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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de estudar as formas pelas quais os personagens da obra 

cinematográfica Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) podem ser entendidos 

enquanto representação do que o sociólogo Zygmunt Bauman define como modernidade 

líquida. O estudo dos personagens através da análise de algumas de suas falas ou diálogos, em 

comparação com os conceitos relativos à modernidade líquida desenvolvidos pelo autor é 

feito com base na concepção do cinema como prática social. Este trabalho se dá a partir do 

entendimento do filme como representativo da cultura, inserida em um contexto sócio-

histórico. A importância do cinema neste caso, portanto, reside no fato de o filme ser um 

produto de comunicação de massa que faz circular na cultura uma série de concepções e 

paradigmas sociais de uma época. 

 

Palavras-chave: modernidade líquida, Bauman, prática social, representação, Woody Allen. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta pesquisa pretende contribuir para um melhor entendimento da obra (1998, 

2001, 2003, 2004, 2007, 2009) do sociólogo Zygmunt Bauman, buscando identificar 

conceitos explorados em sua obra no filme Vicky Cristina Barcelona, dirigido pelo cineasta 

norte-americano Woody Allen e lançado em 2008. O interesse em fazer este trabalho 

surgiu a partir da leitura de obras de Bauman e da possibilidade de identificar os sintomas 

do que ele denomina modernidade líquida em situações cotidianas, representadas no 

cinema. O filme foi escolhido por, em um contexto histórico atual (embora não explicite 

exatamente o ano), ilustrar várias das características que o sociólogo descreve como sendo 

típicas dos modos de vida e comportamentos da sociedade no atual estágio da 

modernidade, a modernidade líquida. 

 O problema de pesquisa desta monografia é, portanto, “qual a correspondência entre 

os conceitos que Bauman desenvolve para definir a modernidade líquida e o filme Vicky 

Cristina Barcelona?”. Através da análise do filme acredito que será possível identificar, na 

representação que o filme estabelece, as características da modernidade líquida mais 

claramente no contexto contemporâneo, uma vez que o cinema é (a) um meio de 

comunicação de massa e, como tal, produz sentidos que são partilhados dentro de uma 

sociedade e tornam-se representativos de um período histórico; e (b) uma expressão da 

cultura que encena e elabora o comportamento das sociedades em um dado contexto sócio-

histórico. Assim, a análise do filme pode contribuir para uma compreensão de como se 

articulam e manifestam as aflições, incertezas, os dilemas, percepções, motivações e 

desejos dos indivíduos do atual estágio da modernidade, conforme os sintomas descritos 

pelo sociólogo. 

 Entre os conceitos desenvolvidos por Bauman em sua obra está o de felicidade 

líquida, segundo o qual os indivíduos contemporâneos substituem o ideal de um estado 
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pleno e perpétuo de felicidade por uma busca insaciável e interminável da mesma (2009). 

O que move os indivíduos no atual estágio da modernidade é a esperança de encontrar a 

felicidade, por mais inatingível que ela seja; não a felicidade em si. É o conceito de 

felicidade líquida e os conceitos afins, que orbitam em torno daquele e somam-se para 

melhor definir a modernidade líquida que observo elaborados em Vicky Cristina 

Barcelona. Esses conceitos foram definidos como a fluidez ou fragilidade dos 

relacionamentos humanos; a busca da identidade em vez da busca por um ideal de 

comunidade; e a forma como as pessoas – no caso, os personagens do filme – enxergam a 

vida como obra de arte. O objetivo desta monografia é identificar, no comportamento e 

modos de vida dos personagens, a representação dos conceitos descritos por Bauman como 

definidores da vida na modernidade líquida – no que se refere às relações humanas. 

 Esta monografia será dividida em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro deles, Bauman e a Modernidade Líquida, apresenta o 

marco teórico principal deste trabalho, abordando os conceitos criados e desenvolvidos 

pelo sociólogo para descrever a modernidade líquida como o atual estágio da modernidade. 

Tais conceitos serão, mais adiante, usados como categorias de análise do filme. O segundo 

capítulo, O Cinema como Prática Social, trata dos conceitos de narrativa, narração, 

diegese, das funções do personagem cinematográfico, do papel do narrador em Vicky 

Cristina Barcelona e, por fim, apresenta o filme, corpus de pesquisa deste trabalho. 

O quarto capítulo será dedicado à análise, onde trabalho com quatro categorias: a) 

a felicidade líquida; b) a visão da vida como obra de arte; c) a busca pela identidade; e, por 

fim, d) a fragilidade dos relacionamentos humanos. As categorias dizem respeito aos 

principais conceitos relacionados à modernidade líquida, no que tange às relações sociais, e 

dão conta dos modos de vida e comportamentos representados pelos personagens. A 

escolha dessas categorias se dá a partir da percepção da forma com que os personagens se 

relacionam com a vida, uns com os outros e como encaram, ainda que de forma tácita, a 

busca pela felicidade. Busquei abordar, na análise, a maneira como cada personagem, no 

filme, lida com a insatisfação crônica, marca da busca pelo que Bauman chama de 

felicidade líquida. 

O entendimento da forma com que cada personagem, representativo de uma 

cultura, enxerga a vida e a busca da felicidade contribuirá, assim, para uma compreensão 

mais pontual daquilo que Bauman descreve, observando e analisando suas reações à 

incerteza e à insatisfação, características que o sociólogo aponta como definidoras da 
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modernidade líquida. Ao final da análise, é possível compreender as diferentes reações à 

incerteza e à insatisfação presentes no atual estágio da modernidade. 

Por fim, a monografia apresenta suas considerações finais e as referências 

bibliográficas. 
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2 BAUMAN E A MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

 

Este capítulo é dedicado a dois conceitos fundamentais que nortearão a monografia. 

A modernidade líquida e a felicidade líquida são termos usados pelo sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman para falar de um cenário de incertezas e ambivalências, típico do atual 

estágio da modernidade. Enquanto o termo modernidade líquida fornece um panorama amplo 

da sociedade contemporânea, envolvendo transformações políticas, econômicas e sociais, a 

felicidade líquida trata especificamente da atual busca individual pela realização como 

interminável e insaciável. 

Serão estes dois conceitos a base teórica para a análise do filme Vicky Cristina 

Barcelona (Woody Allen, 2008), objeto de estudo deste trabalho, e que apresenta de forma 

muito clara os sintomas da sociedade líquido moderna, principalmente a felicidade líquida – a 

constante busca pela felicidade. 

 

2.1 A MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

A modernidade líquida, segundo Bauman (2001, 2004, 2007), é o estágio 

contemporâneo da modernidade,  e deve ser entendida como parte desta, não como uma nova 

era. Isso porque  o que caracteriza a modernidade e a difere de outras formas de convívio 

humano é “a compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta 

modernização; a opressiva e inerradicável, insaciável sede de destruição criativa” 

(BAUMAN, 2001, p. 36). Ou seja, a modernidade, por natureza, é um estágio de mudanças, 



9 

 

de transformação em busca da substituição dos modelos já ultrapassados por novos e 

melhores, um estado de constante transgressão.  

O termo modernidade líquida, ou fluida, designado para caracterizar essa fase da 

modernidade, pode ser melhor entendido se compreendermos o significado de fluidez. A 

fluidez é uma qualidade de líquidos e gases.  De acordo com Bauman, “o que os distingue dos 

sólidos, como a Enciclopédia Britânica, com a autoridade que tem, nos informa, é que eles 

não podem suportar uma força tangencial ou deformante quando imóveis e assim sofrem uma 

constante mudança de forma quando submetidos a tal tensão” (BAUMAN, 2001, p.07). 

 Essa mudança de forma constitui o fluxo, uma das principais características dos 

fluidos. Ao contrário, o sólido não sofre o fluxo e pode voltar a assumir sua forma original. 

Os fluidos não se prendem a uma forma, estão sempre prontos a mudar e, por isso, são 

dotados de grande mobilidade. Essa mobilidade é associada à ideia de leveza que, por sua vez, 

pode ser associada à de inconstância. Por esse motivo, a fluidez parece, para Bauman, a 

principal metáfora para o estágio presente da era moderna.  

A fluidez, no entanto, não é característica exclusiva do estágio líquido da 

modernidade. O processo de liquefação dos sólidos está na essência da modernidade desde 

sua concepção. A modernidade surgiu para derreter os sólidos pré-existentes, ou seja, “o que 

quer que persistisse no tempo e fosse infenso à sua passagem ou imune a seu fluxo” 

(BAUMAN, 2001, p.9).  Assim,  a intenção da modernidade 

clamava, por sua vez, pela “profanação do sagrado”: pelo repúdio e 

destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da tradição – isto é, o 
sedimento ou resíduo do passado no presente; clamava pelo esmagamento da 

armadura protetora forjada de crenças e lealdades que permitiam que os 

sólidos resistissem à liquefação (BAUMAN, 2001, p.9). 

   

Os sólidos antigos, ultrapassados, no entanto, não seriam meramente eliminados, mas 

substituídos por outros, novos e aperfeiçoados. Por serem novos, atualizados e, então, feitos 

para durar, estes sólidos deveriam ser não mais alteráveis. O que aconteceu foi uma 

atualização, ou seja, mudanças para que os novos padrões estabelecidos se ajustassem à 

demanda da época. 

Esse derretimento dos sólidos, no entanto, tinha intenção de “eliminar as obrigações 

„irrelevantes‟ que impediam a via do cálculo rácional dos efeitos”, (BAUMAN, 2001, p.10) 

por exemplo, deveres para com a família e o lar e obrigações éticas. O derretimento dos 
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sólidos, portanto, “deixava toda a complexa rede de relações sociais no ar” (BAUMAN, 2001, 

p.10), abrindo espaço para o domínio da racionalidade instrumental e para o papel 

determinante da economia. 

No estágio sólido da modernidade, portanto, a tarefa dos indivíduos foi libertar-se 

dos antigos grilhões e adaptar-se a novos padrões, usando a sua nova liberdade de escolha. Já 

na modernidade líquida “são esses padrões, códigos e regras a que podíamos  nos conformar, 

que podíamos selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos quais podíamos nos 

deixar depois guiar, que estão cada vez mais em falta” (BAUMAN, 2001, p.14). Passamos de 

uma era de grupos de referência, pré-existentes, para outra de comparação universal, em que o 

indivíduo comanda o seu destino, escolhendo os caminhos a seguir, assumindo toda a 

responsabilidade – seja de seu sucesso ou fracasso. Assim, o advento do que Bauman chama 

de modernidade líquida produziu uma profunda mudança na condição humana. Em suma,  

hoje, os padrões e configurações não são mais “dados”, e menos ainda “auto-

evidentes”; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em seus 
comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram desprovidos 

de boa parte de seus poderes de coercitivamente compelir e restringir. E eles 

mudaram de natureza e foram reclassificados de acordo: como itens no 

inventário das tarefas individuais (BAUMAN, 2001, p. 14). 

 

Por essa falta de referências, o atual estágio é uma versão individualizada e 

privatizada da modernidade, em que  “o peso da trama dos padrões e a responsabilidade pelo 

fracasso caem sobre os ombros dos indivíduos” (BAUMAN, 2001, p.14). Essa mesma 

característica é descrita por outro autor, o filósofo francês Gilles Lipovestsky, como processo 

de personalização no mundo pós-moderno – equivalente à modernidade líquida de Bauman. 

Segundo Lipovetsky, 

o ideal moderno de subordinação do individual às regras racionais coletivas 

foi pulverizado; o processo de personalização promoveu e encarnou 

maciçamente um valor fundamental, o da realização pessoal, do respeito pela 
singularidade, da personalidade incomparável, sejam quais forem, sob outros 

aspectos, as novas formas de controle e de homogeneização 

simultaneamente vigentes (1983, p. 9). 

 

O cenário líquido moderno é, portanto, um ambiente fértil para o aparecimento e a 

perpetuação de incertezas, inseguranças e ansiedades. Todos os gostos, preferências e os 

comportamentos podem coexistir sem se excluírem mutuamente. Assim, 
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tudo pode ser escolhido conforme o gosto, tanto o mais operatório como o 
mais esotérico, tanto o novo como o antigo, a vida simples e ecológica e a 

vida hiper-sofisticada, num tempo desvitalizado sem referências estáveis, 

sem coordenadas principais (LIPOVETSKY, 1983, p. 39). 

 

Esta liberdade de os indivíduos, portanto, tomarem decisões e assumirem suas 

consequências, sem a presença de um guia que alivie sua carga de responsabilidade ou que 

lhes diga o que fazer contribuem para a instalação do medo, juntamente com as incertezas. 

Conforme afirma Bauman,  

a ausência ou mera falta de clareza, das normas – anomia – é o pior que pode 

acontecer às pessoas em sua luta para dar conta dos afazeres da vida. As 

normas capacitam tanto quanto incapacitam; a anomia anuncia a pura e 
simples incapacitação. Uma vez que as tropas da regulamentação 

abandonam o campo de batalha da vida, sobram apenas a dúvida e o medo 

(BAUMAN, 2001, p.28, grifo do autor). 

 

2.1.1 A Era da Individualização 

 

Para entendermos os principais traços da sociedade líquido moderna, precisamos 

entendê-la em contraposição à modernidade sólida, o estágio anterior. Assim, neste capítulo 

tratarei dessa contraposição. 

O que marca a passagem da modernidade sólida à liquida é, visivelmente, a saída de 

uma sociedade de grupos de referências, de padrões pré-estabelecidos, para uma sociedade 

onde cada um decide por si, e toma decisões e atitudes seguindo seus próprios parâmetros – 

elaborados, geralmente, com base na comparação feita com outros indivíduos. Entre os 

principais ícones da modernidade sólida, segundo Bauman, estava a fábrica fordista, 

[...] que reduzia as atividades humanas a movimentos simples, rotineiros e 

predeterminados, destinados a serem obediente e mecanicamente seguidos, 

sem envolver as faculdades mentais e excluindo toda espontaneidade e 
iniciativa individual e a burocracia [...] em que as identidades e laços sociais 

eram pendurados no cabide da porta de entrada [...]de tal forma que o 

comando e os estatutos poderiam dirigir, incontestados, as ações dos de 
dentro enquanto estivessem dentro (2001, p.34, grifo do autor). 

 

Já o estágio atual da modernidade é marcado por duas características. A primeira 

delas é o colapso de uma ilusão moderna: a crença de que existe uma linha de chegada, um 

fim do caminho, um estado de perfeição a ser atingido (BAUMAN, 2001). Este seria um 

estado de equilíbrio, de satisfação de todas as necessidades, “que põe fim a toda contingência, 
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disputa, ambivalência e consequências imprevistas das iniciativas humanas” (BAUMAN, 

2001, p.37). 

A segunda característica é a privatização e desregulamentação das tarefas e deveres 

modernos (BAUMAN, 2001). As tarefas antes atribuídas à razão humana são agora atribuídas 

à administração dos próprios indivíduos, com os recursos de que dispõem.  E,  

ainda que a idéia de aperfeiçoamento [...] pela ação legislativa da sociedade 

como um todo não tenha sido completamente abandonada, a ênfase 
(juntamente, o que é importante, com o peso da responsabilidade) se 

transladou decisivamente para a auto-afirmação do indivíduo (BAUMAN, 

2001, p.38). 

 

Partindo destas duas características, podemos entender que a modernidade líquida é é 

uma época em que os indivíduos comportam-se de uma determinada maneira, indivíduos que 

só tem a outros indivíduos como exemplos a seguir, assumindo qualquer responsabilidade 

pelas consequências de suas escolhas. Na modernidade líquida 

o indivíduo já ganhou toda a liberdade com que poderia sonhar e que seria 

razoável esperar; as instituições sociais estão mais que dispostas a deixar à 

iniciativa individual o cuidado com as definições e identidades, e os 
princípios universais contra os quais se rebelar estão em falta (BAUMAN, 

2001, p.30).  

