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Resumo 

 

Com base na obra “Os Tempos Hipermodernos” do filósofo francês Gilles Lipovetsky e 

“Modernidade Líquida”, bem como “Vida para Consumo” do filósofo polonês Zygmunt 

Bauman, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre aspectos do comportamento 

humano quando das mudanças ocorridas na sociedade contemporânea. As obras são 

analisadas, individualmente, quanto a seus conceitos e consequências sociais e, 

posteriormente, comparadas entre si com o objetivo de identificar questões da existência 

humana e o papel do Design, a fim de resolver problemas do mundo pós-moderno. 

 

Palavras Chave: Hipermodernidade, Modernidade Líquida e Design. 

 

 

Abstract 

 

Based on the books "Os Tempos Hipermodernos" of the French philosopher Gilles Lipovetsky 

and "Modernidade Líquida" as well "Vida para Consumo" of the Polish philosopher Zygmunt 

Bauman, this article aims to reflect on aspects of human behavior when changes in 

contemporary society occur. The books are analyzed individually regarding their concepts 

and social consequences and then compared one to each other in order to identify issues of 

human existence and the role of design in order to solve problems of the postmodern world. 
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Introdução 

Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman figuram entre os autores mais dedicados ao 

contemporâneo, ao que se passa no tempo do agora, através de obras como “Os Tempos 

Hipermodernos”, “Modernidade Líquida” e “Vida para Consumo”. 

Os referidos autores buscam, através de reflexão profunda e análise complexa, 

identificar as mudanças ocorridas no comportamento do indivíduo e em seu modo de viver, a 

partir das mudanças que ocorrem na sociedade. O ser humano age em função do que a 

sociedade lhe apresenta. 

Com base nesta literatura, o presente artigo visa identificar as teorias apresentadas nos 

mais diversos aspectos do comportamento do indivíduo contemporâneo, tais como 

perspectivas, consumo, relacionamentos, patologias, dentre outros. 

 



Os Tempos Hipermodernos - Lipovetsky 

Em “Os Tempos Hipermodernos”, obra escrita por Gilles Lipovetsky, juntamente com 

Sébastian Charles, faz-se uma apreciação sobre o que os autores entendem ser uma sociedade 

hipermoderna, o novo estado cultural das sociedades desenvolvidas. 

A obra disserta sobre a sociedade moderna em que o indivíduo projeta a felicidade no 

futuro, passando pelo período pós-moderno em que o indivíduo projeta a felicidade no 

presente (carpe diem) e chega na hipermodernidade em que o indivíduo projeta a felicidade 

no futuro, com referências do passado e do presente. 

O indivíduo vem de uma sociedade moderna mais diversa, mais facultativa, menos 

carregada de expectativas em relação ao futuro; vivia-se uma temporalidade dominada pelo 

precário e pelo efêmero. O período pós-moderno indicava o advento de uma temporalidade 

social inédita, marcada pela primazia do aqui e agora (carpe diem). 

Surge uma modernidade elevada na potência superlativa. Tudo é hiper: 

hipercapitalismo, hiperclasse, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, dentre 

outros. O nascimento do pós-moderno ocorre no mesmo momento em que se esboçava a 

hipermodernização do mundo. O dito modernismo também segue a tendência superlativa 

tornando-se hipermodernismo. 

Algumas das transformações que LIPOVETSKY (2004) destaca e que se desenrolam 

no palco das sociedades são: a rápida expansão do consumo e da comunicação em massa; o 

enfraquecimento das normas autoritárias e disciplinares; o surto de individualização; a 

consagração do hedonismo e do psicologismo; a perda da fé no futuro revolucionário e o 

descontentamento com as paixões políticas, assim como as militâncias. Sobre o consumo, 

LIPOVETSKY (2004) apresenta uma visão mais sofisticada, evidenciando que a expansão do 

consumo está mais voltada para o próprio indivíduo e para as suas “motivações privadas”, do 

que para o coletivo. 

