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 Não é de hoje que muitos formadores de opinião vem se dedicando a estudar as 

transformações sociais, principalmente após as mudanças radicais proporcionadas pela 

tecnologia.  Tais estudos creio eu, acabam por levar basicamente as mesmas conclusões: o 

homem está a cada dia que passa mais perdido em suas convicções e mudando sua forma de 

se relacionar com o outro.   

 A internet colocou o mundo dentro da residência das pessoas e fez com que as 

mesmas não se precisassem de exposição presencial para dizer o que pensam.  Se antes já 

havia uma tendência para “coisificar” o outro, após isso tudo ficou muito pior.  O narcisismo 

humano, com toda sua força patológica, nunca se mostrou tão feroz e pernicioso.  O 

cyberbulling se mostra a cada dia mais voraz e já é retratado pelo cinema com toda força. 

Todas essas novidades não se mostram nada amistosas e saudáveis, marcando de forma clara 

que os tempos pós modernos acabaram por se tornar nocivos a sociedade. 

 Ao contrário do que se prega nos livros de auto ajuda, a liberdade nunca foi algo fácil 

de lidar.  O humano não gosta de ser livre!  A todo instante ele precisa de alguma certeza, de 

alguma aprovação, de alguma resposta e quer com velocidade.  Percebe-se que entre 

segurança e liberdade, o individuo sempre opta pela primeira.  A segunda o joga 

imediatamente em frente ao espelho e o obriga a olhar nas profundezas de um ser que ele faz 

de tudo para evitar se haver. 

 Nota-se que essa necessidade de respostas, esse norte milagroso que todos buscam se 

reflete no consumo.  Livros que prometem passos para felicidade, terapias que “curam” em 

poucas sessões, remédios que “fazem o impossível” acontecer, etc.  Essa insegurança, essa 
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ansiedade pós moderna é um sinal claro que de pedido de socorro contra a toda a liberdade 

“oferecida” pelos tempos atuais.  Devemos perceber, aceitar e entender que não há respostas 

no mundo atual, o que há são CONSTRUÇÕES. 