 

 

Esta individualização se opõe à ordem vigente na modernidade sólida, ordem que 

significa monotonia, repetição, regularidade e previsibilidade (BAUMAN, 2001). Além disso, 

a ordem pressupõe que alguém “deve interferir nas probabilidades, manipulá-las e viciar os 

dados, garantindo que os eventos não ocorram aleatoriamente” (BAUMAN, 2001, p.66). Essa 

visão de mundo é a que foi sustentada pelo fordismo da modernidade sólida. O fordismo foi a 

autoconsciência de uma sociedade moderna pesada, enraizada e sólida (BAUMAN, 2001).  

 

2.1.2 O Colapso da Comunidade e a Identidade 

 

A modernidade líquida é marcada pela total liberdade dos indivíduos. Esta liberdade, 

no entanto, é uma benção ambígua, (BAUMAN, 2001) uma vez que delega a homens e 

mulheres responsabilidades e tarefas que antes estavam sob controle de instituições ou que 

eram simplesmente dadas aos indivíduos em determinado contexto político, social e 

econômico. Neste cenário. A individualização, característica do estágio líquido da 

modernidade, consiste em 

transformar a „identidade‟ humana de um „dado‟ em uma „tarefa‟ e 

encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das 



13 

 

consequências de sua realização [...] Os seres humanos não mais nascem em 
suas identidades [...] precisar tornar-se o que já se é é a característica da vida 

moderna (BAUMAN, 2001, p.40-41, grifo do autor). 

 

Este cenário de incertezas e de falta de referências conduz os indivíduos, 

naturalmente, a procurar por segurança, e, entre os seus ideais, está a comunidade. A palavra 

sugere “uma coisa boa: o que quer que signifique, é bom „ter uma comunidade‟, „estar numa 

comunidade‟ ” (BAUMAN, 2003, p.07), pois remete à ideia de um lugar aconchegante, 

confortável, onde se pode contar com a boa vontade dos outros, confiar no que se ouve, uma 

espécie de abrigo. A comunidade sugere, portanto, a segurança que os indivíduos, em sua 

angústia cotidiana, procuram desesperadamente, principalmente no estágio líquido da 

modernidade em que “vivemos em tempos implacáveis; tempos de competição e de desprezo 

pelos mais fracos” (BAUMAN, 2003, p.08). 

A comunidade sonhada, em que os indivíduos gostariam de viver, no entanto, não 

está a seu alcance. Esta comunidade sempre esteve no futuro (BAUMAN, 2003), jamais foi 

conhecida. A comunidade, segundo Bauman, “é nos dias de hoje outro nome do paraíso 

perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim, buscamos febrilmente os 

caminhos que podem levar-nos até lá” (BAUMAN, 2003, p.09). A comunidade, portanto, é 

um paraíso exatamente por esta razão: porque é inalcançável. Assim, com o ideal de estar em 

uma comunidade, homens e mulheres perseguem-na com a imaginação. É da diferença entre o 

que se imagina e a realidade que a comunidade sonhada se alimenta. 

Existe outra diferença importante quando se fala em comunidade: a que existe entre a 

imaginada e a comunidade realmente existente. Esta última, é  

uma coletividade que pretende ser a comunidade encarnada, o sonho 
realizado, e (e nome de todo o bem que se supõe que essa comunidade 

oferece) exige lealdade incondicional e trata tudo o que ficar aquém de tal 

lealdade como um ato de imperdoável traição (BAUMAN, 2003, p.09). 

 

 A comunidade realmente existente, portanto, oferece riscos a quem se aventurar por 

ela; exige obediência de seus membros em troca de serviços prestados, ou que promete prestar 

(BAUMAN, 2003). Assim, existe um preço a pagar para estar em comunidade, e este preço é 

a liberdade, a autonomia e a identidade. A ambiguidade, portanto, está no fato de que “não ter 

comunidade significa não ter proteção; alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em 

breve significar perder a liberdade” (BAUMAN, 2003, p.10). A segurança e a liberdade, 

então, são dois valores ambicionados mas que não poderão jamais ser bem equilibrados. 

A característica principal do estágio líquido da modernidade, a fluidez, acrescenta 

mais uma questão a este assunto. A facilidade de circulação de informações e pessoas no atual 
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contexto de globalização faz com que a distância, um dos requisitos para a existência de 

comunidades peculiares, perca seu significado. De acordo com Bauman,  

a partir do momento em que a informação passa a viajar independente de 

seus portadores, e numa velocidade muito além da capacidade dos meios 

mais avançados de transporte (como no tipo de sociedade que todos 
habitamos nos dias de hoje), a fronteira entre o „dentro‟ e o „fora‟ não pode 

mais ser estabelecida e muito menos mantida (2003, p.18-19). 

 

Desta forma, é cada vez mais difícil encontrar comunidades realmente existentes 

próximas do ideal imaginário. A constituição das comunidades, agora, se faz selecionando 

grupos a partir de uma homogeneidade. As comunidades precisam ser construídas e, a 

identificação entre seus membros não ocorre mais através de afinidades, naturalmente. Por 

esse motivo, as comunidades não são duradouras. Como é típico da modernidade líquida, elas 

se desfazem e refazem. A comunidade, como foi originalmente concebida, portanto, entra em 

colapso, e dá lugar à identidade. Ela “deve a atenção que atrai e as paixões que desperta ao 

fato de que é a substituta da comunidade: do „lar supostamente natural‟ ou do círculo que 

permanece aconchegante por mais frios que sejam os ventos lá fora” (BAUMAN, 2003, p.20, 

grifo do autor). 

Para desempenhar o seu papel, no entanto, a identidade não deve ser somente uma 

substituta, mas deve agregar qualidades da comunidade. É neste ponto que se encontra o 

primeiro paradoxo da identidade: “ela precisa invocar o fantasma da mesmíssima comunidade 

a que deve substituir [...] a identidade brota entre os túmulos das comunidades, mas floresce 

graças às promessas da ressurreição dos mortos” (BAUMAN, 2003, p.20).  

O segundo paradoxo reside na condição de singularidade, exigida pela identidade. 

Ter uma identidade significa ser diferente, destacado da homogeneidade e, portanto, singular. 

Entretanto, devido à sua vulnerabilidade no atual contexto social, os indivíduos acabam 

procurando “cabides em que possam, em conjunto, pendurar seus medos” (BAUMAN, 2003, 

p.21). Além disso,  

os membros dessa sociedade são tudo menos indivíduos diferentes ou 

únicos. São, pelo contrário, estritamente semelhantes a todos os outros pelo 
fato de terem de seguir a mesma estratégia de vida e usar símbolos comuns – 

comumente reconhecíveis e legíveis –  para convencerem os outros de que 

assim estão fazendo (BAUMAN, 2007, p. 26). 
 

A contradição está, então, na ilusão de singularidade alimentada pelos indivíduos. Se 

antes imperava no imaginário o ideal de comunidade, no contexto atual a ideia de 

singularidade parece tão atraente quanto a última, e igualmente inalcançável. Também reside 

no fato de que a individualidade se refere  
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ao “espírito de grupo” e precisa ser imposta por um aglomerado. Ser um 
indivíduo significa ser igual a todos no grupo – na verdade, idêntico aos 

demais. Sob tais circunstâncias, quando a individualidade é um “imperativo 

universal” e a condição de todos, o único ato que o faria diferente e portanto 

genuinamente individual seria tentar [...] não ser um indivíduo” (BAUMAN, 
2007, p.26). 

 

Os indivíduos que vivem na sociedade líquido moderna convivem com uma dúvida e 

um problema sem solução permanentemente pois a segurança, por todos desejada, só pode ser 

conquistada com o sacrifício da liberdade. Por outro lado, a liberdade só pode ser ampliada às 

custas da segurança. Além disso, “segurança sem liberdade equivale a escravidão [...] e a 

liberdade sem segurança equivale a estar perdido e abandonado” (BAUMAN, 2003, p.24). É 

este um dos principais dilemas enfrentados pelo indivíduo contemporâneo. 

 

2.1.3 Capitalismo Pesado X Capitalismo Leve 

 

Economicamente também houve mudanças na passagem da modernidade sólida à 

modernidade líquida, o que interfere diretamente no modo de vida da sociedade. Passamos de 

um capitalismo pesado a um capitalismo leve. O primeiro se apresentava como 

obcecado por volumes e tamanho, e, por isso, também por fronteiras, 

fazendo-as firmes e impenetráveis. O gênio de Henry Ford foi descobrir o 

modo de manter os defensores de sua fortaleza industrial dentro dos muros – 
para guardá- los da tentação de desertar ou mudar de lado (BAUMAN, 2001, 

p.69). 

 

Já o capitalismo leve, que impera no atual estágio da modernidade, acompanha a sua 

fluidez. O capital, antes fixo e imóvel, tal como os trabalhadores, hoje viaja livre, 

(BAUMAN, 2001), sem estar preso a barreiras fortemente erguidas que limitem sua atividade 

e a protejam de novas oportunidades. Enquanto o capitalismo pesado, do fordismo, era o 

mundo dos que ditavam leis, o capitalismo leve “deu lugar e permitiu que coexistissem 

autoridades em número tão grande que nenhuma poderia se manter por muito tempo e menos 

ainda atingir posição de exclusividade” (BAUMAN, 2001, p.76). Assim,  

os passageiros do navio “Capitalismo Pesado” confiavam (nem sempre 

sabiamente) em que os membros da tripulação com direito a chegar à ponte 
de comando conduziriam o navio ao seu destino. [...] Já os passageiros do 

avião “Capitalismo Leve” descobrem horrorizados que a cabine do piloto 

está vazia e que não há meio de extrair da “caixa preta” chamada piloto 
automático qualquer informação sobre para onde  vai o avião, onde 

aterrizará, quem escolherá o aeroporto [...] (BAUMAN, 2001, p.70). 
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Os indivíduos deixaram, então, de contar com alguém, um ser supremo, que lhes 

dissesse qual rumo seguir ou a quem confiar o curso de seu destino. Essa função recai, no 

estágio líquido da era moderna, sobre o indivíduo. Cabe a ele “descobrir o que é capaz de 

fazer e esticar essa capacidade ao máximo e escolher os fins a que essa capacidade poderia 

melhor servir – isto é, com a máxima satisfação concebível” (BAUMAN, 2001, p.74). Assim 

sendo, o indivíduo, hoje, vive em um mundo repleto de oportunidades e diferentes 

possibilidades. No entanto, a condição para que estas continuem infinitas é que nenhuma seja 

definitiva. Elas precisam permanecer fluidas, com data de validade, para que não excluam as 

outras oportunidades restantes (BAUMAN, 2001).  Em uma comparação prática, podemos 

dizer que 

o mundo cheio de possibilidades é como uma mesa de bufê com tantos 

pratos deliciosos que nem o mais dedicado comensal poderia esperar provar 

de todos. Os comensais são consumidores, e a mais custosa e irritante das 
tarefas que se pode pôr diante de um consumidor é a necessidade de 

dispensar algumas opções inexploradas e abandoná-las. A infelicidade dos 

consumidores deriva do excesso e não da falta de escolha (BAUMAN, 2001, 
p.75). 

 

 

Tendo data de validade, as oportunidades, ou receitas da boa vida têm de ser, 

rapidamente, substituídas por novas e melhores, com a promessa de trazer mais satisfação. 

Desta forma, na “corrida dos consumidores, a linha de chegada sempre se move mais veloz 

que o mais veloz dos corredores” (BAUMAN, 2001, p.86). Os indivíduos – corredores ou 

consumidores – viciam na continuação da corrida e, portanto, não esperam encontrar uma 

linha de chegada, um fim do caminho e um estado pleno de satisfação e felicidade.  Sobre 

isso, Lipovetsky comenta que 

é com o aparecimento do consumo de massa nos EUA, nos anos vinte, que o 

hedonismo, até então apanágio de uma pequena minoria de artistas ou de 

intelectuais, se tornará o comportamento geral na vida corrente [...] com a 
difusão em grande escala de objetos considerados até então como objetos de 

luxo, com a publicidade, a moda, os mass-media e sobretudo o crédito [...] a 

moral puritana cede lugar a valores hedonistas que encorajam a gastar, a 
gozar a vida, a obedecer aos impulsos (1983, p. 79) 

 

Em uma época em que os indivíduos têm a sua disposição uma gama muito ampla de 

fins, muito mais ampla que os meios disponíveis, “é ao volume e eficácia dos meios que se 

deve atender com mais cuidado” (BAUMAN, 2001, p.86). Assim sendo, permanecer na 

corrida é “o meio de manter viva a confiança em outros meios e a demanda por outros meios” 

(BAUMAN, 2001, p.86). O arquétipo desta corrida dos indivíduos da sociedade líquido 

moderna é o ato de comprar. De acordo com Bauman, 
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a busca àvida e sem fim por novos exemplos aperfeiçoados e por receitas de 
vida é também uma variedade do comprar, e uma variedade da máxima 

importância, seguramente, à luz das lições gêmeas de que nossa felicidade 

depende apenas de nossa competência pessoal mas que somos [...] 

pessoalmente incompetentes, ou não tão competentes como deveríamos, e 
poderíamos ser se nos esforçássemos mais (2001, p.87). 

 

Além da busca incansável por novas experiências, modelos e referências de vida, o 

consumismo é caracterizado por não ter normas. A vida organizada em torno do consumo é 

orientada pelos desejos que, por sua vez, são voláteis e crescentes (BAUMAN,2001). O vício 

do consumo é mais do que uma manifestação da revolução de valores pós-moderna. A 

compulsão por comprar é “um ritual feito à luz do dia para exorcizar as horrendas aparições 

da incerteza e da insegurança que assombram as noites” (BAUMAN, 2001, p.96). E este 

exorcismo precisa se repetir diariamente pois as “certezas compradas” não acabam com as 

raízes da insegurança. 

O consumismo da modernidade líquida, portanto, caracteriza-se não pela satisfação 

das necessidades, mas pelo desejo. Desejo este de estar em busca de algo melhor, que traga 

mais novidades e surpresas. Tão logo a sensação de satisfação termine, segue a corrida em 

busca de novas possibilidades. É por isso que o conceito de felicidade, hoje, tem conotação 

diferente de quando era aplicado na modernidade sólida. Antes um estado ideal, no qual os 

indivíduos desejavam permanecer para sempre, a ideia de felicidade tornou-se tão efêmera, 

fluida e fugaz quanto o atual estágio da modernidade.  

 

2.2 A FELICIDADE LÍQUIDA 

 

Ao senso comum, a ideia de felicidade sugere um estado de realização, plenitude, 

livre de qualquer insatisfação ou problema. Bauman, no entanto, contesta esta verdade quase 

inquestionável, perguntando o que há de errado com a felicidade. Apesar de contraditória, já 

que “presume a viabilidade de uma coexistência inconcebível”, (BAUMAN, 2009, p.7) – o 

erro e a felicidade – a questão é pertinente se analisarmos algumas argumentações do autor. 

Uma delas diz respeito à relação entre riqueza e felicidade. A sociedade está se tornando mais 

rica, mas não claramente mais feliz por isso (BAUMAN, 2009). Parece, inclusive, que a busca 

pela felicidade, é a responsável pelo seu fracasso. Outra argumentação demonstra que o 

indicador social que cresce paralelamente ao nível da riqueza é a taxa de criminalidade, 

crescendo, com isso, também, “uma incômoda e desconfortável sensação de incerteza difícil 
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de suportar, e com a qual é ainda mais difícil conviver permanentemente” (BAUMAN, 2009, 

p.9). 