Na hipermodernidade, não há escolha senão evoluir. O tempo é escasso e torna-se um 

problema social. Quanto mais depressa se vai, menos tempo se tem. A sensação de 

insegurança invadiu os espíritos, a saúde se impõe como obsessão das massas. Proteção, 

segurança, defesa das conquistas sociais, urgência humanitária, preocupação com o planeta 

são preocupações eminentes no contexto hipermoderno ao mesmo tempo em que o indivíduo 

sente-se cada vez mais só neste novo mundo que se apresenta. 

Nas palavras de LIPOVETSKY (1989), “(...) quanto mais a cidade desenvolve 

possibilidades de encontro, mais sós se sentem os indivíduos; mais as relações se tornam 

emancipadas das velhas sujeições, mais rara é a possibilidade de encontrar uma relação 

intensa. Em toda parte encontramos a solidão, o vazio, a dificuldade de sentir”. 

Assiste-se ao declínio do carpe diem, o que predomina é um presente dividido, 

apreensivo, assombrado pelo vírus e pelos estragos da passagem do tempo. 

 

Consequências da Hipermodernidade 

Com base na obra lipovestkyana, a sociedade hipermoderna apresenta a tendência pela 

busca da saúde, beleza e juventude; o consumo serve como posicionamento do indivíduo 

frente ao coletivo. A sociedade caminha para um indivíduo que consome em larga escala, mas 

que, ao mesmo tempo, consome de forma racional e reflexiva. Este novo perfil de consumidor 

apresenta-se como individualista, onde a tradição foi trocada pelo interesse por tendências.  

Combina o egoísmo e a consideração pelo outro já que busca saciar seus desejos 

individuais e prolongar sua vida (estética e saúde), assim como considera também seu papel 

ativo na preservação do meio ambiente e na dignidade dos excluídos. 

No âmbito do consumo, o indivíduo passa a adquirir produtos e serviços que lhe 

proporcione um prazer integral, ao passo que se mostra autônomo sem buscar 



necessariamente seguir as convenções sociais ou normas reguladoras impostas para o 

comportamento coletivo. O importante não é somente a diferenciação social, mas também seu 

bem-estar de proporções egoístas, a satisfação pessoal. 
 

A idéia de bem-estar é uma construção social que se forma ao longo do tempo, de 

acordo com uma variedade de fatores. A idéia de bem-estar hoje dominante no 

ocidente e amplamente difundida por todo o mundo nasceu com a revolução 

industrial. Sofreu progressivas mudanças, acompanhando a evolução da sociedade, e 
agora  se revela como um conjunto dinâmico e articulado de visões, expectativas e 

critérios de avaliação que compartilham uma persistente característica: associar a 

percepção de bem-estar a uma disponibilidade sempre maior de produtos e serviços.  

(Manzini, 2008)  

 

Todavia, mesmo na ordem do consumo, a consciência está presente a partir do 

momento que o consumidor tende a passar a evitar produtos que desrespeitem os códigos de 

produção ambientais ou códigos relativos ao trabalho (escravo, infantil), privilegiando objetos 

produzidos com padrões ecológicos e sustentáveis.  

 
Aos militantes politicos, seguem-se os novos consumidores ‘engajados’, ávidos por 

selos éticos e produtos associados à defesa das crianças, dos famintos, dos animais, 

do meio ambiente, das vítimas de todo tipo. É sob os auspícios do consumo 

‘correto’, da despesa cidadã, ecológica e socialmente responsável que se constrói a 

fase [que hoje se vive]. (LIPOVETSKY, 2007) 

 

Esta consciência, porém, desperta no indivíduo a instabilidade psicológica quando este 

vê-se incapaz de transformar o mundo em que vive e convive com o sentimento de medo que 

exige a fuga como meio de compensar esta impotência pessoal. Esta fuga fica evidente no 

consumo exagerado, que alivia essas frustrações e proporciona o bem-estar de tais indivíduos 

entrando num processo contínuo de consumo. “Ninguém duvida que, em muitos casos, a febre 

de compras seja uma compensação, uma maneira de se consolar das desventuras da 

existência, de preencher a vacuidade do presente e do futuro” (LIPOVETSKY, 2004). 

