamos cruzar 
essa ponte quando chegarmos a ela”. Mas quem pode dizer quando 
(e se) chegar e em que ponte?  
(Entrevista publicada em 24 de setembro de 2010) 
 
 

Não obstante, partindo dos relatos dos informantes dessa pesquisa, não foi 

possível fazer qualquer vinculação clara com a ideia de superação absoluta do 

passado sob o presente e, embora tenham ocorrido alguns relatos nostálgicos em 

relação às décadas anteriores, não foi prevalecente uma preferência por voltar atrás 

e viver em outro tempo histórico, se possível fosse. Ao contrário, os informantes 

pareceram enxergar algumas vantagens nesse mundo pós-moderno que, de modo 

geral, lhes traziam mais satisfações do que sentimentos de desesperança, 

desamparo e angústia em relação ao presente e ao futuro. Por essa razão, quando 

se pensa no impacto da pós-modernidade sobre as pessoas, de fato não se pode 

estabelecer uma regra a respeito dos seus efeitos.  

Não é possível esquecer que as descrições dos teóricos sociais sobre a pós-

modernidade resultam do julgamento de acontecimentos dos quais se participa de 

perto, sem que seja possível um distanciamento permitido aos fatos antigos, 

analisados sob a frieza da distância temporal, para o qual já se tem um desfecho 

conhecido. Todavia, se a época atual é complicada, como se poderia afirmar os 

efeitos de outros períodos da história sobre as pessoas daquele tempo? O que dizer 

das imobilidades de classe do período feudal, da falta de tecnologia sanitária e 

médica que levou a peste bubônica a varrer a Europa medieval, da falta de direitos 

femininos até um período muito recente da história, da impossibilidade do divórcio no 
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início do século passado, da primeira e segunda grande guerra? Difícil saber de que 

maneira cada povo enfrentou ou significou o contexto em que estava inserido. 

Assim, como afirmar uma desestruturação progressiva na atualidade? 

Se foram alardeados o fim das grandes narrativas e a entrada do mundo num 

período de total incerteza na pós-modernidade, também outras perspectivas se 

fazem possíveis. Bresser-Pereira (2011) propõe uma apropriação distinta da 

incerteza, conforme discute abaixo: 

Sim, vivemos nos tempos da incerteza. Mas quando estávamos 
certos a respeito da vida? No tempo da religião e da tradição? Não 
creio. Não havia nenhuma certeza então, apenas a construção de 
certezas reasseguradoras. No tempo do capitalismo clássico ou 
liberal e do positivismo científico que eclode no início do século XX? 
Tampouco então. Havia apenas a tola certeza de que a verdade 
estava ao nosso alcance. No fordismo? Mas essa foi apenas uma 
coalizão política ampla e um momento de otimismo do vencedor no 
momento da grande expansão e chegada à condição hegemônica 
de um Estados Unidos que então encarnara a democracia e 
derrotara todos os autoritarismos. No estalinismo? Mas afinal esse 
foi o momento da revolução nacionalista russa, da acumulação 
primitiva, e da industrialização – ou da emergência retardatária da 
classe profissional. (p. 20). 

 

A questão que aqui se impõe é de que a incerteza está sempre presente, 

exigindo que as pessoas aprendam a lidar com ela. Não saber do futuro não impede 

de planejá-lo, nem mesmo em tempos pós-modernos. Assim, sobre qual angustiante 

incerteza da vida os teóricos sociais estão falando quando as pessoas se mantêm 

fazendo planos e buscando projetos estáveis? O fato é que os informantes da 

pesquisa – uns mais, outros menos – continuam a se programar: estudam para 

concurso, pretendem ter filhos, se engajam ou desejam se engajar em 

relacionamentos duráveis e investem em planos para o futuro. A pós-modernidade 

trouxe a ideia de que todo projeto é viável, não sendo mais necessário trilhar um 

caminho já determinado. Bresser-Pereira (2011) chega a afirmar que os homens de 

hoje são senhores de seu destino, na contra-mão de algumas descrições de teóricos 

sociais. 