Esses são alguns dos motivos que levam Bauman a entender que há algo de errado 

com a felicidade, já que metade dos bens indispensáveis para a felicidade humana não tem 

preço de mercado, nem estão à venda (BAUMAN, 2009). Apesar da aparente contradição, o 

fato é que 

pode facilmente ocorrer de as perdas excederem os ganhos e de a capacidade 

de renda ampliada para gerar felicidade ser superada pela infelicidade 

causada pela redução do acesso aos bens que „o dinheiro não pode comprar‟ 
(BAUMAN, 2009, p.12). 

 

Quando Bauman menciona “o que o dinheiro não pode comprar” está se referindo 

àquilo que faz parte de toda oferta, e que é responsável pelo aumento do nosso sentimento de 

felicidade: o sacrifício. É o sentimento de auto-sacrifício (BAUMAN, 2009), de doação, de 

abrir mão de algo em favor de alguma causa ou de alguém, que nos faz sentir felizes. Os 

presentes que não demandam nenhum tipo de sacrifício não nos tornam mais felizes. É nesse 

aspecto que  

os mercados já identificaram perfeitamente a oportunidade de lucrar com o 

impulso do auto-sacrifício, fiel companheiro do amor e da amizade. A 

disposição para o auto-sacrifício tem sido comercializada [...] Auto-sacrifício 
agora significa principalmente, e de preferência com exclusividade, dividir 

uma grande soma em dinheiro (BAUMAN, 2009, p.15-16). 

 

Quando igualamos a felicidade à compra de mercadorias que devem trazer 

felicidade, produzimos um efeito típico da lógica do consumo: afastamos a probabilidade de a 

busca pela felicidade chegar, algum dia, ao fim (BAUMAN, 2009), e então, “não sendo 

possível atingir um estado seguro de felicidade, só a busca desse alvo teimosamente esquivo 

pode manter felizes (ainda que momentaneamente) os corredores” (BAUMAN, 2009, p.17). 

Assim, alteramos o sonho da felicidade – o ideal de uma vida plena – e o mercado faz com 

que a busca nunca possa terminar, fazendo com que os alvos – promessas de felicidade e 

satisfação - sejam substituídos por outros constantemente. Se a busca pela felicidade não pode 

chegar ao fim, estes alvos devem cair em desuso rapidamente, dando lugar a outros, novos, e 

mais – momentaneamente – promissores. 

A felicidade da modernidade líquida é, portanto, substituída pela busca pela 

felicidade, pois estamos felizes apenas enquanto temos a esperança de sermos felizes 

(BAUMAN, 2009), e a condição para que essa esperança se mantenha viva é “uma rápida 

sucessão de „novas oportunidades‟ e „novos inícios‟, e da perspectiva de uma cadeia 
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infinitamente longa de novos inícios à frente” (BAUMAN, 2009, p. 25). Assim, divide-se a 

vida em episódios, que se encerram em si mesmos. Um compromisso indefinido, 

interminável, limitaria a variedade de tramas desses episódios. Um compromisso indefinido e 

a busca pela felicidade parecem conflitantes.  

A aversão a compromissos indeterminados Bauman denomina compromissofobia. 

Esta característica da sociedade líquido moderna pode ser claramente percebida no âmbito dos 

relacionamentos humanos, de qualquer natureza – sejam amorosos ou afetivos. A lógica do 

consumismo se aplica aos relacionamentos. Assim,  

numa sociedade de consumidores, todos os laços e vínculos devem seguir o 
padrão da relação entre comprador e as mercadorias que ele adquire: das 

mercadorias não se espera que abusem da hospitalidade, e elas devem deixar 

o palco da vida no momento em que comecem a perturbá-lo em vez de 

adorná-lo; dos compradores não se espera – nem estão eles dispostos a isso – 
que jurem fidelidade eterna às aquisições que trazem para casa ou que lhes 

concedam direito de residência permanente (BAUMAN, 2009, p.25). 

 

Os relacionamentos líquido modernos surgem, então, como esquemas de 

comprometimento light, ou relações “até segunda ordem” (BAUMAN, 2009). Engajar-se em 

um relacionamento com o compromisso de mantê-lo sob qualquer circunstância é um risco 

imenso. Por isso os relacionamentos, hoje, “reduzem seu tempo de duração para que ele seja o 

mesmo da satisfação que produzem: o compromisso é válido até que a satisfação desapareça 

ou caia a abaixo de um padrão aceitável – e nem um instante a mais”. (BAUMAN, 2009, 

p.26) 

Independentemente de conseguirmos definir a felicidade ou não, o desejo de 

felicidade é um eterno companheiro da existência humana,  

mas igualmente eterna parece ser a  aparente impossibilidade de sua 

realização e satisfação totais, inquestionáveis, je ne regrete rien. E 

igualmente eterna [...] é a impossibilidade de os seres humanos, algum dia, 
deixarem de desejar a felicidade -  e com efeito, fazer o possível para 

procurá-la, consegui-la e mantê-la (BAUMAN, 2009, p.40-41). 

 

 Por esse motivo é estranho aos contemporâneos o pressuposto de que a felicidade é 

um estado permanente, que deve ser mantido quando alcançado. Seguindo o pensamento que 

impera na sociedade líquido moderna, “se a felicidade pode ser um estado, só pode ser um 

estado de excitação estimulado pela incompletude” (BAUMAN, 2009, p.43). O estado de 

felicidade foi substituído pela busca da felicidade, tornando-se o principal motor do 

pensamento e da ação humana (BAUMAN, 2009). 
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A perspectiva de que as mesmas coisas que os fazem felizes um dia continuarão 

sendo aquelas que vão lhes encantar e proporcionar prazer pela eternidade é rara, quase 

inexistente, e “um número menor ainda acreditaria que um estado de felicidade possa ser 

alcançado de uma vez por todas e que quando atingido possa permanecer o resto da vida sem 

necessidade de esforços adicionais” (BAUMAN, 2009, p.42). A felicidade, assim como o 

atual estágio da modernidade, é liquida, fluida, fugaz, e a esperança de atingi-la e nela 

permanecer pela eternidade é improvável, e mesmo indesejada. Para a maioria dos 

contemporâneos, “a perspectiva de „mais da mesma coisa‟ não é um valor por direito próprio; 

só se torna um valor quando é complementada por uma cláusula de cancelamento” 

(BAUMAN, 2009, p.43). A condição de estar no caminho é tida como um valor importante na 

sociedade contemporânea. 

Uma possível justificativa para o advento da busca da felicidade como eixo principal 

da ação humana na sociedade líquido moderna é o fato de que 

a eternidade está vedada aos seres humanos, e assim estes, dolorosamente 

conscientes disso e com poucas esperanças de apelar do veredicto do 
destino, tentam reprimir e emudecer sua trágica sabedoria num turbilhão de 

prazeres frágeis e efêmeros. Sendo esse reconhecidamente um cálculo falso, 

[...] eles se condenam, qualquer que seja sua riqueza material, a uma pobreza 
espiritual perpétua: à infelicidade contínua (BAUMAN, 2009, p. 49). 

 

 Assim, as pessoas escolhem a busca da felicidade: correr, e não chegar. Tratando de 

buscar sua felicidade, os indivíduos contribuem para a ascensão da auto-referencialidade,  

deixando de se reconhecerem na obrigação de viver em nome de qualquer outra coisa que não 

eles mesmos (BAUMAN, 2009). Com isso, perdemos o sentimento de ter uma missão. O que 

os preocupa não é necessariamente o que acontece com o todo, com o mundo, é aquilo que 

acontece com o mundo e que também os afeta (BAUMAN, 2009). 

 

 

2.2.1 A Fragilidade dos Relacionamentos Humanos 

 

Uma vez que a busca pela felicidade substituiu a felicidade como estado, pleno e 

perpétuo, os indivíduos líquido modernos convivem diariamente com a perspectiva de outras 

oportunidades, melhores e mais promissoras de sucesso. Assim,  

qualquer oportunidade que não for aproveitada aqui e agora é uma 

oportunidade perdida; não a aproveitar é assim imperdoável e não há 

desculpa fácil para isso, e nem justificativa. Como os compromissos de hoje 
são obstáculos para as oportunidades de amanhã, quanto mais forem leves e 

superficiais, menor o risco de prejuízos (BAUMAN, 2001, p.187).  
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A mesma lógica é aplicada aos relacionamentos líquido modernos, frágeis, voláteis e 

avessos a compromissos. Os relacionamentos iniciam e terminam, tão logo a satisfação acabe 

para que, livres, homens e mulheres possam estar disponíveis a novas promessas de 

felicidade. As relações humanas passam a ser vistas como episódios, com início, meio e fim, 

sucedidos por outros episódios, de igual duração. No atual estágio da modernidade, “cada 

obstáculo deve se negociado quando chegar a sua vez; a vida é uma sequência de episódios – 

cada um a ser calculado em separado, pois cada um tem seu próprio balanço de perdas e 

ganhos” (BAUMAN, 2001, p.160).  

Os relacionamentos são representantes da ambivalência pois, no contexto atual, as 

atenções humanas se concentram nas satisfações que esperamos ter das relações – justamente 

porque elas não têm sido plenamente satisfatórias (BAUMAN, 2001). E, quando satisfazem, o 

preço a pagar e os sacrifícios a fazer são considerados inaceitáveis. Isso porque o 

compromisso, assim como o longo prazo, são vistos, na sociedade líquido moderna, como 

aprisionadores e limitadores da ação humana. Ao mesmo tempo em que provocam uma ligeira 

sensação de conforto, os indivíduos logo estão alertas às tentadoras e novas ofertas que 

passam à sua frente. Neste contexto, os indivíduos tentam alcançar o amor – sentimento 

eterno e a ser construído – através de suas experiências episódicas. Ou seja,  

a súbita abundância e a evidente disponibilidade de “experiências amorosas” 

podem alimentar [...] a convicção de que amar [...] é uma habilidade que se 

pode adquirir, e que o domínio dessa habilidade aumenta com a prática e a 
assiduidade do exercício (BAUMAN, 2004, p.19)  

 

Homens e mulheres, portanto, buscam em seus relacionamentos, a esperança de 

aprender a amar. No entanto, esta busca é descompromissada e, a partir do momento em que a 

relação não traz mais novidades, parte-se para outra. Esta é a realidade em uma cultura 

consumista, como é o caso da sociedade líquido moderna, que prioriza os produtos prontos e a 

satisfação instantânea, com resultados que não exijam esforços prolongados. O amor, como 

“vontade de cuidar, e de preservar o objeto cuidado” cede lugar, na modernidade líquida, ao 

desejo – “vontade de consumir, absorver, devorar ingerir e digerir” (BAUMAN, 2004, p.22 -

23). Os relacionamentos, acompanhando o consumismo moderno, são vistos tais como 

investimentos:  

você entrou com tempo, dinheiro, esforços que poderia empregar para outros 

fins, mas não empregou, esperando estar fazendo a coisa certa e esperando 

também que aquilo que perdeu ou deixou de desfrutar acabaria, de alguma 

forma, sendo-lhe devolvido – com lucro (BAUMAN, 2004, p.28). 
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O relacionamento, como investimento que é, pretende um lucro que, neste caso, é a 

segurança. O companheiro é, como os membros de uma comunidade, o socorro, a mão amiga, 

o apoio para sair de uma situação difícil. No entanto, atualmente, “quando se entra num 

relacionamento, as promessas de compromisso são „irrelevantes a longo prazo‟” (BAUMAN, 

2004, p.29). Estas relações são denominadas por Bauman como relações de bolso, das quais 

se pode lançar mão quando for necessário. Para que as relações sejam verdadeiramente de 

bolso, é preciso observar duas regras. A primeira delas é nunca apaixonar-se e não se deixar 

dominar; a segunda, manter o relacionamento do jeito que é, sem que ele desenvolva uma 

lógica própria, fugindo ao comando do chefe, o indivíduo (BAUMAN, 2004). 

 Seguindo o mesmo raciocínio, os relacionamentos passam a ser chamados de 

conexões, uma vez que em uma rede, as conexões podem ser feitas, desfeitas e, mesmo, 

refeitas Os indivíduos estão sempre aptos a se conectarem e desconectarem a quem bem 

entenderem, conforme afirma Bauman: 

diferentemente de “relações”, “parentescos”, “parcerias” e noções similares, 

[...] uma “rede” serve de matriz tanto para conectar quanto para desconectar; 
não é possível imaginá-la sem as duas possibilidades. [...] a palavra “rede” 

sugere momentos nos quais “se está em contato” intercalados por períodos 

de movimentação a esmo. Nela as conexões são estabelecidas e cortadas por 
escolha (2004, p.12)   

 

Os relacionamentos em que cada uma das partes entra pelo que cada um pode ganhar 

é a forma predominante de convívio humano no estágio líquido da modernidade (BAUMAN, 

2004). É característico deste tipo de relacionamento que ele possa ser rompido a qualquer 

momento e quem se compromete sem reservas corre o risco de sofrer no futuro, caso a 

conexão seja desfeita. O compromisso incondicional é cada vez mais visto como uma 

armadilha, que deve ser evitada de qualquer maneira. A fragilidade, a fluidez e a 

transitoriedade são a marca de todas as espécies de vínculos humanos na modernidade líquida. 

Vínculos estes que, “uma década atrás, combinaram-se para construir um arcabouço 

duradouro e fidedigno dentro do qual se pôde tecer com segurança um rede de interações 

humanas” (BAUMAN, 2004, p.112-113). Por esse motivo, a confiança está condenada à 

frustração pois, “a experiência individual aponta obstinadamente para o eu como o eixo mais 

provável da duração e da continuidade procuradas com tanta avidez” (BAUMAN, 2004, 

p.113). 
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2.2.1 A Vida como Obra de Arte 

 

Bauman afirma, em sua obra A Arte da Vida (2009), que nossas vidas são obras de 

arte. A justificativa para tal afirmação está no fato de que para viver como a arte da vida exige 

precisamos estabelecer, tal como fazem os artistas, desafios difíceis de contornar. Para tanto, 

precisamos escolher alvos que estão além de nosso alcance e “padrões de excelência que, de 

modo perturbador, parecem permanecer teimosamente muito acima de nossa capacidade [...] 

de harmonizar com o que quer que estejamos ou possamos estar fazendo” (BAUMAN, 2009, 

p.31). 

A incerteza, portanto é requisito básico para que a esperança de dela escapar persista 

e que, assim, os indivíduos continuem sua busca pela felicidade. A afirmação de que a vida é 

uma obra de arte e que nós, por consequência, somos os artistas da vida, não é uma 

advertência, é um fato. Isto porque “a vida humana não pode deixar de ser uma obra de arte se 

é uma vida humana – a vida de um ser dotado de vontade e liberdade de escolha” (BAUMAN, 

2009, p.72).  

Assim, como a palavra relacionamento abordada anteriormente, a expressão obra de 

arte também adquire outra interpretação e significado em diferentes estágios da modernidade. 

As gerações passadas provavelmente entenderiam a obra de arte como  

algo de valor permanente, imperecível, resistente ao fluxo do tempo e aos 

caprichos do destino. Seguindo os hábitos de seus antigos mestres, 

preparariam suas telas meticulosamente antes de aplicar a primeira 
pincelada, e teriam igual cuidado em escolher os solventes para garantir que 

as camadas de tinta não iriam se fragmentar ao secar e manteriam o frescor 

de suas cores por muitos anos, se não pela eternidade (BAUMAN, 2009, 
p.74). 