No processo de individualização do sujeito, a mídia tem papel fundamental já que 

interfere diretamente no modo de vida e comportamento no cotidiano contemporâneo. A 

publicidade, a televisão, o cinema e a imprensa disseminam o padrão e norma para a 

felicidade, a liberdade individual de escolha e os padrões de moral emocional; todos voltados 

ao consumo. 

 
Consumimos sempre mais, mas nem por isso somos mais felizes. O mundo 
tecnicista proporciona a todos uma vida mais longa e, em termos materiais, mais 

cercada de confortos. É algo que devemos considerar. Porém, isso não equivale à 

felicidade em si, que tenazmente escapa do poder de apreensão humana 

(LIPOVETSKY, 1989). 

 

O Design e o estado de ansiedade hipermoderno 

A sociedade hipermoderna apresenta-se como a sociedade em que o tempo é cada vez 

mais vivido com preocupação maior, a sociedade em que se exerce e se generaliza uma 

pressão temporal crescente. O estado de guerra contra o tempo implica em que os indivíduos 

estão cada vez mais encerrados somente no presente com a dinâmica da individualização e os 

meios de informação funcionando como instrumentos de distanciamento, de introspecção, de 

retorno ao eu.  

Esta ansiedade psicológica do indivíduo é compensada pelo consumo compulsivo 

como forma de busca da felicidade duradoura seja em seu trabalho ou em suas experiências 



afetivas. O indivíduo passa a adquirir produtos e serviços que lhe permitem expor uma 

identidade, um estilo de vida, um gosto. A construção desta imagem que o homem constrói 

para projetar ao outro é criada através do consumo de produtos simbólicos e significativos; 

significados estes atribuídos pelo próprio indivíduo aos produtos e objetos, além de seu valor 

funcional ou comercial. Os produtos têm sua habilidade de carregar e comunicar significados 

culturais ampliados na sociedade contemporânea. 

 
O sistema de design e produção que cria os bens de consumo é uma empreitada 

inteiramente cultural. Os bens de consumo nos quais o consumidor desperdiça 

tempo, atenção e renda são carregados de significação cultural. Os consumidores 

utilizam esse significado com propósitos totalmente culturais. Usam os significados 
dos bens de consumo para expressar categorias e princípios culturais, cultivar ideias, 

criar e sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar (e sobreviver a) 

mudanças sociais. (MCCRACKEN, 2003) 

 

Assim, investir na identificação de tendências e necessidades dos consumidores, pode 

ser de fundamental importância nas estratégias de negócios, assim como no desenvolvimento 

de produtos inovadores através do design. Este tem a importante função de materializar as 

tendências de mercado e as necessidades dos consumidores, e ainda de promover o objeto 

como elemento de significação social. 

Os bens de consumo desenvolvidos sob esta perspectiva podem chegar ao consumidor 

na forma de produtos de primeira necessidade diferenciados, peças decorativas, objetos que 

transformem o ambiente de trabalho mais prazeroso, ou ainda como estímulo a melhorar a 

produtividade das empresas, como por exemplo, a compressão de sistemas de emergências em 

ambulâncias e helicópteros. 

Segundo SILVEIRA (2010), o designer tem ainda o papel de requalificar o conceito de 

estética e funcionalidade no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, uma 

tendência da hipermodernidade vista anteriormente, através de projetos sustentáveis. Para 

tanto, o designer necessita de um amplo e consistente conhecimento a fim de formular novos 

conceitos com o objetivo de construir uma sociedade mais consciente através das abordagens 

sustentáveis. 

Obviamente, este pensamento contrasta com os inúmeros produtos desenvolvidos 

anualmente; enquanto alguns designers pesquisam e procuram desenvolver materiais 

recicláveis, biodegradáveis, ecologicamente corretos e menos poluentes, outros ainda seguem 

a linha dos produtos poluentes sem se preocupar com os impactos ambientais e humanos. A 

consciência só será possível quando o ser humano for valorizado como foco do processo do 

mesmo modo em que são valorizados, hoje, o progresso econômico e tecnológico. 