O fato é que essa dissertação, ao interpelar os sujeitos sobre a vida na pós-

modernidade, buscou manter uma visão dialógica sobre o tema. Não obstante, 

Bakhtin (1997), ao fazer suas observações sobre a epistemologia das Ciências 

Humanas, afirma que esse caminho, embora mais rico, é também mais arriscado, 
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uma vez que questiona dogmas já estabelecidos, podendo causar 

descontentamento em possíveis interlocutores. Assim, tratar os participantes de uma 

pesquisa como sujeitos que também têm algo a dizer e não como um objeto 

coisificado de quem se fala, implica em uma escolha metodológica mais empolgante, 

porém mais complicada de ser efetuada, visto que abala posições já asseguradas. 

Para tornar viável essa escolha, a metodologia de análise de conteúdo de 

González Rey (2011), adotada nessa dissertação, se mostrou bastante apropriada, 

ao ajudar a compreender os movimentos dos sujeitos e seus sentimentos de 

potência e/ou impotência no grupo do qual fazem parte. Ao final, obteve-se uma 

complexa trama de narrativas, em congruência com uma realidade também 

complexa, em que emergiram algumas singularidades de cada sujeito e de sua visão 

do mundo pós-moderno, muito mais como um sentimento de pertencimento, do que 

afastamento da vida social.   

Esse caminho foi necessário, dados os questionamentos iniciais que 

originaram essa investigação. De acordo com Stam (1992) a noção de dialogismo do 

círculo bakhtiniano pressupõe que a cultura é, em sua natureza, não-unitária, sendo 

um espaço em que discursos diversos coexistem em relações de constantes trocas 

e oposições. Tal premissa resume a filosofia que embasa esta pesquisa e que 

culminou nos informantes e em suas narrativas a respeito da vida pós-moderna. 
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APÊNDICE 

 

 

Roteiro Para Entrevista 
 

Obs. Aplicar termo de consentimento livre e esclarecido. 
 
Dados Pessoais 
Nome 
Filhos: (   ) Não  (   ) Sim. Quantos?    
De um mesmo Relacionamento? (   ) Não  (   ) Sim 
Estado Civil 
Cor 
Naturalidade 
Tempo de Residência na Cidade 
Motivo de Residência na Cidade 
Morou em Outras Cidades? Quanto Tempo? 
Data de Aniversário 
E-mail 
Sexo 
Telefones 
Bairro 
Com quem mora? 
Orientação sexual 
Religião 
Escolaridade 
Curso Graduação 
Curso Pós-Graduação 
Profissão 
Cargo que ocupa 
Local de Trabalho 
Renda Média Mensal 
Possui carro? 
Tipo de Residência 
Pratica Esporte? 
Há Quanto Tempo? 
 
Cotidiano 
Descreva suas atividades de um dia comum durante a semana. 
Descreva suas atividades de um dia comum durante o fim de semana ou feriado. 
Descreva suas atividades de um dia comum durante as férias. 
Explicar a rotina, os horários, do que gosta de fazer, com quem se relaciona com 
frequência, a administração doméstica etc. 
Acha que tem temo suficiente para as suas atividades? 
 
Padrões de Consumo e interesses 
Quais são suas principais atividades de lazer? 
Sabe usar bem as tecnologias modernas? Conhece a maioria? Usa com frequência? 
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Quão dependente dessas tecnologias você diria que é? 
Gosta de shopping? Costuma ir com frequência? Para fazer o que? 
Suas principais atividades de leitura são no computador ou através de impressos? 
Qual a média de tempo que você passa utilizando o computador? 
Qual a média de tempo que você passa diante da TV? 
Você costuma ir às compras com frequência? 
Quais tipos de objetos ou serviços são os seus preferidos? 
Você se acha econômico? 
Você acha que tudo o que você compra é necessário? 
Com que frequência você troca de artefatos tecnológicos? 
Tem algo que você queira muito e não pode comprar? Como se sente em relação a 
isso? 
 