 

Já as gerações mais jovens tomam por exemplo as práticas de artistas atualmente 

celebrados: os happenings  e as instalações. Dos happenings o que se sabe é que “ninguém 

tem certeza do curso que acabarão tomando [...] que enquanto se desenvolvem tudo pode 

acontecer, mas não há nada que se possa afirmar com certeza que vá ocorrer” (BAUMAN, 

2009, p.75). As instalações, por sua vez, são montadas por elementos frágeis e perecíveis, que 

não sobrevivem ao final da exposição. Assim, abrem espaço para novas exposições, 

necessitando apenas “limpar a galeria, removendo as (agora inúteis) bugigangas – relíquias do 

passado” (BAUMAN, 2009, p.75). A obra de arte sob o ponto de vista das gerações mais 

jovens e, portanto, sob o ponto de vista da sociedade líquido moderna, é efêmera, descartável 

e pode ser extinta sem deixar vestígios. Além disso, não há compromisso com o trabalho de 
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arte feito, uma vez que sua permanência é curta, não é definitiva pois não resiste ao fluxo do 

tempo. 

Em outra época, não muito tempo atrás, os artistas tiveram de lutar para sobreviver e 

documentar sua importância e utilidade para o mundo. Por isso, buscavam deixar marcas 

permanentes e sólidas. Já os artistas de hoje parecem tentar provar o contrário, uma vez que se 

especializaram “na montagem rápida e no desmantelamento imediato de suas criações”, 

(BAUMAN, 2009, p.98) incluindo a montagem e desmontagem como partes do processo de 

criação. Todas essas transformações das belas-artes se aplicam ao gênero de arte 

universalmente praticado: a arte da vida. 

A forma com que cada geração entende as obras de arte está nitidamente influenciada 

pelo contexto da época em que vivem. As artes, inclusive, têm o papel de desnudar a 

verdadeira natureza e significado do mundo; “espera-se que esse mundo se torne mais 

inteligível, talvez até plenamente compreendido, graças ao trabalho dos artistas” (BAUMAN, 

2009, p.75). As gerações que vivem neste mundo, entretanto, conhecem-no a partir de uma  

autópsia – das experiências pessoais e das histórias comumente contadas 

para relatá-las e dotá-las de significado. Não admira, portanto, que (em 

aguda oposição às gerações anteriores) os jovens acreditem que não se pode 
jurar lealdade à rota planejada antes do começo da viagem da vida, já que 

acidentes e a sorte, aleatórios e imprevisíveis, podem muito bem alterar seu 

itinerário. (BAUMAN, 2009, p.75) 

 

A arte da vida tem significados distintos não só entre gerações mais velhas e mais 

jovens, mas também para cada indivíduo que a pratica invariavelmente. No cenário líquido 

moderno espera-se dos indivíduos que sejam completamente responsáveis por suas obras, tal 

como os artistas, independente do sucesso ou fracasso de seu trabalho. Bauman reforça que 

homens e mulheres nos dias de hoje são, todos, artistas, “nem tanto por escolha quanto, por 

assim dizer, por um decreto do destino universal. (BAUMAN, 2009, p.76, grifo do autor). 

Em suma, a arte da vida no presente contexto pode ser considerada atraente e 

desejável, pois sugere que a pessoa em busca de uma vida satisfatória jamais sofrerá com uma 

derrota final; há sempre a possibilidade de começar de novo. De acordo com Bauman, 

praticar a arte da vida, fazer de sua existência uma “obra de arte”, significa, 

em nosso mundo líquido moderno, viver num estado de transformações 
permanente, auto-redefinir-se perpetuamente tornando-se (ou pelo menos 

tentando se tornar) uma pessoa diferente daquela que tem sido até então 

(BAUMAN, 2009, p.99). 
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A modernidade líquida e a felicidade líquida, como se pode perceber ao longo deste 

primeiro capítulo, são dois conceitos amplos, que traçam um panorama da sociedade líquido 

moderna em vários âmbitos. Abordam desde as mudanças econômicas mais profundas 

provocadas pelo processo de derretimento dos sólidos até a manifestação dessas mudanças no 

comportamento humano, individual e para com os outros. A representação dos 

comportamentos e modos de vida descritos sob os conceitos de modernidade líquida, 

felicidade líquida, busca da identidade, fragilidade dos relacionamentos humanos e o 

entendimento da vida como obra de arte no filme Vicky Cristina Barcelona é o objeto de 

estudo desta monografia. 

O capítulo que se segue trata das questões pertinentes à análise fílmica, como o 

personagem, a narrativa, a narração, a diegese. Nele procuro desenvolver um marco teórico 

que dê conta de fundamentar minha análise do filme enquanto produto de uma prática social. 

Ainda no próximo capítulo trato do filme, seu contexto de produção e sua estrutura narrativa, 

assim como faço uma breve sinopse da trama, apresentando especialmente os três principais 

personagens do filme, os quais irão conduzir a análise. Os três personagens ilustram e 

representam os conceitos e definições trabalhados por Bauman em sua teoria sobre a 

modernidade líquida. 
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3 O CINEMA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

 

3.1 NARRATIVA, NARRAÇÃO, DIEGESE E PERSONAGEM 

 

Em seus primórdios, o cinema não “se destinava a ser maciçamente narrativo” 

(AUMONT, 1996, p.89). O cinema era tido como um instrumento de registro, reportagem ou 

documentário; uma espécie de variação da pintura. A união entre cinema e narração aconteceu 

posteriormente, com o intuito de provocar o reconhecimento do cinema como arte, 

demonstrando sua capacidade de criar enunciados e, desta forma, “reagir contra o lado 

popular e mecânico dos primeiros filmes” (AUMONT, 1996, p.91). 

O cinema narrativo surge, então, da junção entre o cinematográfico e o narrativo. 

Cinematográfico é “aquilo que só é suscetível de aparecer no cinema e que, portanto, constitui 

de maneira específica a linguagem cinematográfica no sentido estrito do termo” (AUMONT, 

1996, p.96). Já o narrativo é extra-cinematográfico, diz Aumont (1996), pois se refere tanto ao 

romance quanto ao teatro, e foi elaborado muito antes da invenção do cinema. Por esse 

motivo, “cinema e narrativa não caminham sem intervenções e sem que seja possível 

estabelecer um modelo próprio ao narrativo cinematográfico” (AUMONT, 1996, p.96). 

Predominante desde o surgimento do cinema, o filme narrativo torna possível “captar 

o essencial da instituição cinematográfica, seu lugar, suas funções e seus efeitos, para situá-

los dentro da história do cinema, das artes e até simplesmente da história” (AUMONT, 1996, 

p.97). Desta forma, a instituição cinematográfica pode ser estudada a partir do seu 

funcionamento social, como representação social, por exemplo. Sob esta perspectiva,  

o cinema é concebido como o veículo das representações que uma sociedade 

dá de si mesma. [...] o cinema tem [tanta] capacidade para reproduzir 
sistemas de representação ou articulação sociais que foi possível dizer que 

ele substituía as grandes narrativas míticas (AUMONT, 1996, p.98). 
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Os filmes narrativos, principalmente os de ficção, portanto, têm a propriedade de 

transcender o entretenimento e o mero registro para se tornar objeto de estudo enquanto 

representação social. O característico das obras de ficção é “representar algo de imaginário, 

uma história” (AUMONT, 1996, p.100) além de ser uma dupla representação: “o cenário e os 

atores representam uma situação, que é a ficção, a história contada, e o próprio filme 

representa, na forma de imagens justapostas, essa primeira representação” (AUMONT, 1996, 

p.100). A partir dessa concepção do cinema, pode-se dizer que a tipologia de uma 

personagem, ou de vários personagens de determinado filme podem representar não só um 

período do cinema, como também um período, ou melhor, uma época da sociedade. Sob essa 

perspectiva, a do filme como representação social, analisarei o filme Vicky Cristina 

Barcelona: enquanto reprodução de um momento na história social contemporânea – no caso, 

a “pós-modernidade” ou, para Bauman (2001, 2004, 2007), modernidade líquida. 

 

3.1.1 O Cinema como Prática Social 

 

Para estudar Vicky Cristina Barcelona é necessário entender o cinema como 

entretenimento, narrativa e como evento cultural e, portanto, como uma prática social. 

Segundo Graeme Turner,  

atualmente aceita-se com mais frequência que a função do cinema em nossa 

cultura vai além de ser, simplesmente, um objeto estético da exibição. [...] O 
cinema é uma prática social para aqueles que o fazem e para o público. Em 

suas narrativas e significados podemos identificar evidências do modo como 

nossa cultura dá sentido à si própria (1997, p.13). 

 

Isso quer dizer que os modos de representação do cinema são marcados pelo período 

histórico e social e servem de testemunhas de uma determinada era; mas também significa 

que, além de estética, o filme é aquilo que representa na narrativa, é aquilo que podemos 

chamar de “história” ou “conteúdo”. A perspectiva apresentada por Turner (1997) é marcada 

pela influência dos estudos culturais sobre a teoria do cinema. Os estudos culturais, 

inicialmente, analisavam os meios enquanto algo através do qual os “significados sociais são 

gerados pela cultura – modo de vida e o sistema de valores de uma sociedade conforme 

revelados por formas e práticas aparentemente efêmeras como televisão, rádio esportes, 

histórias em quadrinho, cinema, música e moda”, segundo esta autora (1997, p. 48). A cultura, 

entretanto, foi redefinida e passou a ser entendida como o processo que constrói o modo de 

vida de uma sociedade incluindo seus “sistemas para produzir significado, sentido ou 
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consciência, especialmente aqueles sistemas e meios de representação que dão às imagens sua 

significação cultural” (TURNER, 1997, p.48). Assim, o cinema, a televisão e a publicidade 

tornaram-se os principais alvos de pesquisa e análise textual, apresentando a cultura como 

sendo composta de sistemas de significado interligados. 

As obras cinematográficas, se entendidas como prática e representação sociais, no 

entanto, não podem ser tratadas como eventos culturais autônomos. Os filmes são percebidos 

e entendidos  

em termos de outros filmes; seu universo em termos de outros universos. 

“Intertextualidade” é um termo empregado para descrever o modo como 

qualquer texto de um filme será entendido mediante nossa experiência ou 

percepção de textos de outros filmes. [...] Os filmes são, portanto, 
produzidos e vistos de dentro de um contexto social e cultural que inclui 

mais do que textos de outros filmes (TURNER, 1997, p.69). 

 

Assim, o cinema desempenha uma função cultural através de suas narrativas, que 

podem ser descritas como uma maneira de conferir sentido ao mundo social (TURNER, 

1997). Ele exerce, portanto, uma influência social “muito ativa em estabelecer conjuntos de 

códigos e convenções que tornam possível a comunicação” (TURNER, 1997, p.83). Em um 

primeiro momento, o espectador compreende as sociedades representadas em determinado 

filme por meio da experiência adquirida em sua própria sociedade. Esta identificação ocorre 

quando assistimos a um filme e o entendemos porque  

olhamos para os gestos, ouvimos os sotaques ou observamos o estilo do 
vestuário a fim de identificar as personagens, por exemplo, com determinada 

classe, grupo de preferência ou subcultura. E se os gestos, sotaques e estilos 

não forem aqueles da nossa sociedade, nós os entendemos mediante nossa 
experiência com eles em outros filmes, ou construindo analogias entre a 

sociedade que aparece no filme e a nossa própria. Todos esses indícios são 

códigos – sistemas pelos quais os signos são organizados e aceitos em uma 

cultura (TURNER, 1997, p.83). 

 

O cinema entendido dessa forma, portanto, não pode ser considerado um simples 

reflexo ou registro da sociedade em um contexto cultural. Ele constrói um quadro da realidade 

e o apresenta através de códigos, convenções, mitos e ideologias da sua cultura, para Turner 

(1997).  

 

3.1.2 O Personagem Cinematográfico e a Representação 

 

Dentro dessa construção da realidade proposta pelo cinema, os personagens 

desempenham um papel fundamental como representação da sociedade. Nesta monografia me 



29 

 

proponho a analisar os três personagens principais de Vicky Cristina Barcelona como uma 

forma de representação dos modos de vida no atual estágio da modernidade. Para tanto, 

considero importante esclarecer a função do personagem no cinema e suas funções dentro da 

narrativa – ou seja, enquanto linguagem -, buscando compreender como esse elemento do 

filme traduz a prática e os contextos sócio-históricos em que se insere. 

O personagem “é sempre uma configuração esquemática tanto no sentido físico 

como psíquico, embora formaliter seja projetada como um indivíduo 'real', totalmente 

determinado” (ROSENFELD, 2009, p.33, grifo do autor). Os seus contornos são definidos e 

definitivos e, geralmente, transparentes, segundo esse autor. Para ele, os personagens “vivem 

situações exemplares de um modo exemplar (exemplar também no sentido negativo)” (2009, 

p.45) e, como são encarnados por atores, no cinema, eles se encontram, tal como os seres 

humanos, integrados em um tecido de “valores de ordem cognoscitiva, religiosa, moral, 

político-social e tomam determinadas atitudes em face desses valores” (ROSENFELD, 2009, 

p.45). 

É precisamente porque as personagens não são reais e, também, são seres 

absolutamente projetados, que a obra cinematográfica pode realçar aspectos essenciais através 

de uma seleção dos aspectos que apresenta. Desta forma, confere às personagens “um caráter 

mais nítido do que a observação da realidade costuma sugerir, levando-as, ademais, através de 

situações mais decisivas e significativas do que costuma ocorrer na vida” (ROSENFELD, 

2009, p.35). Isso acontece porque o personagem de cinema é uma representação social e, 

assim, enfatiza aspectos gerais e caricaturiza comportamentos com o propósito de criar um 

sujeito exemplar e reconhecível, alguém que irá ilustrar um determinado modo de vida ou 

perspectiva. Podemos dizer que o cinema é um dos poucos “lugares” em que os indivíduos, 

seres humanos, são transparentes à visão do espectador, uma vez que se tratam “de seres 

puramente intencionais sem referência a seres autônomos (ROSENFELD, 2009, p.35). 

A narrativa conduz o olhar do espectador através de aspectos que são selecionados a 

partir de certas situações, da aparência física, do comportamento ou mesmo através de 

aspectos da intimidade das personagens (ROSENFELD, 2009). Dessa forma, diz esse autor, 

quando os personagens passam por conflitos, 

revelam-se como num momento de iluminação, na plena concreção do ser 

humano individual. São momentos supremos, à sua maneira perfeitos, que a 
vida empírica, no seu fluir cinzento e cotidiano, geralmente não apresenta de 

um modo tão nítido e coerente, nem de forma tão transparente e seletiva que 

possamos perceber as motivações mais íntimas, os conflitos e crises mais 
recônditos na sua concatenação e no seu desenvolvimento. (p.45) 
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É pelo fato de terem, no filme estudado, sua personalidade bem definida e um lugar 

marcado dentro de um contexto  - coisas que são uma seleção de aspectos apresentados ao 

espectador -, que os personagens foram o elemento de linguagem escolhido como corpus para 

realizar a análise de Vicky Cristina Barcelona. Entendendo que personagens são elementos de 

narrativa extra-cinematográficos (pois existem antes do cinema, na literatura, no teatro, etc.), 

os observo, dentro do filme, através de uma análise diegética, algo que será tratado mais 

adiante. É na identidade de cada personagem e em suas relações entre si que identifico 

manifestações e materializações dos conceitos descritos por Bauman (2001, 2004, 2007) 

como definidores da modernidade líquida. 