 

A Modernidade Líquida e a Vida para Consumo 

Já para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a “Modernidade Líquida” descreve as 

transformações sociais por que passa a sociedade contemporânea em todas as esferas: vida 

pública, privada, relacionamentos humanos, mundo do trabalho, estado e instituições sociais. 

Ou seja, refere-se ao estiramento do tecido social e de suas consequências para o âmbito dos 

relacionamentos humanos, através da metáfora da liquefação. 

A obra dedica-se a essa liquidez que permeia cinco tópicos: a emancipação, a 

individualidade, o tempo e espaço, o trabalho e a comunidade.  Segundo BAUMAN (2001), a 

solidez das instituições sociais perde espaço, de maneira cada vez mais acelerada, para o 

fenômeno da liquefação. De acordo com essa metáfora, a concretude dos sólidos firmes e 

inabaláveis, derrete-se irreversivelmente, tomando, paradoxalmente, a amorfabilidade do 

estado líquido. 



Vivemos um tempo de transformações sociais aceleradas, em que as dissoluções dos 

laços afetivos e sociais são o centro da questão. A liquefação dos sólidos explica um tempo de 

desapego e provisoriedade, uma suposta sensação de liberdade que traz, em seu avesso, a 

evidência do desamparo social em que se encontram os indivíduos moderno-líquidos. O 

desprendimento das redes de pertencimento social (incluindo a família) caminha em paralelo 

com o crescente processo de individualização como característica central da constituição de 

novas subjetividades. 

Nesse contexto, a cultura do “eu” sobrepõe-se a do “nós”, e o relacionamento “eu x 

outro” ganha ares mercantis, em que os frágeis laços têm a possibilidade de serem desfeitos 

frente a qualquer desagrado de ambas as partes. 

BAUMAN (2001) destaca que, na líquida modernidade, os relacionamentos tendem a 

adquirir um perfil de acúmulo de experiência, o indivíduo passa a acreditar que o 

relacionamento posterior tem a possibilidade de ser melhor que o anterior, levando-o à 

sensação de não-realização do que está vivendo naquele momento. O indivíduo vive à procura 

de um amor perfeito (utópico) que ao mesmo mantenha certa distância a fim de permitir o 

exercício da liberdade. O autor acredita que essa busca pode levar, de forma contraditória, à 

incapacidade de amar e ao crescente movimento de criação de novas patologias, próprias da 

modernidade líquida: depressão, solidão, desamparo, isolamento. 

Na esfera social, temos as exclusões de toda ordem como sintoma de uma perversa 

sensação de liberdade e desteriolização. Na suposta liberdade preconizada pela modernidade 

líquida, torna-se clara a percepção de que ser ou sentir-se livre para ir, vir e desapegar-se é 

status proporcional ao poder de consumo individual; “(...) a sociedade pós-moderna 

envolve seus membros primariamente em sua condição de consumidores” (BAUMAN, 2001). 

 Ter é ser e ser é estar. Na modernidade líquida, não há compromisso com a ideia de 

permanência e durabilidade. Entre a possibilidade do desprendimento fluído como modo de 

vida e a imposição de mesmo para a imensa maioria, há um vácuo entre a liberdade e a 

incerteza, a emancipação e o total desamparo social e individual. 

Analisando as relações humanas a partir do mercado consumidor, BAUMAN (2008) 

discute, na obra “Vida para Consumo”, aspectos centrais do fetichismo que as mercadorias 

passam a exercer sobre os consumidores, fazendo-os não só se sentirem, mas portarem-se 

como mercadorias. Com conteúdo totalmente relevante à realidade atual, há a questão do 

fenômeno das redes sociais que, numa onda avassaladora, apresentam-se como novos canais 

de mediação das relações sociais que passam a ser medidas pelo consumo.  