Relacionamento Afetivo-Sexual 
Está em algum relacionamento? 
Tipo de relacionamento (monogâmico, relação aberta etc) 
Tempo do Último (ou atual) Relacionamento. 
Descreva seu relacionamento atual. 
Quantos Relacionamentos Anteriores? 
Média de Duração de Cada Um. 
De modo geral, por que as relações anteriores não duraram? 
Como é a sua conduta padrão durante o relacionamento? 
Prefere a vida de solteiro ou estar em algum relacionamento? 
Quais as vantagens ou desvantagens de estar solteiro ou estar com alguém? 
O que pensa sobre traição? 
Quando solteiro, se sente sozinho? 
Já teve algum relacionamento que contrariou a sua orientação sexual? 
A maioria das pessoas do seu círculo de convivência está solteiro ou comprometido? 
Acredita em amor “eterno”? 
O que pensa de sexo sem compromisso? 
Acha importante o casamento civil e/ou religioso ou morar junto basta? 
Quais os seus planos para a sua vida amorosa daqui pra frente? 
O que acha de relacionamentos à distância? 
Já se relacionou com alguém através da internet? Com que frequência? Acha que 
pode dar certo? 
Para você, os relacionamentos amorosos de hoje são melhores ou piores do que 
antigamente? 
Acredita que as pessoas prefiram compromissos a longo prazo? 
 
Carreira 
Quantos empregos você possui atualmente? 
Está satisfeito com o seu trabalho? 
Atua na mesma área de sua formação? 
Trabalha para você mesmo ou para outras pessoas? 
Possui todos os vínculos e garantias legais? 
Há quanto tempo está no seu último emprego? 
Quantos empregos anteriores você já teve? 
Qual a média de duração de cada um? 
Qual o motivo de saída de cada um desses empregos? 
Você está realizado profissionalmente? 
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Foi ou está sendo difícil se estabelecer profissionalmente? 
Acha o mercado de trabalho complicado? 
Acredita que antigamente o mercado de trabalho era pior ou melhor? Mais ou menos 
oportunidades? 
Você possui boas relações no trabalho? As pessoas são colaborativas? 
Você possui estabilidade ou segurança no seu atual trabalho? 
Você possui autonomia no seu trabalho? 
 
Vida Social e Familiar 
Como é sua relação com sua família e com seus amigos?  
Acompanha de perto os acontecimentos na vida de seus familiares ou amigos? 
Sente que pode sempre contar com sua família e/ou amigos? 
Sua família e/ou amigos se interessam por sua vida? Sabem sobre sua rotina? 
Quando está triste, com quem você conta? 
Você se considera uma pessoa com amigos verdadeiros? 
Costuma se encontrar freqüentemente com seus amigos? 
Você contacta mais seus amigos pessoalmente ou por intermédio de tecnologias? 
Qual a importância que sua família e/ou amigos tem na sua vida? 
Você freqüenta algum centro religioso? Sempre? 
Acha que você costuma manter relações de amizade duradouras? 
Conhece ou se relaciona com seus vizinhos? 
 
Expectativas para o Futuro 
Como você pretende estar daqui a alguns anos? 
Pretende continuar em Vitória da Conquista? 
Possui projetos profissionais ou familiares para o futuro? 
Como acha que vai estar o mundo daqui a poucas décadas? 
Você tem medo do futuro? 
Há algo que pretende mudar? 
 
Generalidades 
De modo geral, você está satisfeito com sua vida? 
Acredita que as pessoas com quem convive aprovam seu estilo de vida? 
Você está atualizado sobre as novas tecnologias? 
Você sente que possui segurança ou autonomia sobre sua vida? 
Se pudesse optar, viveria nessa época ou em épocas anteriores? 
Você sente confiança e segurança na sua vida hoje? E no futuro? 
Você vive com preocupações constantes? 
Gosta de viver em Vitória da Conquista? Por que? 
Você é feliz? 
Você, alguma vez, já ouviu falar de pós-modernidade? Tem alguma ideia formada 
sobre isso? 
 
 

 


