
 

 

Professor Gilberto – Tarefa 09 
 
01. Caracterize o conceito de amor líquido, na perspectiva teórica de Bauman. 
 
02. Por que, segundo Bauman, o medo dos indivíduos torna-se também líquido? 
 
03. Fale sobre o método utilizado por E. Tylor para abordagem das culturas. 
 
04. Zigmunt Bauman é o teórico que criou o conceito de modernidade líquida para caracterizar a sociedade dos 

tempos em que vivemos, na qual toda a fixidez e todos os referenciais morais da época anterior foram 
desacreditados. 
Em suas palavras: "Quando o Estado reconhece a prioridade e a superioridade das leis do mercado sobre 
as leis da polis, o cidadão transforma-se em consumidor - e o consumidor demanda mais e mais a 
proteção, enquanto aceita cada vez menos a necessidade de participar no governo do Estado. O resultado 
global são as atuais condições fluidas de anomia generalizada e rejeição das normas em todas as suas 
versões." Zigmunt Bauman 
A passagem do texto acima que melhor caracteriza a liquidez, fluidez, volatilidade, incerteza e insegurança 
de nossa época se expressa na forma abaixo transcrita: 
(A)  [o consumidor] "aceita cada vez menos a necessidade de participar no governo do Estado". 
(B)  "o Estado reconhece a prioridade e a superioridade das leis do mercado sobre as leis da polis". 
(C)  "o cidadão transforma-se em consumidor". 
(D)  "condições fluidas de anomia generalizada e rejeição das normas em todas as suas versões". 
(E)  "o consumidor demanda mais e mais a proteção". 

 
05. Zygmunt Bauman reflete sobre a liquidez dos laços na sociedade pós-moderna. De acordo com o autor, 

podem-se caracterizar as relações sociais como: 
a)  transitórias, superficiais e impessoais, cujas associações ocorrem com base em propósitos muitas 

vezes limitados e instrumentais.  
b) pessoais, com uma predominância nos contatos sociais primários.  
c)  totalmente afetivas e homogêneas. 
d)  individualistas e afetivas. 
e)  instrumentais, a fim de suprir a necessidade cotidiana, pois os indivíduos necessitam preservar seus 

bens pessoais. 
 
 