Hoje, através das comunidades on-line, são estabelecidos novos padrões de contato, 

novas formas de obter informações diversas e estabelecer relações afetivas que transpõem a 

distância física, sendo supridas pelo simples toque da tela. Sobre esta ótica, BAUMAN (2008) 

alerta para o problema da inabilidade social cada vez mais presente na realidade de países 

imersos na era digital, quando os indivíduos, após se acostumarem com os relacionamentos 

on-line, perdem sua capacidade autêntica e espontânea de socialização. Ele apresenta o modo 

como as relações sociais passam a ser medidas pelo consumo. 

O mercado impõe padrões (de beleza, de consumo, ideológicos) e os indivíduos 

passam inconscientemente a se portarem como objetos de consumo. Aspectos como desejo 

pela fama e o consumo excessivo, característicos da atual sociedade, apresentam-se como 

representações típicas da fragmentação social que vivemos onde, obrigatoriamente, é 

necessário tornar-se notável e a posse dos objetos ultrapassados passa a ser vista como 

sinônimo de estupidez pelos demais. 

O surgimento de necessidades incessantes, a promessa de felicidade e a satisfação em 

cada nova compra bem sucedida, movimentam a economia e transmitem aos consumidores 

“novas vidas” e novas chances de renascimento social. BAUMAN (2008) observa um fato um 



tanto peculiar sobre a sociedade dos consumidores como sendo, talvez, a única na história a 

prometer aos seus “membros” a felicidade na vida terrena. O autor também analisa, em 

âmbito maior, a pobreza, a grande chaga da “perfeição” da sociedade de consumidores. 

 

Consequências da Modernidade Líquida 

Segundo BAUMAN (2008), “o tédio, a ausência ou mesmo interrupção temporária do 

fluxo perpétuo de novidades excitantes, que atraem a atenção, transformam-se num espetáculo 

odiado e temido pela sociedade de consumo”. Neste cenário, o mercado tem a função de 

frustar continuamente o indivíduo com a finalidade de gerar constantemente novos desejos de 

aquisição num ciclo infinito, vicioso. 

O consumidor vive constantemente na busca pelas novidades num ambiente de 

frustração psicológica e estímulo ao consumo. Com a finalidade de definir 

mercadologicamente o que é “novo”, Diana Lima afirma que: 

 
Produzido e ofertado em ritmo acelerado e incessante, ao invés de resistência, na era 

moderna, o novo não amedronta. Ao contrário, a novidade provoca mais e mais 

desejo no consumidor, de modo que ele guarda ou se desfaz daquilo que até então o 

agradava para se lançar em novas aquisições, sem jamais estar satisfeito. (LIMA, 

2010) 

 

BAUMAN (2004) sugere que este tipo de ambiente, além de gerar uma ansiedade 

descontrolada, também estabelece uma “falsa relação de causalidade entre ‘novo’ e ‘bom’, 

pois nem sempre o que é novo é dotado de qualidade. 

Por outro lado, os consumidores da modernidade líquida e globalizada, segundo 

BAUMAN (2001), se apresentam como “acumuladores de sensações”. Acumular produtos 

torna-se secundário, o indivíduo dá importância à sensação de tentar conquistar tais objetos de 

forma constate. 

 

O Design e os problemas da pós-modernidade 

O que realmente importa na sociedade pós-moderna, de acordo com BAUMAN 

(2001), são os desejos dos consumidores mesmo que estes ainda não tenham sido percebidos. 

São estes desejos que fazem com que o indivíduo busque continuamente as novidades; e esta 

valorização do que é novo faz com que este mesmo novo rapidamente se torne velho e, assim, 

o movimento perpetua-se cíclico, o novo sempre toma lugar do anterior. 

O desejo do consumidor é que alimenta este ciclo e mantém a sociedade de consumo. 

O efeito colateral, segundo MANZINI (1996) é a existência de produtos em demasia. Sugere 

que o indivíduo deva ter menos produtos, mas que entreguem mais serviços agregados, 

visando não chegar a uma saturação e proliferação descontrolada de tantos produtos que, em 

última instância, não contribuem para o equilíbrio e preservação do planeta. Ou seja, um 

campo fértil para o designer criar. 