 

3.1.3 O Narrador e a Narração em Vicky Cristina Barcelona 

 

O filme Vicky Cristina Barcelona apresenta três personagens principais – Juan, 

Vicky e Cristina -, uma personagem coadjuvante que aparece em destaque (Maria Elena) e um 

narrador, que dá conta daquilo que os personagens não mostram ou não demonstram e de 

conduzir “a história”. É um narrador onisciente que fornece ao espectador informações a 

respeito do histórico, da personalidade e mesmo da psicologia (medos, inquietações e desejos, 

por exemplo) de cada personagem; na maioria das vezes desvendando aquilo que cada 

personagem sequer compreende a respeito de si mesmo. Esse narrador se manifesta apenas 

por meio da voz over
1
, pontuando e conduzindo momentos da narrativa onde seja necessário 

ou interessante essa interferência. 

O narrador em Vicky Cristina Barcelona não só intervém na narrativa como é 

indispensável a seu andamento. Por ser onisciente, revela a intimidade dos personagens para o 

espectador, fazendo com que possamos identificar, em cada um deles, determinada 

personalidade. Por esse motivo, o narrador funciona como uma espécie de consciência das 

personagens, o que o torna fundamental para a compreensão do filme e para a análise que será 

desenvolvida neste trabalho. 

Para entendermos mais a respeito da função do narrador, primeiramente, é preciso 

distinguir os conceitos de narrativa, diegese e narração. A narrativa é “o enunciado em sua 

                                                             
1 VOZ OVER: elemento da narrativa cinematográfica onde a voz, ou a fala, surge em off (quando a origem da voz está 

fora do quadro) mas a partir de um indivíduo que não aparece no filme em nenhum momento. 
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materialidade, o texto narrativo que se encarrega da história a ser contada” (AUMONT, 1996, 

p.106). É ela que dá forma à história que, por si só, não existe como tal. A história à qual nos 

referimos normalmente é a diegese, que é “a história compreendida como pseudomundo, 

como universo fictício, cujos elementos se combinam para formar uma globalidade” 

(AUMONT, 1996, p.114). Isso quer dizer que a diegese é a história, mas acrescida de 

elementos puramente fílmicos, vistos ou ouvidos, mas não narrados ou materializados em 

diálogos. A diegese é o contexto no qual a narrativa encontra sua base, é a partir de onde a 

narrativa se constrói. Considerando a narrativa como a forma de narrar, a diegese fílmica 

também sofre influência da forma. Um personagem, por exemplo, é aquilo que manifesta 

verbalmente, aquilo que seus atos descritos sugerem, aquilo que um narrador explica, mas 

também a roupa que usa ou a forma como caminha – elementos que são visuais. A linguagem 

cinematográfica, ou seja, daquilo que é próprio do cinema e de nenhuma outra narrativa, diz 

respeito a vários elementos de ordem técnica e estética, como o uso da câmera, a trilha sonora, 

a montagem. Porém este trabalho não pretende analisar os sentidos dados a partir desses 

elementos, e sim aquilo que a diegese oferece para a representação dentro da qual encontro os 

conceitos desenvolvidos por Bauman. 

A narração, por fim, é o ato de narrar o texto narrativo. É, portanto, 

o ato narrativo produtor e, por extensão, o conjunto da situação real ou 

fictícia no qual ela toma lugar. Refere-se às relações que existem entre o 

enunciado e a enunciação, tal como se revelam à leitura na narrativa: só são 
analisáveis, portanto, em função dos traços deixados no texto narrativo 

(AUMONT, 1996, p. 109). 

 

A narração “agrupa, ao mesmo tempo, o ato de narrar e a situação na qual este ato se 

inscreve” (AUMONT, 1996, p.109) e, portanto, ela modula o ato narrativo, pois influi não só 

no funcionamento dos atos mas também na situação na qual acontecem. A figura do narrador, 

em um filme, pode se manifestar de diferentes formas: o narrador pode ser (a) extradiegético, 

como um comentador externo à narrativa, manifestando-se através de uma voz, que pode ser 

identificável ou não; pode (b) situar-se à beira da diegese, chamado de peridiegético, e 

pertencer ao entorno diegético; ou (c) o narrador se manifesta na figura de um ou vários dos 

personagens do filme (GOLIOT-LETÉ, VANOYE, 1994). 

No caso do narrador de Vicky Cristina Barcelona, estamos nos referindo ao primeiro 

tipo de manifestação: o extradiegético. O narrador nesse filme interfere com voz over, não é 

um personagem identificável, é onisciente e não chega a intervir diretamente na ação. Ele tem 
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conhecimento de todos os personagens. Um conhecimento, inclusive, anterior ao início da 

narrativa. É ele quem nos apresenta as personagens, seu breve histórico de vida e também 

expõe os pensamentos das mesmas. É através do recurso do narrador que o desenvolvimento 

da trama adquire sentido, e seus comentários são fundamentais para as várias reviravoltas que 

a trama sofre. É por essa razão que as manifestações do narrador no filme serão analisadas, 

também, neste trabalho. 

 

3.2 VICKY CRISTINA BARCELONA 

 

3.2.1 Contexto de Produção 

 

Vicky Cristina Barcelona, é a trigésima oitava obra dirigida pelo cineasta norte-

americano Woody Allen, sendo que, em toda a sua carreira, entre aqueles em que participou 

como diretor, roteirista ou escritor, contabiliza 42 filmes. Esse filme é o quarto consecutivo de 

uma série rodada na Europa, da qual fazem parte Match Point (2005), Scoop (2006) e O 

Sonho de Cassandra (2008), todos filmados no Reino Unido. À exceção de Scoop, os outros 

filmes, incluindo Vicky Cristina Barcelona, têm em comum a característica de abordar 

conflitos pessoais dos personagens, algo que domina a narrativa. 

Em Match Point a trama está centrada na angústia de um jovem prestes a se casar 

que se envolve com a ex-mulher de seu cunhado, enquanto em O Sonho de Cassandra o foco 

é a culpa perturbadora carregada por um homem que comete um assassinato, encomendado 

pelo tio, e tem como cúmplice o irmão. Vicky Cristina Barcelona segue, então, uma tendência 

iniciada nestes últimos filmes de Woody Allen. 

Roteirizado e dirigido por Woody Allen, o filme aqui analisado está estruturado em 

uma narrativa cronologicamente linear e “conta uma história” que se passa em um contexto 

contemporâneo, embora o ano não seja precisado. Filmado nas cidades de Barcelona e 

Oviedo, na Espanha, entre 09 de julho e 23 de agosto de 2007, foi o filme do diretor com 

melhor desempenho em sua estréia no Brasil, com 96.925 espectadores. O recorde anterior 

pertence a Todos Dizem Eu Te Amo (1997), com 86.178 espectadores (FILME B). A produção 

de Vicky Cristina Barcelona teve um orçamento de 15,5 milhões de dólares. 
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Vicky Cristina Barcelona segue o estilo peculiar de Woody Allen, tendo por base as 

falas e os diálogos entre personagens. Pode-se dizer, portanto, que o cinema de Allen é um 

cinema de palavras, pois boa parte da construção de sentidos em suas obras recai sobre aquilo 

que os personagem expressam verbalmente. 

 

3.2.2 A História 

 

A trama se passa na Espanha, entre as cidades de Barcelona e Oviedo, e está 

centrada, primeiramente, em duas personagens: Vicky, vivida por Rebecca Hall, e Cristina, 

personagem de Scarlett Johanson. Elas são duas jovens americanas, amigas íntimas desde a 

faculdade, que vão a Barcelona para passar as férias de verão, durante os meses de julho e 

agosto.  

Vicky está terminando seu mestrado sobre identidade catalã, e é noiva de Doug 

(Chris Messina), que fica em Nova York. Cristina passou os últimos seis meses escrevendo, 

dirigindo e atuando em um filme de 12 minutos, do qual não gostou, e acabou de terminar um 

namoro. Em Barcelona elas são acolhidas por parentes distantes de Vicky, Mark (Kevin 

Dunn) e Judy (Patricia Clarkson). A história começa a sofrer reviravoltas quando Mark e Judy 

levam a amigas a uma galeria de arte, para ver uma exposição. Lá, Cristina se interessa por 

Juan Antonio Gonzalo (vivido por Javier Barden), um pintor que, de acordo com os rumores, 

terminou seu casamento com Maria Elena (Penélope Cruz) de uma forma conturbada. 

Ao sair da galeria, Vicky e Cristina decidem sair para jantar. É no restaurante que 

Cristina e Juan Antonio começam a trocar olhares. Ele então se aproxima da mesa delas e faz 

um convite: passar o final de semana com ele em Oviedo, uma cidade próxima de Barcelona. 

Juan Antonio as convida para comer bem, tomar um bom vinho e fazer amor. Enquanto Vicky 

custa a acreditar na proposta do artista, Cristina adora a ideia e diz que adoraria ir a Oviedo. 

Vicky ainda reluta, mas ambas acabam indo passar o final de semana na cidadezinha. 

Já em Oviedo, depois de um dia de passeio, Juan Antonio convida as amigas para 

dormirem em seu quarto. Vicky faz questão de dizer que está noiva e vai se casar com o 

homem que ama. Já Cristina aceita, mas acaba estragando a noite em função de uma úlcera, 

provocada pelo excesso de vinho. No dia seguinte, enquanto Cristina fica no hotel se 
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recuperando, Juan Antonio e Vicky seguem o passeio pela cidade. No começo do dia Cristina 

se mostra esquiva, e não aparenta estar aproveitando a viagem. À noite, no entanto, eles saem 

para jantar e, logo depois, vão assistir a um show de violão espanhol, algo que comove muito 

Vicky, de uma forma inexplicável. Ao final, os dois acabam se beijando e fazendo amor. 

No dia seguinte, todos voltam a Barcelona. No caminho, enquanto Cristina tenta se 

desculpar por ter estragado a viagem de ambos, Vicky está visivelmente desconfortável com a 

situação. Ela não conta à Cristina o que aconteceu entre ela e Juan Antonio na noite anterior. 

Em Barcelona, Juan Antonio começa a ligar para Cristina. Eles saem algumas vezes e logo 

Cristina se muda para a casa de Juan Antonio, que também é um atelier. Enquanto isso, Doug, 

noivo de Vicky, sugere que eles se casem na Espanha. Eles se casam e passam alguns dias em 

lua de mel, em Sevilha. 

As coisas mudam para Cristina quando, um dia, Maria Elena surge na casa de Juan 

Antonio. Ele diz que ela foi para Madri, mas as coisas não deram certo, e acabou tentando 

suicídio. Ela passa a morar com Cristina e Juan Antonio. A relação que, no início, é difícil, 

devido à desconfiança total de Maria Elena em Cristina, acaba se tornando um triângulo 

amoroso. Os três passam a viver como amantes na casa. Maria Elena está calma, relaxada, 

Juan Antonio vive um período de intensa criatividade, e Cristina se sente muito bem, 

inclusive redescobrindo um talento seu para a fotografia, incentivada por Juan Antonio e 

Maria Elena, que também é pintora.  

Tudo muda novamente quando uma inquietação e estranhos pensamentos começaram 

a surgir em Cristina, e ela chega à conclusão de que aquilo que está vivendo não é o que quer. 

Ela comunica a Juan Antonio e Maria Elena que está indo embora. Que ela os ama, que não 

há nada de errado com eles, mas que aquilo não é o que quer. Quando perguntada sobre o que 

quer, então, ela diz que não sabe. Maria Elena chega a dizer a Cristina que ela sofre de 

insatisfação crônica, pois nada é bom o suficiente para ela. Mesmo assim, eles se despedem 

amigavelmente. Cristina conversa com Vicky e diz que vai passar os últimos dias de férias em 

Paris, para descansar e pensar na vida.  

Enquanto Cristina está em Paris, Juan Antonio e Vicky se encontram durante um 

jantar. Vicky está acompanhada do marido, que continua em Barcelona, e fica transtornada ao 

rever Juan. Ele a convida para almoçar, mas ela nega. No entanto, após ligar para Vicky no 

outro dia, ela acaba aceitando o convite. Mente para o marido que vai almoçar com o 

professor de espanhol e vai até a casa de Juan Antonio. Ele mostra para ela seu atelier, suas 
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obras, e eles acabam se beijando. Neste momento, entra na sala da casa Maria Elena, com 

uma arma em mãos, e disparando. Juan Antonio a contém, mas Vicky acaba sendo atingida de 

raspão em uma das mãos. Ela fica histérica, chama Maria Elena e Juan Antonio de loucos e 

diz que não entende como eles podem viver daquela maneira. 

Quando Cristina volta de Paris, Vicky lhe conta o que aconteceu entre ela e Juan. 

Cristina diz a Vicky que se soubesse de tudo teria deixado o caminho livre para a amiga. No 

final, elas voltam para casa. Vicky casada, e Cristina, novamente, em busca da felicidade. 

O capítulo que se segue é dedicado à análise do filme, que desenvolvo com base 

metodológica na análise e interpretação sócio-histórica conforme proposto por Vanoye e 

Goliot-Leté. De acordo com esta perspectiva,  

um filme é um produto cultural inscrito em um determinado contexto sócio-
histórico. Embora o cinema usufrua de relativa autonomia como arte [...], os 

filmes não poderiam ser isolados dos outros setores de atividade da 

sociedade que os produz (GOLIOT-LETÉ, VANOYE, 1994, p.54) 

 

Segundo a metodologia escolhida, a produção cinematográfica só pode ser 

completamente entendida se relacionada ao contexto de determinado período. Assim, é 

possível analisar um filme com aintenção de estudar uma sociedade pois, sob essa diretriz, 

“um filme sempre „fala‟ do presente (ou sempre „diz‟ algo do presente, do aqui e do agora de 

seu contexto de produção). O fato de ser um filme histórico ou de ficção científica nada muda 

no caso” (GOLIOT-LETÉ, VANOYE, 1994, p.55).  
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4 ANÁLISE 

 

 

 Uma vez abordados e estudados os conceitos trazidos por Zygmunt Bauman para uma 

definição da modernidade líquida – o atual estágio da modernidade, segundo o autor – e tendo 

em mente a base teórica a respeito do narrador e da narrativa cinematográfica e, 

especialmente, as funções dos personagens no filme e do que se trata a diegese, apresento, a 

seguir, a análise de Vicky Cristina Barcelona. Selecionei oito cenas do filme que ilustram, ou 

representam, aquilo que Bauman estabelece no entorno do conceito de felicidade líquida 

como os modos de vida típicos do atual estágio da modernidade. A “felicidade líquida” pode 

se desdobrar em alguns tipos de comportamento peculiares, que transformei em categorias de 

análise: a felicidade líquida propriamente, a percepção e experiência da vida como obra de 

arte, a questão da busca pela identidade e a fragilidade dos relacionamentos humanos). Tais 

formas de vida são representadas no filme todo, porém seleciono duas cenas que melhor 

ilustram cada uma delas e as relaciono dentro das categorias de análise correspondentes. A 

partir do que o filme expõe dos personagens principais – Juan Antonio, Vicky e Cristina – e 

também daquilo que exprime o narrador, busco uma aproximação entre seus modos de vida e 

os conceitos desenvolvidos na obra de Bauman referentes à modernidade líquida e 

especialmente vinculados à ideia de felicidade líquida. A representação social dada no filme 

será analisada através da diegese de Vicky Cristina Barcelona. 

As cenas selecionadas serão relacionadas dentro de cada categoria e descritas 

brevemente. Em seguida, os diálogos dos personagens serão transcritos de forma que possam 

expôr a representação dos conceitos definidos nas categorias de análise. Com base nesse 

material, busquei encontrar uma correspondência entre os conceitos de Bauman e a diegese do 

filme manifesta nos diálogos e falas, relação essa que já pré-construí acomodando os trechos 

do filme dentro das categorias de análise estabelecidas. 
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As cenas foram selecionadas em duas etapas. Primeiramente (a) selecionei as cenas 

mais significativas, no que diz respeito aos conceitos relacionados à modernidade líquida e, 

(b) por fim, fiz uma segunda seleção, escolhendo apenas aquelas em que os três personagens 

analisados figuravam e em que atuavam com certa relevância.  

A seguir, a análise. 

  

4.1 A FELICIDADE LÍQUIDA 

 

Este conceito diz respeito à substituição, na modernidade líquida, da felicidade em si 

e da busca pela segurança nesta felicidade pela eterna busca pela felicidade. Assim, afasta-se 

a probabilidade de esta busca encerrar e aqueles ou aquilo onde se deposita a esperança de 

felicidade são logo substituídos por outros. O conflito enfrentado pelo indivíduo da 

modernidade líquida, portanto, se estabelece entre acreditar em um estado de felicidade e ter 

que lidar, na prática, com a felicidade líquida, fluida e fugaz. É a busca da felicidade aquilo 

que a sociedade líquido moderna deseja. Quando encontrada, eventualmente, a felicidade traz 

incertezas e angústias, o que acaba provocando uma nova busca por uma outra felicidade. 

Nos trechos do filme que seguem são apresentadas, de acordo com dois diferentes 

personagens, diferentes reações frente a esta questão. 

 

4.1.1 A Apresentação dos Personagens [de 01min12 até 02min58
2
] 

  

 A primeira cena a ser analisada é também a primeira cena do filme. Vicky e Cristina 

chegam ao aeroporto de Barcelona, onda passarão as férias de verão. Lá, elas pegam um táxi 

até a casa de Judy, parente de Vicky que irá hospedá-las. Durante a viagem, o narrador 

apresenta as protagonistas do filme e expõe traços significativos de suas personalidades – que 

serão determinantes para entendê-las dentro do contexto da modernidade líquida. 

Primeiramente ele introduz a personagem Vicky, em seguida Cristina e, por fim, faz uma 

comparação entre as duas:  

 

[Narrador] Vicky e Cristina decidiram passar o verão em Barcelona. Vicky 
estava completando seu mestrado em identidade catalã, pela qual se 

interessara devido ao apreço pela arquitetura de Gaudí. Cristina, que nos 

últimos seis meses escreveu, dirigiu e atuou num filme de 12 minutos que 

                                                             
2 Segundo marcação de tempo do DVD do filme, referenciado no final deste trabalho. 
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ela detestou, terminara outro namoro e ansiava por uma mudança de cenário. 
Tudo se encaixou quando uma parente de Barcelona de Vicky se ofereceu 

para hospedar as duas em julho e agosto. Eram amigas íntimas desde a 

faculdade e tinham os mesmos gostos e opiniões sobre muitas questões. Mas 

quando se tratava de amor, seus pontos de vista eram opostos. Vicky não 
tinha tolerância à dor, nem sede de combate. Tinha os pés no chão, e era 

realista. De um homem ela esperava seriedade e estabilidade. Ficara noiva de 

Doug porque ele era decente e bem sucedido, e entendia a beleza do 
compromisso. Por outro lado, Cristina esperava algo bem diferente do amor. 

Relutantemente, aceitava sofrer como um componente da paixão e se 

resignava a pôr em risco seus sentimentos. Não saberia dizer o que queria 

ganhar arriscando suas emoções. Mas ela sabia o que não queria. Era isso 
que Vicky mais prezava. 

 

 Desta breve apresentação pode-se deduzir que a personagem Vicky parece ter uma 

vida muito bem estruturada e tranquila. Profissionalmente, ela está se aperfeiçoando e, 

emocionalmente, é feliz com seu noivo. Quando o narrador afirma que Vicky é realista, 

pressupomos que a personagem não é tentada por desejos ou impulsos, não alimenta ilusões 

acerca da vida e que o seu cenário de vida é estável. 

 A personagem, portanto, contraria o cenário da vida líquido moderna, marcado pelo 

“colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo, e o desaparecimento das 

estruturas sociais nas quais estes poderiam ser traçados com antecedência” (BAUMAN, 2007, 

p.09). Vicky acredita, ou ao menos quer acreditar, no amor, que é 

 

a vontade de cuidar, e de preservar o objeto cuidado. Um impulso centrífugo, 
ao contrário do centrípeto desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, 

alcançar o que está lá fora. Ingerir, assimilar o sujeito no objeto, e não vice-

versa, como no caso do desejo (BAUMAN, 2004, p.24). 
 

  

Vicky, portanto, não parece aderir ao que é comum na modernidade líquida: a 

compromissofobia, conforme denomina Bauman (2009). De acordo com este conceito, 

justamente pelo fato de que a felicidade é fugaz e jamais poderá ser alcançada, também os 

relacionamentos devem ter um prazo de validade e ser, rapidamente, substituídos por novos e 

mais promissores (BAUMAN, 2009). A personagem em questão, entretanto, nos é 

apresentada como uma admiradora do compromisso, avessa a correr riscos e a apostar suas 

emoções à toa, representando um indivíduo que, apesar do cenário líquido moderno, mantém 

a busca pelo ideal de um estado seguro de felicidade. 

 Já com relação à personagem Cristina, percebemos que é diametralmente oposta à 

Vicky. Enquanto a última busca segurança e tem medo de arriscar seus sentimentos, Cristina 

se mostra aberta a negociar os seus. Podemos entender, então, que Cristina é mais apta a viver 
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no cenário líquido-moderno. Se não mais apta, ao menos está de acordo com as instabilidades 

e vulnerabilidades da vida líquida. Cristina é o melhor exemplo, nesta cena,  do que diz 

Bauman: 

Estamos felizes enquanto não perdemos a esperança de sermos felizes. 
Estamos seguros com relação à infelicidade enquanto uma parte dessa 

esperança ainda palpita. Essa esperança só permanece viva  sob a condição 

de uma sucessão de novas oportunidades e novos inícios, e da perspectiva de 
uma cadeia infinitamente longa de novos inícios à frente (2009, p.24-25). 

  

 Cada personagem enfrenta, portanto, de forma diferente a questão. Vicky, que não tem 

tolerância à dor, decide seguir um caminho seguro e estável, noivando com um homem sério, 

com quem pode planejar seu futuro. Sobre seu relacionamento com Doug podemos dizer que, 

nele, a personagem encontra um refúgio às angústias e incertezas da vida líquido moderna. 

Podemos dizer que é por este motivo que ela preza tanto o compromisso com Doug. De 

acordo com o que nos diz Bauman,  

 

as pessoas procuram parceiros e buscam envolver-se em relacionamentos a 

fim de escapar à aflição da fragilidade, só para descobrir que ela se torna 
ainda mais aflitiva e dolorosa do que antes. O que se 

propunha/ansiava/esperava ser um abrigo (...) contra a fragilidade revela-se 

sempre como a sua estufa (BAUMAN, 2004, p.41). 

 

 Enquanto isso, Cristina está empenhada na busca pela felicidade e entende que “se a 

busca alcançar seu propósito declarado, os alvos perseguidos têm que cair em desuso 

rapidamente [...], ser abandonados e substituídos” (BAUMAN, 2009, p.18). Para a 

personagem, portanto, a felicidade deve ter a flexibilidade de ser montada e desmontada e, 

como bem coloca Bauman (2009), tanto uma etapa quanto a outra são igualmente 

envolventes. Cristina está em busca da sua realização, no entanto não sabe o que quer. 

 

 

4.1.2 O Esgotamento da Felicidade [de 16min57 até 1h19min12] 

   

 A próxima cena a ser analisada se desenvolve nos capítulos finais do filme. Ao longo 

da trama, Cristina se torna amante de Juan Antonio e María Elena e, com o passar do tempo, 

passa a se sentir confusa sobre a relação e decide deixá-los. A cena começa com uma 

introdução do narrador, seguida por um diálogo: 
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[Narrador] Nas semanas seguintes, Cristina foi se sentindo mais segura como 
fotógrafa. Juan Antonio e María Elena davam ideias e apoiavam quando ela 

tinha dúvidas. Graças ao incentivo deles, fotografia tornou-se um interesse 

produtivo. Ela, Juan Antonio e María Elena se haviam, então, tornado 

amantes. Tudo parecia perfeitamente equilibrado, em sintonia. María Elena 
estava calma e relaxada. Juan Antonio estava vivendo um momento criativo 

com sua pintura. Só Cristina, com o passar dos últimos dias de verão, 

começava a sentir uma agitação familiar, uma inquietação crescente, da qual 
tinha pavor, mas que ela reconhecia bem.  De repente, os pensamentos se 

sobrepuseram aos sentimentos. Pensamentos e perguntas sobre a vida e o 

amor. Por mais que tentasse resistir a essas ideias, elas não saíam de sua 

cabeça. Por fim, reunindo determinação uma noite, ela fez um comunicado 
que surpreendeu todo mundo. 

[Cristina] Não quero o que meus pais tiveram, nem o que tive antes de vir 

aqui. Sei disso. Mas sei que não posso viver assim para sempre. 
[María Elena] Não disse? 

[Juan Antonio] O que você quer? 

[Cristina] Quero algo diferente. 
[Juan Antonio] O quê? 

[Cristina] Eu não sei. Não isto. 

[Juan Antonio] Isso não é resposta. 

[María Elena] Você não entende? Já conseguiu o que queria. Quer outra 
coisa. Isso já não lhe basta. É como uma doença. Nada nunca lhe bastará. Ela 

nunca vai ficar satisfeita com nada. Eu sabia que você ia aprontar com a 

gente. E aprontou. Eu sabia. Insatisfação crônica, é o que você tem. 
Insatisfação crônica. Uma grande doença. 

[Juan Antonio] Não é isso, Maria Elena. 

[María Elena] Você sabe o quanto te amamos? 

[Cristina] Sei. E eu amo vocês dois. 
[María Elena] Não ama. 

[Cristina] Não tem nada a ver com isso. 

[Juan Antonio] Cale-se. É evidente que não encontrou a pessoa certa. 
Quando encontrar essa pessoa, não você nem eu, essa coisa de encontrar 

serenidade e felicidade, isso tudo vai passar.  

 

O narrador, primeiramente, traz uma informação importante. Segundo ele, não foi 

esta a primeira vez em que Cristina se sentiu dessa forma. Ele diz que Cristina já conhecia 

essa inquietação que tomava conta dela, da qual tinha pavor. Cristina, portanto, reconhece a 

felicidade líquida como parte da vida nesse estágio da história (o qual é o estágio líquido-

moderno descrito por Bauman). Ela não se sente confortável mas entende que  

entrar num relacionamento com o compromisso de mantê-lo sob qualquer 
circunstância, adversidade, é como assinar um cheque em branco. Os 

relacionamentos novos reduzem seu tempo de duração para que ele seja o 

mesmo da satisfação que produzem: o compromisso é válido até que a 
satisfação desapareça ou caia a abaixo de um padrão aceitável – e nem um 

instante a mais (BAUMAN, 2009, p.26). 

 

Podemos dizer que Cristina compreende que está sempre insatisfeita mas, para 

manter suas esperanças de felicidade vivas, tenta driblar a fugacidade dos seus 
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relacionamentos encerrando-os tão logo não se sinta mais satisfeita e procurando substituí-lo 

por outro com a maior velocidade possível. É reconhecer essa realidade que lhe causa a 

angústia mencionada pelo narrador.  

Sobre o fim do seu relacionamento com Juan Antonio e María Elena, Cristina não 

sabe o que quer, mas sabe que não consegue levar o relacionamento adiante para sempre. As 

resposta que procurava encontrar, a incompletude que antes justificava sua permanência, já 

não existe mais. Por isso a personagem precisa partir, em busca de outra oportunidade. A 

insatisfação crônica que María Elena menciona é exatamente a busca pela felicidade, 

insaciável e interminável (BAUMAN, 2009) e a inquietação de Cristina é o incômodo que 

gera sair de uma situação que lhe parecia ideal para nenhuma outra, para recomeçar a busca. 

Por isso, citando o que foi exposto anteriormente, a felicidade deve ter a flexibilidade de ser 

montada e desmontada e, como bem coloca Bauman (2009), tanto uma etapa quanto a outra 

são igualmente envolventes. 

 

4.2 A VIDA COMO OBRA DE ARTE 

  

 É característica da modernidade líquida a visão da vida como obra de arte. Isso porque 

os artistas estabelecem, para si, desafios difíceis de contornar, que estão acima de sua 

capacidade (BAUMAN, 2009). Os indivíduos da fase líquida da modernidade lidam com a 

insatisfação e a eterna busca pela felicidade, que jamais se completa. Portanto, esses 

indivíduos são considerados artistas da sua própria vida, obras de arte marcadas pela 

facilidade com que são montadas e desmontadas e, também, pelo não planejamento prévio, a 

longo prazo (BAUMAN, 2009). As cenas seguintes ilustram essa visão da vida. 

 

 

 

 

4.2.1 A vida sem sentido [de 14min52 até 15min37] 

 

Nesta cena, Vicky, Cristina e Juan estão em Oviedo, cidade vizinha de Barcelona. 

Lá, eles visitam uma igreja, onde conhecem uma escultura que é muito inspiradora para Juan 

Antonio. Na igreja, Cristina pergunta a ele se é muito religioso, ao que ele responde: “Não, 

não sou. O macete é curtir a vida, aceitando que ela não tem nenhum significado”. Cristina 

então pergunta se ele não acha que o amor autêntico dá significado à vida, e Juan responde: 
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“Sim, mas o amor é tão fugaz, não é mesmo? Eu estava apaixonado por uma mulher incrível e 

no fim ela me esfaqueou”. 

Para compreendermos a relação do trecho acima citado com a obra de Bauman é 

interessante retomar o conceito de arte da vida.  Bauman afirma que nossas vidas são como 

obras de arte e,  

para viver como exige a arte da vida, devemos, tal como qualquer outro 

artista, estabelecer desafios que são (...) difíceis de controlar diretamente; 
devemos escolher alvos que estão (...) muito além do nosso alcance, e 

padrões de excelência que, de modo perturbador, parecem permanecer 

teimosamente muito acima de nossa capacidade de harmonizar com o que 

quer que estejamos ou possamos estar fazendo (2009, p.31). 

 

Juan Antonio, portanto, é um artista da vida, que precisa tentar o impossível para, 

talvez, conferir significado à sua existência. Essa busca, aparentemente infindável, é reforçada 

pelo fato de que “a incerteza é o habitat natural da vida humana – ainda que a esperança de 

escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas” (BAUMAN, 2009, p.31). Ele 

parece, portanto, ter aceitado sua condição, convivendo com as incertezas e não tentando 

eliminá-las. Juan Antonio convive com isto sem tomar qualquer atitude para mudar sua 

realidade. O personagem parece desistir de tentar conferir significado à sua vida, vivendo seus 

dias sem pretensão alguma, despreocupado. Sua afirmativa sobre a falta de significado da 

vida, portanto, é real, pois “não há muito sentido na arte da vida a menos que exista a 

esperança, ainda que incerta, de que os objects d’art que ela produz serão admirados” 

(BAUMAN, 2009, p.9, grifo do autor). 

Sobre a afirmação de Juan Antonio quanto ao amor, podemos perceber também a 

fragilidade dos relacionamentos humanos, que auxilia a ilustrar o conceito da vida como obra 

de arte. Por viverem em um terreno de incertezas, os indivíduos mantém relações até segunda 

ordem (BAUMAN, 2009), em que não se comprometem plenamente e das quais podem 

desistir a qualquer instante. Juan aceita essa realidade ou, ao menos, não a contesta. Podemos 

dizer que, para Juan, assim como para muitos indivíduos da sociedade líquido moderna, 

“parcerias frouxas e eminentemente revogáveis substituíram o modelo da união pessoal „até 

que a morte nos separe‟” (BAUMAN, 2004, p.112). 