Partindo-se do princípio que o designer interage com as diversas áreas do 

conhecimento, estuda os problemas de forma transdisciplinar e metodologicamente sistêmica, 

é capaz de criar métodos e soluções inéditas. 

Neste campo, pode-se destacar os gadgets, do inglês “a mechanical contrivance or 

device” categoria de objetos, ou ainda “dispositivos mecânicos engenhosos destinados a 

satisfazer certas pequenas funções particulares da vida diária” (MOLES, 1994). Normalmente, 

este tipo de produto encanta por sua natureza técnica com atributos lúdicos além de agregar 

diversas funcionalidades em um só aparelho como no caso do celular + câmera + acesso à 

internet, dentre outros. 



Seguindo a mesma linha da consciência ambiental e coletiva, o designer deve dar 

especial atenção quanto à durabilidade dos materiais. Com a produtividade desenfreada de 

bens de consumo, pouco investe-se em durabilidade com este mesmo propósito: rotatividade 

de produto e facilidade de substituição por novas peças. BAUMAN (2008) afirma que “o 

consumismo de hoje não consiste em acumular objetos, mas em seu gozo descartável”. 

A inovação, proporcionada pelo designer neste caso, pode ser avaliada sob diversos 

pontos de vista: gerador de riqueza, sustentabilidade e economia de recursos. Estas 

transformações são visíveis na sociedade contemporânea, o foco reposiciona-se do sistema de 

produção para o perfil do consumidor. O consumidor mostra-se mais individualista, 

superficial e insaciável; tendências antes avaliadas como problema e agora vistas como valor. 

O design contribui a fim de suprir as necessidades deste novo consumidor a partir de 

ideias inovadoras voltadas para a proposição de soluções alternativas. Através de 

comunidades criativas, tecnologia e observação de diversos pontos de vista pode-se chegar a 

soluções inesperadas.  

 

Relação entre Bauman e Lipovetsky 

LIPOVETSKY (2004) analisa o homem contemporâneo nos tempos hipermodernos e 

seus novos valores, a cena social atual e a nova realidade em que atua; onde tudo se eleva a 

potência superlativa: hiperclasse, hipercapitalismo, hipermercado, entre outros. Uma escalada 

aos extremos, sob o signo do excesso. Até os comportamentos individuais são observados na 

engrenagem do extremo, do que são provas do frenesi consumista, o dopping, os esportes 

radicais, os assassinos em série, as bulimias, as anorexias, obesidade, compulsões e vícios. 

Delineiam-se duas tendências contraditórias. De um lado, os indivíduos, mais do que 

nunca, cuidam do corpo, são fanáticos por higiene e saúde. De outro lado, proliferam as 

patologias individuais, o consumo anônimo, a anarquia comportamental. Segundo o autor, a 

era hipermoderna produz, num só movimento, a ordem e a desordem, a independência e a 

dependência subjetiva, a moderação e a imoderação. Nasce uma cultura hedonista e 

psicologística que incita a satisfação imediata das necessidades e estimula a urgência dos 

prazeres. Consumir sem esperar, viajar, divertir-se, não esperar nada. Viver o aqui e agora, 

sem olhar o futuro.  

Em “Modernidade Líquida”, BAUMAN (2001) aborda o fenômeno da liquefação 

social e suas repercussões para as vidas humanas nas suas diferentes esferas. Discute a 

questão do consumo e das novas sintomatologias individuais, o processo de individualização 

(cultura do eu). Descreve que os relacionamentos mostram-se muito mais voláteis e fluídos. 

Na esfera social, temos as exclusões de toda ordem como sintoma de uma perversa sensação 

de liberdade e de desesterritorialização. Esta suposta liberdade traz novas patologias: 

depressão, solidão, desamparo, isolamento. Na modernidade líquida, não há compromisso 

com a ideia de permanência e durabilidade. 