 

4.2.2 A Proposta  [de 06min02 até 11min06] 

 

Na sequência seguinte, o personagem Juan Antonio encontra-se com Vicky e 

Cristina pela primeira vez na trama. Vicky e Cristina vão a uma galeria de arte, onde apreciam 
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a inauguração de uma exposição com Mark e Judy. Lá, Juan Antonio e Cristina trocam 

olhares e ela se interessa pelo pintor. Judy diz a Cristina que o divórcio entre ele e María 

Elena, sua ex-mulher, foi violento e ela tentou matá-lo, um grande acontecimento no mundo 

das artes. É depois da visita à galeria de arte que Juan Antonio desempenha seu papel, que é 

decisivo para o curso que a trama segue a partir de então.  

Em um restaurante, onde Vicky e Cristina jantam após o evento na galeria, também 

está Juan Antonio, que, depois de provocações de Cristina, se dirige à mesa das americanas e 

faz o seguinte convite: “Quero convidar vocês para ir a Oviedo comigo. Passar o fim de 

semana. Vamos partir em uma hora”. Quando questionado sobre o que há para fazer em 

Oviedo, ele responde: “Vou mostrar a cidade a vocês. Vamos comer bem, tomar um bom 

vinho e fazer amor”. À proposta de Juan Antonio Vicky reage com surpresa e indignação, 

enquanto Cristina se diverte e gosta da ideia. Quando Vicky diz a ele que talvez em uma outra 

vida ela aceite o convite, ele argumenta: “Por que não? A vida é curta. A vida é monótona e 

cheia de sofrimento. Esta é a chance de algo especial”. O artista ainda questiona Cristina 

sobre o ceticismo de Vicky; ele diz: “Ela sempre analisa cada inspiração até que cada grão de 

encanto seja removido dela? O que ofendeu você em minha oferta? Certamente não o fato de 

eu achar vocês bonitas e desejáveis”. 

Na sequência citada, percebemos um traço característico da modernidade líquida: a 

urgência em viver os momentos presentes, na esperança de que o acúmulo destes contribuam 

com algum significado à vida. Juan Antonio, quando afirma que a vida é curta, reforça o que 

Bauman teoriza: 

a curta expectativa de vida é o trunfo dos impulsos, dando-lhes uma 

vantagem sobre os desejos. Render-se aos impulsos, ao contrário de seguir 
um desejo, é algo que se sabe ser transitório, mantendo-se a esperança de 

que não deixará consequências duradouras capazes de impedir novos 

momentos de êxtase prazeroso. (2004, p.27) 

 

Juan Antonio, portanto, valoriza os impulsos, menos arriscados e comprometedores 

que os desejos. O álibi para a realização dos impulsos é o fato de a vida ser curta, conceito 

que relativiza o tempo – considerando que vivemos cada vez mais tempo. Os desejos 

precisam ser alimentados e, em uma época em que longo prazo é cada vez mais curto, ainda 

assim os desejos demandam esforço e dedicação e podem ter consequências ou deixar marcas 

das quais levaríamos algum tempo para nos desfazer (BAUMAN, 2004). Já os impulsos não 

comprometem o indivíduo, parecem mais adequados ao atual estágio da modernidade. De 

acordo com Bauman, 



44 

 

a instantaneidade (anulação da resistência do espaço e liquefação da 
materialidade dos objetos) faz com que cada momento pareça ter capacidade 

infinita; e a capacidade infinita significa que não há limites ao que pode ser 

extraído de qualquer momento – por mais breve e “fugaz”  que seja 

(BAUMAN, 2001, p.145). 

 

Essa valorização dos impulsos é explicada pela visão do personagem vista no trecho 

anteriormente analisado. Uma vez que Juan Antonio deixa de tentar conferir significado à arte 

da vida, não há motivos para buscar a felicidade. Ele, portanto, passa a viver conforme as 

vontades e circunstâncias que lhe surgem, sem fazer maiores reflexões ou julgamentos. 

Podemos dizer que Juan Antonio parece ser adepto da ideia de que  

 
artistas são criaturas aventureiras, dadas à experimentação; e todos nós, 

homens e mulheres, velhos e jovens, tendo ouvido dizerem que  a vida é um 

objeto de arte, dado/deixado aos artistas para ser modelado, somos 

provocados e seduzidos a assumir os riscos que essa arte inevitavelmente 
implica (BAUMAN, 2009, p.69) 

 

Pode-se afirmar, então, que Juan Antonio representa os artistas da vida da 

modernidade líquida, aqueles que apreciam as formas modernas de arte: as instalações e os 

happenings. Essas se caracterizam, respectivamente, por serem montadas e desmontadas com 

facilidade, sem deixar resquícios para novas instalações; e por não seguirem um roteiro 

planejado desde o início da obra. O descompromisso marca a arte da vida líquido moderna, 

uma vez que 

se a modernidade sólida punha a duração eterna como principal motivo e 
princípio da ação, a modernidade fluida não tem função para a duração 

eterna. O curto prazo substituiu o longo prazo e fez da instantaneidade seu 

ideal último. Ao mesmo tempo em que promove o tempo ao posto de 

contêiner de capacidade infinita, a modernidade fluida dissolve – obscurece 
e desvaloriza – sua duração (BAUMAN, 2001, p.145). 

 

 

4.3 A IDENTIDADE 

  

 A busca pela identidade no estágio líquido da modernidade é a substituta da busca 

pelo ideal de comunidade como um local “cálido, um lugar confortável e aconchegante. [...] 

um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual 

esquentamos as mãos num dia gelado” (BAUMAN, 2003, p.07). Os indivíduos que, antes, 

procuravam se refugiar nas comunidades, onde encontravam a segurança, atualmente 

procuram encontrar identidades as quais possam assumir e, de preferência, partilhar com 
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outros indivíduos. A identidade é que deve garantir a segurança dos indivíduos líquido 

modernos, já que a identidade é portátil e administrável sem ajuda de terceiros. 

 Ao mesmo tempo, no entanto, a identidade sugere a singularidade do indivíduo e, por 

este motivo, carrega consigo uma contradição: ser singular e ao mesmo tempo obter a 

segurança desejada através de identificação com outras pessoas semelhantes. Através dos 

trechos a seguir pode-se perceber de forma mais clara como esta questão se manifesta. 

 

4.3.1 Cristina e a Arte [de 31min35 até 37min35] 

 

Esta sequência se passa em Barcelona, depois da viagem dos personagens a Oviedo. 

Enquanto Vicky se enterrava nos estudos para esquecer Juan Antônio, o narrador nos fala 

sobre Cristina: “Cristina, procurando um meio de auto-expressão, andava por Barcelona 

fazendo experimentos com sua mais nova paixão: a fotografia. Ela achava que havia feito 

papel de tola justamente no momento da verdade com Juan Antonio”. Alguns dias depois, 

Juan Antonio liga para Cristina e a convida para sair. O que se segue, o narrador relata:  

[Narrador] Juan saiu com Cristina várias outras vezes. Foram ver uma 

escultura nova de um amigo dele. Ele mostrou alguns de seus lugares 

favoritos da cidade onde ela tirou fotos. Incentivava o trabalho de Cristina 

embora ela tivesse vergonha de mostrar a ele. Levou-a para almoçar com 
seus amigos que eram poetas, artistas e músicos. Cristina se saiu muito 

bem”. 

 

Neste trecho, percebemos um sintoma da sociedade líquido moderna na busca pela 

felicidade. Na modernidade sólida, a comunidade era o ideal de segurança de longo prazo. 

Segundo Bauman, “a comunidade realmente existente se parece com uma fortaleza sitiada” 

(BAUMAN, 2003, p.18), era o local de aconchego dos indivíduos, o seu refúgio em meio às 

aflições cotidianas. No cenário líquido-moderno a identidade é a substituta da comunidade. 

De acordo com Bauman, a identidade  

significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular – e assim a 

procura da identidade não pode deixar de dividir e separar. E no entanto, a 

vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade da solitária 
construção da identidade levam os construtores da identidade a procurar 

cabides em que possam, em conjunto, pendurar seus medos e ansiedades 

individualmente experimentados e, depois disso, realizar os ritos de 

exorcismo em companhia de outros indivíduos também assustados e 
ansiosos (BAUMAN, 2003, p.21). 

 

Cristina, então, inclui na sua busca pela felicidade a procura de uma identidade, que a 

conforte, que a faça sentir entre pessoas com quem possa construir um convívio agradável. E 
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é exatamente isto que encontra em Juan Antonio e seus amigos. A identidade é como uma 

obra de arte que precisamos moldar. A busca da identidade é “ a busca incessante de deter ou 

tornar mais lento o fluxo, de solidificar o fluido, de dar forma ao disforme” (BAUMAN, 

2001, p.97). Entretanto, as identidades “que não tornam o fluxo mais lento e muito menos o 

detêm, são mais parecidas com crostas que vez por outra endurecem sobre a lava vulcânica e 

que se fundem e dissolvem novamente antes de ter tempo de esfriar a fixar-se” (BAUMAN, 

2001, p.97). As identidades são, da mesma forma que os relacionamentos, os desejos e 

experiências de vida, voláteis no atual estágio da modernidade. São como “obras de arte que 

queremos moldar a partir do estofo quebradiço da vida” (BAUMAN, 2001, p.97) . 

A contradição existente nesse conceito – a de procurar a singularidade e, ao mesmo 

tempo, encontrar afinidades com outros indivíduos – está expressa na fala do narrador quando 

este nos diz que Cristina conheceu o grupo de amigos – poetas, artistas e músicos – e se saiu 

muito bem. Entendemos que Cristina desenvolve um entrosamento com essas pessoas e, por 

isso, se sente feliz, pois “sem dúvida marchar ombro a ombro ao longo de uma ou duas ruas, 

montar barricadas na companhia de outros ou roçar cotovelos em trincheiras lotadas, isso 

pode fornecer um momento de alívio da solidão” (BAUMAN, 2003, p.21). As aflições que 

preocupam os indivíduos da modernidade líquida, entretanto, são sofridas individualmente, 

pois 

o tipo de incerteza, de obscuros medos e premonições em relação ao futuro 

que assombram os homens e mulheres no ambiente fluido e em perpétua 

transformação em que as regras do jogo mudam no meio da partida sem 
qualquer aviso ou padrão legível, não une os sofredores: antes os divide e os 

separa. As dores que causam aos indivíduos não se somam, não se 

acumulam nem condensam numa espécie de “causa comum” que possa ser 
adotada de maneira mais eficaz unindo forças e agindo em uníssono 

(BAUMAN, 2003, p48). 

 

A identidade buscada por Cristina, portanto, é uma ilusão, mas uma ilusão necessária 

para a continuidade de sua busca pela felicidade. Pode-se dizer que a vida dos indivíduos na 

modernidade líquida está baseada em ilusões, que eles sabem ser ilusões, mas que são 

indispensáveis para dar seguimento às suas trajetórias de vida, na esperança, mesmo que falsa, 

de encontrar a realização pessoal. 

 

4.3.2 Cristina e o Ambiente Perfeito [de 45min50 até 46min49] 

 

No trecho que segue, Cristina já está se relacionando há algum tempo com Juan 

Antonio, vive com ele em sua casa e é incentivada por ele a desenvolver seu talento para a 
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fotografia. Ela demonstra ter encontrado a identidade que buscava. Quem afirma isso é o 

narrador, que descreve os sentimentos da personagem:  

 

[Narrador]: Enquanto isso, ia se delineando para Cristina o tipo de 
relacionamento que sempre tinha buscado e sempre se havia esquivado dela. 

Ela era amante de um homem excitante, um artista em cujo trabalho ela 

acreditava. Começava a se julgar uma espécie de expatriada, não reprimida 
pela cultura, a seu ver, puritana e materialista dos EUA para a qual tinha 

pouca paciência. Ela se via como uma alma européia, em sintonia com 

pensadores e artistas que expressavam sua visão de vida trágica, romântica, 
de liberdade de pensamento. Com o círculo de amizades de Juan Antonio, 

ela se relacionava com gente criativa de todo tipo. Ela adorava a companhia 

deles e continuava a escrever e tirar fotos.  

 

Nesse trecho, Cristina parece ter chegado ao ambiente perfeito, de acordo com seus 

gostos e pensamentos. A identidade, substituta da comunidade na modernidade líquida, 

portanto, demonstra novamente a contradição que carrega consigo: ao mesmo tempo em que 

se pretende singular e diferente, só se torna realizadora e confortável para o indivíduo quando 

este partilha seu ambiente com outros semelhantes. Para Cristina, e para qualquer indivíduo 

contemporâneo, “mostrar caráter e ter uma identidade reconhecida, assim como descobrir e 

obter os meios de assegurar a realização desses propósitos inter-relacionados, tornam-se 

preocupações centrais na busca de uma vida feliz” (BAUMAN, 2009, p.21). 

A identidade, conforme explicitado na análise da sequência anterior, no entanto, não 

é definitiva. O que antes era um projeto de vida, atualmente é momentâneo, fluido; pode-se 

mudar de identidade quantas vezes for necessário. Cristina encontra, momentaneamente, sua 

identidade, mas nada garante que essa será sua escolha pelo resto da vida. Podemos perceber 

isso quando o narrador diz que ela se sente uma espécie de expatriada, que não se identifica 

mais com a cultura de seu país de origem, os EUA, mas sim com a cultura europeia e a visão 

de mundo de seus artistas e pensadores. Isto ocorre no cenário da vida líquido moderna pois 

 
em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as 

identidades, é a capacidade de “ir às compras” no supermercado de 
identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 

selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se 

torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade. 
Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à 

vontade (BAUMAN, 2001, p.98). 

 

A identidade, portanto, segue a mesma regra de funcionamento dos relacionamentos 

e da busca pela felicidade na modernidade líquida: “uma vez planejada precisa ser 

continuamente montada e desmontada. Cada uma dessas duas operações aparentemente 
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contraditórias tem a mesma importância e tende a ser igualmente absorvente” (BAUMAN, 

2009, p.23). 

 

4.4 A FRAGILIDADE DOS RELACIONAMENTOS HUMANOS 

 

Os relacionamentos líquido-modernos seguem a lógica da cultura do consumismo e, 

portanto, são frágeis e fluidos. Eles começam e terminam no momento em que não são mais 

satisfatórios para que, assim, os indivíduos estejam livres e abertos a novas possibilidades de 

se relacionar e procurar a felicidade (BAUMAN, 2004).  

As relações humanas são encaradas como episódios com início, meio e fim, seguidos 

por tantos outros quanto forem necessários. Não se aceita a ideia de um relacionamento para 

sempre pois a ideia de comprometimento incondicional é, para a modernidade líquida, 

aprisionadora e limitadora. Assim, as “ligações frouxas e compromissos revogáveis orientam 

tudo aquilo em que se engajam e a que se apegam” (BAUMAN, 2007, p.11).  

Nos trechos que serão apresentados a seguir, analisarei como a fragilidade dos 

relacionamentos humanos é enfrentada por duas personagens: Vicky e Cristina. As duas 

enxergam de formas diferentes os relacionamentos, embora ambas se encontrem no cenário 

líquido-moderno. 

 

4.4.1 Vicky e a Beleza do Compromisso [de 16min33 até 16min57] 

 

 A sequência em questão se passa em Oviedo. Depois de passarem o primeiro dia na 

cidade conhecendo os pontos turísticos do lugar, Juan Antonio, Cristina e Vicky chegam, à 

noite, ao hotel. Os três tomam vinho no saguão e Juan Antonio convida as amigas a irem ao 

seu quarto: 

[Juan Antonio] Agora que o dia já acabou, é sensato perguntar se    

     vocês duas querem ir comigo ao meu quarto. 