Já em “Vida da Consumo”, BAUMAN (2008) analisa as relações humanas a partir da 

ótica do mercado consumidor, os aspectos centrais do fetichismo que as mercadorias passam a 

exercer sobre os consumidores. “Em vista da volatilidade e instabilidade intrínseca de todas 

ou quase todas as identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das 

identidades que se torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade” 

(BAUMAN, 2001). 

As relações sociais passam a serem medidas pelo consumo. O autor mostra o 

indivíduo portando-se como objeto de consumo. Tudo visa conquistar o indivíduo para o 

consumo, desde sua infância, com a finalidade de garantir o consumo fiel quando adulto. 



Existe uma integração de ideias entre os autores no sentido de que ambos analisam a 

sociedade num mesmo período (moderno) e os efeitos que a cena social causa no 

comportamental humano. 

Tanto Lipovetsky quanto Bauman descrevem um indivíduo que age pressionado pelo 

que o cotidiano social e as pressões externas desse cotidiano lhe apresentam e os aspectos 

supostamente positivos, bem como os negativos que isso lhe acarreta no seu comportamento. 

O diferencial entre os autores é o foco da obra: a sociedade hipermoderna, em que 

tudo se eleva a uma potência superlativa, tanto na área social como na área individual. Como 

área social pode-se destacar o hipercapitalismo, o hipermercado, o hipertexto. No aspecto 

individual, são seres humanos pegos na engrenagem do extremo, com o frenesi consumista, o 

dopping, os esportes radicais, as bulimias, as anorexias, as compulsões e os vícios.  

E na modernidade líquida, BAUMAN (2001) aborda o fenômeno da liquefação social 

e suas repercussões para as vidas humanas nas suas diferentes esferas, assim como na “Vida 

para Consumo”, BAUMAN (2008) analisa as relações humanas a partir da ótica do 

consumismo.  

 

A Comparação entre os Autores 

As obras de Lipovetsky e Bauman possuem diversas características em comum; ambos 

situam-se nos tempos modernos, por exemplo. De formas diferentes, ambos os autores 

analisam aspectos da sociedade de consumo e os efeitos que essa sociedade causa no 

comportamento das pessoas, nas relações sociais. 

Lipovetsky assim como Bauman, mostram um indivíduo preocupado com a vida 

pública, privada, com a saúde, com os relacionamentos humanos, com o mundo do trabalho, 

das instituições sociais, com o futuro do planeta, com a sustentabilidade. 

Outro ponto de aproximação entre os autores é que, mesmo abordando o 

comportamento humano e a sociedade de formas diferentes, eles mostram um indivíduo que é 

fortemente influenciado pela sociedade e essas influências acarretam inseguranças e 

patologias individuais que o fazem sentir-se inseguro em relação ao seu presente e ao seu 

futuro. 

LIPOVETSKY (2004) discorre, em sua obra, sobre o tempo em que vivemos em uma 

sociedade de consumo que se exibe sob o signo do excesso, da profusão de mercadorias, de 

comportamentos individuais pautados por atitudes extremas em que se delineiam duas 

tendências contraditórias: de um lado, os indivíduos, mais do que nunca, cuidam do corpo, 

são fanáticos por higiene e saúde. De outro lado, proliferam as patologias individuais, a 

anarquia comportamental.  

O indivíduo, além de se preocupar consigo, também tem preocupações relativas ao 

provir planetário, riscos ambientais, poluição atmosférica, mudanças climáticas. Ele tem 

preocupações individuais (prevenção da saúde, em ter uma aposentadoria, em conservar o 

emprego) e preocupações coletiva (com a sustentabilidade do planeta, com as mudanças 

climáticas).  

O mundo, do jeito que se apresenta, provoca mais inquietação do que otimismo. É um 

mundo em que aumentam as desigualdades sociais e as consciências ficam obcecadas pela 

insegurança de várias naturezas. 

BAUMAN (2001) discorre, em sua obra, sobre o que é “fluidez” e a utiliza no texto 

como a principal metáfora para o estágio presente da era moderna. Em linguagem simples, os 

líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantém sua forma com facilidade. O fluído não se 

atém muito a qualquer forma e estão constantemente prontos para mudá-la. Essas são algumas 

das razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como metáforas adequadas quando 

queremos captar a natureza da presente fase na história da modernidade.  



O referido autor aborda o fenômeno da liquefação social e suas repercussões para as 

vidas humanas nas suas diferentes esferas (vida pública, privada, relacionamentos humanos, 

mundo do trabalho, estado e instituições sociais); nos dá um brilhante panorama da sociedade 

contemporânea no processo de liquefação da sociedade moderna. Segundo ele, vivemos um 

tempo de transformações sociais aceleradas, nas quais as dissoluções dos laços afetivos e 

sociais são o centro da questão. A liquefação dos sólidos explicita um tempo de desapego e 

provisoriedade.  

Já BAUMAN (2008), aborda o fenômeno das redes sociais que se apresentam como 

novos canais de mediação das relações sociais. Analisa as relações humanas a partir da ótica 

do mercado consumidor; discute aspectos centrais do fetichismo que as mercadorias passam a 

exercer sobre os consumidores e apresenta o modo como, nos dias atuais, as relações sociais 

passam a ser medidas pelo consumo. 

A partir deste cenário, pode-se verificar as afirmações apresentadas no início deste 

item no que se refere aos pontos de aproximação entre os autores.  

 

Considerações Finais 

Lipovestky e Bauman são dois filósofos modernos que discorrem sobre as mudanças 

pelas quais a sociedade passou e continua passando: modernidade, pós-modernidade, 

hipermodernismo, modernidade líquida e sociedade de consumo. 

Pode-se destacar a maneira como ambos fazem a relação do comportamento do 

indivíduo, como consequência das mudanças que ocorrem na sociedade. O indivíduo 

comporta-se de acordo com o apelo social do momento. O sujeito pontua seu comportamento 

- seja ele pessoal, inter-relacional ou econômico - de acordo com seu momento social. 

No caso da sociedade hipermoderna, onde tudo é superlativo (hipermercado, 

hipercapitalismo), os comportamentos individuais são extremos. Mas se, de um lado, a 

individualidade conferiu ao sujeito uma maior autopreservação e desconexão social, de outro, 

ele está mais propenso a compartilhar (experiências, informações, sentimentos). 

O compartilhamento é uma das mais importantes premissas do mundo globalizado. 

Neste mundo, o consumo torna-se fundamental e o excesso de consumo causa problemas para 

o indivíduo, como por exemplo as patologias individuais esportes radicais, bulimias, 

anorexias.  

Assim, a sociedade de consumo, ao mesmo tempo em que traz felicidade ao indivíduo 

com as variações de hipermodernismo, globalização, entre outros, cria em seu ser uma 

dependência, uma ilusão de felicidade adquirida através dos bens de consumo carregados de 

significados. Estes produtos também têm papel fundamental para que o indivíduo possa 

expressar sua identidade, princípios, ideias, estilo de vida. 

 
O consumismo explora simultaneamente a crise de identidade em massa ao declarar 
que seus bens são soluções para os problemas de identidade e, nesse processo, 

intensifica a crise, oferecendo valores e forma de ser cada vez mais plurais. A 

cultura do consumo vive e alimenta-se das deficiências culturais da modernidade 

(SLATER, 2002). 

 

É importante destacar que este artigo não tem por finalidade negar o valor de gozar do 

conforto material, mas sugerir a reflexão sobre o sistema e a lógica de consumo da atualidade. 

O ser humano necessita buscar formas de romper com seu atual estilo de vida, de produção e 

de consumo. Com a responsabilidade de criar e proporcionar a interação do sujeito com os 

produtos e o ambiente em que vive, o design tem papel fundamental neste processo de 

mudança. Sua função é importante não somente pelo desenvolvimento de produtos 

sustentáveis, mas também pela criação de novos conceitos de bem-estar. A mesma ideia, se 



aplicada ao produto, seria um caminho para novas formas de viver: alterar o foco do objeto 

para sua função e da função para o bem-estar individual e coletivo. 
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