[Vicky] Ora, já conversamos a respeito. 

[Cristina] Vicky está tentando dizer que está noiva. 

[Juan Antonio] Ótimo, então são seus últimos dias de liberdade. 

[Vicky] Não, ouça. Não sou livre. Sou comprometida. 

 

 No diálogo acima é mencionada uma questão típica da modernidade líquida, centrada 

no comprometimento em contraposição à liberdade. Juan Antonio reafirma a ideia atual de 
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que os compromissos duradouros estão relacionados à opressão e à dependência incapacitante 

(BAUMAN, 2004). Na sociedade líquido moderna, é evidente a fragilidade dos 

relacionamentos humanos e “o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos 

conflitantes [...] de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos” (BAUMAN, 2004, 

p.08), portanto os indivíduos temem os compromissos como inibidores da liberdade, tão 

valorizada neste estágio da modernidade em que nos encontramos.  O amor é visto, então, 

como uma ameaça, que aprisiona e nos priva de novas e mais promissoras oportunidades 

(BAUMAN, 2004).  

 Tomando por base o argumento de Vicky – de que ela não está livre, mas 

comprometida – podemos deduzir que ela não lida com os relacionamentos sob a perspectiva 

da modernidade líquida, pois no atual contexto moderno 

 
em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do 

amor, esses padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto de 
experiências às quais nos referimos com a palavra amor expandiu-se muito. 

Noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome “fazer amor” 

(BAUMAN, 2004, p.19) 
 

  Vicky, entretanto, parece acreditar no amor e não aceitar o fato de que o compromisso 

é uma prisão alienadora e que a felicidade da vida está no acúmulo de relacionamentos 

fugazes, intensos e incompletos. Ela parece conviver bem com o fato de que vai se casar e 

passar sua vida ao lado de Doug, o homem com quem sempre sonhou. Vicky vai a Oviedo por 

não conseguir controlar o impulso de sua amiga Cristina, mas não se permite ser tentada por 

Juan Antonio. 

 De acordo com o que menciona o narrador no início da narrativa, como foi colocado 

na análise da primeira categoria deste capítulo, Vicky aprecia o comprometimento e não tem 

tolerância à dor. Para ela, não se podem admitir aventuras quando se tem um relacionamento 

estável, como é o dela com Doug. Vicky acredita, ou ao menos quer acreditar, no amor, que é 

a vontade de cuidar, e de preservar o objeto cuidado. Um impulso centrífugo, 
ao contrário do centrípeto desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, 

alcançar o que está lá fora. Ingerir, assimilar o sujeito no objeto, e não vice-

versa, como no caso do desejo (BAUMAN, 2004, p.24). 

 

 Vicky representa o indivíduo que se esforça para conseguir levar a vida conforme o 

lanejado e que, apesar disso, não consegue se livrar suas angústias. Esta é a aflição maior dos 

indivíduos da modernidade líquida uma vez que “o solo sobre o qual nossas expectativas de 

vida têm de se apoiar é reconhecidamente instável” (BAUMAN, 2007, p.91). Então, na ilusão 

de conseguir controlar este solo, 
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incapazes de reduzir o ritmo espantoso da mudança, muito menos de prever 
e controlar sua direção, nós nos concentramos no que podemos ou 

acreditamos poder, ou no que nos garantem que podemos influenciar: 

tentamos calcular e minimizar o risco de nós pessoalmente, ou das pessoas 

que atualmente nos são mais próximas e mais queridas, sermos atingidos 
pelos incontáveis e indefiníveis perigos que o mundo opaco e seu futuro 

incerto nos reservam (BAUMAN, 2007, p.91-92). 

 

 Ela precisa acreditar que o modelo de vida que escolheu é o ideal e que, se continuar 

por este caminho, será feliz, realizada e tranquila. Sobre essa busca pela estabilidade e por 

encontrar uma fórmula para uma boa vida, Bauman explica que procurar exemplos, conselho 

e orientação é um vício:  

quanto mais se procura, mais se precisa e mais se sofre quando privado de 

novas doses da droga procurada. Como meio de aplacar a sede, todos os 
vícios são auto-destrutivos; destroem a possibilidade de se chegar à 

satisfação. Exemplos e receitas são atraentes enquanto não-testados. Mas 

dificilmente algum deles cumpre o que promete – virtualmente, cada um fica 
aquém da realização que dizia trazer (2001, p.85).   

 

  

4.4.2 O Imprevisível e a Falta de Planejamento [de 12min10 até 12min38] 

 

 Nesse trecho, Vicky e Cristina conversam em um restaurante, logo após o convite de 

Juan Antonio para levá-las a Oviedo. Enquanto Cristina adora a ideia de ir para uma cidade 

desconhecida com um estranho o qual acha muito atraente, Vicky tenta convencê-la do 

contrário. Acontece o seguinte diálogo: 

[Cristina] Esse cara é tão interessante. 

[Vicky] Interessante? O que tem de interessante? Quer nós duas na cama. 

Mas contenta-se com uma só, no caso você. 
[Cristina] Sou grandinha. Se eu quiser, durmo com ele. Se não quiser, não 

durmo. 

[Vicky] Cristina, ele é um estranho. Isso é impulsivo até para você e, se ouvi 
bem, ele foi violento com a esposa.  

[Cristina] Pelo menos ele não é um desses caras fabricados em série.  

 

Enquanto Vicky tenta argumentar contra a vontade, a amiga, Cristina demonstra não 

levar tão a sério a proposta de Juan Antonio. Ela quer ir a Oviedo por um impulso, uma 

vontade súbita e, se realmente quiser, talvez durma com ele. Cristina é o exemplo aproximado 

do que são as relações líquido modernas: elas  

parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que 

se espera e se deseja que as possibilidades românticas (e não apenas 
românticas) surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume 

cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a 
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promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa (BAUMAN, 2004, 
p.14) 

  

 Quando Cristina diz que Juan Antonio não é “um desses caras fabricados em série”, 

demostra seu desprezo pelas convenções, pelos modelos e receitas de vida, os quais Vicky 

tanto preza. Cristina quer e gosta de ser surpreendida. A personagem demonstra que não 

traçou nenhum plano, está à espera de algo que lhe seja revelador e dê sentido à vida. O 

individualismo, marca fundamental da modernidade líquida, faz com que pensemos que não 

temos “uma tarefa ou missão a desempenhar no planeta, e aparentemente, não há nenhum 

legado que nos sintamos obrigados a preservar, por termos sido nomeados seus guardiães” 

(BAUMAN, 2009, p.58). Desta forma, vivemos como espectadores, dispostos a levar adiante 

aquilo que nos despertar maior vontade – e é assim que Cristina age. 

 Já a postura de Vicky demonstra que, ao contrário de Cristina, ela não age por 

impulso, mas de acordo com os desejos. Estes levam tempo para serem cultivados e 

alimentados e, portanto, precisam de um tempo para “germinar, crescer e amadurecer” 

(BAUMAN, 2004, p.26). Dessa forma provavelmente se deu o relacionamento com seu noivo 

Doug. Os impulsos podem até tentar Vicky, mas jamais devem ser levados a sério porque 

estes sim, para a personagem, é que são verdadeiras armadilhas da vida. 

 Vicky escolheu o seu modelo de vida e parece convicta da sua decisão. Por se 

encontrar bem no caminho que escolheu, ela é reticente a qualquer alteração de planos e, 

portanto, age racionalmente, sem se deixar levar por impulsos. Vicky tem tudo muito definido 

e, claro, planeja a vida como se tivesse o controle sobre a mesma. O seu relacionamento com 

Doug faz parte desse planejamento e tem uma função importante dentro deste, pois, de acordo 

com o que nos diz Bauman, “as pessoas procuram parceiros e buscam envolver-se em 

relacionamentos a fim de escapar à aflição da fragilidade, só para descobrir que ela se torna 

ainda mais aflitiva e dolorosa do que antes. O que se propunha/ansiava/esperava ser um 

abrigo [...] contra a fragilidade revela-se sempre como a sua estufa (BAUMAN, 2004, p.41). 

A aflição de Vicky, entretanto, não conseguirá ser extinta. A prova disto é o noite que acaba 

passando com Juan Antonio em Oviedo e que a atormenta durante toda a narrativa. Ainda 

assim, ela conta com um refúgio, mesmo que apenas ilusório, em Doug. 

 As falas e diálogos analisados neste capítulo traçaram um perfil aproximado de cada 

personagem, o que os vinculou, de alguma forma, às categorias de análise. Cada categoria, 

representando um modo de vida, uma perspectiva, um comportamento, guiou uma análise que 

esclarece como os conceitos da modernidade líquida de Bauman podem ser representados no 
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cinema. No capítulo a seguir, apresento minhas considerações finais, dando um fechamento à 

análise e articulando os conceitos aqui tratados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise realizada nesta monografia possibilita fazer algumas considerações acerca 

do filme Vicky Cristina Barcelona enquanto representação da modernidade líquida, conceito 

criado pelo sociólogo Zygmunt Bauman para descrever o atual estágio da modernidade. O 

propósito deste trabalho era compreender como aquilo que Bauman relaciona à modernidade 

líquida no que se refere às relações humanas é representado neste filme de Woody Allen. 

Uma vez que o cinema é um meio de comunicação de massa, as representações sociais dadas 

no filme registram e, depois, sedimentam na cultura os modos de vida ainda não 

completamente compreendidos. Acredito que o propósito da monografia foi cumprido, 

considerando que os personagens de Vicky Cristina Barcelona ilustram e representam muito 

bem os conceitos de Bauman aqui trabalhados: a fragilidade dos relacionamentos humanos, a 

felicidade líquida, a busca pela identidade e a vida vista como obra de arte. 

Os três personagens em questão, Vicky, Cristina e Juan Antonio, se comportam de 

formas diferentes com relação à vida, o que se pode ver claramente quando suas falas (ou as 

falas que os definem) são confrontadas com as categorias de análise aqui propostas, as quais 

foram, por sua vez, delineadas a partir dos conceitos trabalhados na obra de Bauman. 

Vicky, pode-se dizer, representa a antítese da modernidade líquida. A personagem 

tem conhecimento do frágil e fluido cenário líquido moderno e, no entanto, insiste em negá-

lo, ou ao menos subvertê-lo, adotando modelos e buscando referências pré-estabelecidas. 

Dessa maneira, Vicky busca um refúgio às incertezas e tentações da vida moderna que podem 

fazê-la perder-se pelo caminho, de forma que ela jamais encontrará a felicidade que busca, 

assim como buscam todos os indivíduos. O exemplo mais claro apresentado na análise é o 

relacionamento da personagem com seu noivo Doug, o qual ela decide preservar mesmo 

estando apaixonada por outro homem. Segundo o que pensa Vicky, não vale a pena arriscar se 
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já estamos seguros. A personagem tangencia o comportamento impulsivo de Cristina em 

poucas cenas do filme mas, no final, percebemos que ela mantém a mesma postura com a qual 

é apresentada no início do filme: realista, sem tolerância à dor e temerosa de arriscar seus 

sentimentos. Ela vive com um pé na modernidade, esperando e buscando segurança, agarrada 

naquilo que parece ser o certo para ela; e outro na modernidade líquida, quando, depois de 

flertar com o artista, com a aura de Barcelona e com a aventura, permanece agarrada à 

segurança do casamento planejado mas reconhece, de alguma forma, que a felicidade pode 

estar em outro lugar. 

Cristina também tem conhecimento do frágil cenário líquido moderno mas, ao 

contrário de Vicky, não procura se refugiar. Ela prefere encarar a vida líquida, consciente de 

suas dificuldades e instabilidades, buscando, à sua maneira, encontrar alguma forma de 

realização pessoal. Essa busca se manifesta tanto com relação ao amor quanto à sua vocação, 

como é o caso de seu talento para a fotografia, mencionado na análise. Para encontrar a 

realização, Cristina não se prende a padrões e nem leva em consideração se o que faz é 

correto de acordo com o que outros pensam. Isto fica evidente no seu relacionamento com 

Juan Antonio e María Elena. Cristina experimenta tudo acreditando que, um dia, identificará o 

que quer. Por esse motivo, quando lhe perguntam o que ela quer da vida, ela não sabe dizer. 

Cristina sabe somente o que não quer, com base nas suas experiências. É por isso que ela 

continua adicionando ao seu histórico de vida novos e diferentes episódios, encerrando cada 

um deles tão logo não esteja mais satisfeita, afim de, com o acúmulo destes, conseguir 

identificar o que realmente lhe faz feliz. 

Juan Antonio, por sua vez, é o personagem que sabe de todas as dificuldades da vida 

líquido moderna e desistiu de tentar conferir a esta algum sentido. Juan não acredita na 

realização do amor. Ao contrário, acredita que só o amor incompleto pode ser romântico e, 

portanto, verdadeiro. O personagem também demonstra urgência em viver a vida com a 

justificativa de que esta é curta demais e, já que ela também não possui significado, não age 

racionalmente, mas por impulso. A vontade e o simples fato de estar vivo, para Juan Antonio, 

é justificativa suficiente para tomar qualquer atitude e viver a vida da maneira que ela 

acontecer, sem questionamentos ou explicações. Juan Antonio representa a indiferença ao 

cenário da modernidade líquida, mas ao mesmo tempo uma total adequação aos seus padrões 

de comportamento. 
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Feitas as considerações acerca dos personagens de Vicky Cristina Barcelona, é 

preciso destacar a importância destas conclusões para o entendimento de nossa própria 

realidade. Uma vez que a proposta deste trabalho é, também, analisar o filme como produto 

da prática social que é o cinema e, portanto, como expressão de uma determinada cultura, 

podemos dizer que as diferentes personalidades encontradas no filme encontram 

correspondentes na sociedade real ou representam pessoas e comportamentos reais. 

Conhecer diferentes personagens e a maneira com que se comportam em um filme 

que é fruto de nosso contexto sócio-histórico atual real auxilia a entender a forma com que 

indivíduos diferentes se portam na sociedade e como enfrentam as dificuldades por ela 

impostas num dado período histórico. Através de Vicky, Cristina e Juan Antonio, conhecemos 

três tipos de comportamento: a fuga, a inconformidade e a indiferença com relação à 

instabilidade presenciada no atual estágio da modernidade. É na representação analisada que 

podemos compreender a sociedade em que vivemos e seus paradigmas, os quais foram 

descritos e teorizados na obra de Bauman. 

O filme em questão, se entendido como representação social da cultura, pode 

representar um recorte da sociedade que, ao ser estudado à luz da teoria de Bauman sobre a 

modernidade líquida, constitui uma rica ilustração do contexto sócio-histórico atual, 

fornecendo, por meio de personagens, uma compreensão maior do comportamento humano na 

cultura da fluidez. Em função de terem seus contornos muito bem determinados, os 

personagens são figuras fáceis de analisar. Como espectadores, quando assistimos a um filme 

de determinada duração, cuja diegese trata de um determinado período no tempo, e quando 

nos dedicamos durante aquele tempo a deter nossa atenção sobre os personagens, 

conseguimos analisá-los com mais clareza e discernimento em comparação com os indivíduos 

e comportamentos reais.  

A relevância deste trabalho está em perceber, a partir de um produto cultural de 

massa, a sedimentação e representação da sociedade de nosso tempo, e de que forma 

conceitos como os que Bauman desenvolve podem ser vistos na cultura em que nos inserimos 

e, acima de tudo, naquilo que servirá de registro e produto de nosso tempo. 
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