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A fragmentação do sujeito pós-moderno diante das redes sociais. 

 

Resumo:  

O presente artigo visa discutir e expor opiniões sobre a fragmentação do sujeito 

pós-moderno diante das redes sociais e da perpetuação do uso da tecnologia no 

cotidiano, que modificou imensuravelmente a sociedade, cultura e o conceito de 

indivíduo, que é exposto a uma infinidade de dados que o modificam constantemente. 
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Abstract: 

This article aims to discuss and expose opinions on the fragmentation of the 

postmodern subject in the front of social networks and the perpetuation of the use of 

technology in daily life, which has immeasurably modified society, culture and the 

concept of the individual, which is exposed to an infinity of data that constantly modify 

it. 
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É incontrovertível que, com o advento das redes sociais e perpetuação do uso 

de tecnologias no cotidiano mundial houve grandes mudanças sociais, no modo de 

vida, comunicação e até mesmo de aprendizagem. Com isso, houve também uma 

demasiada transformação no modo de pensar e de enxergar o mundo. Com tanta 

informação na palma da mão em smartphones e expostas na internet vive-se uma era 

onde o imediatismo é predominante e nada é realmente concreto, tudo é efêmero e 

se perde em questão de segundos em meio as redes sobrecarregadas de informações 



e opiniões. Nesse âmbito, além da problemática da falta de aprofundamento e de 

busca por embasamento das informações, há também a questão da falta de respeito 

para com o outro em ambientes onlines. Por falta de leis eficazes as pessoas 

passaram a enxergar a internet como “terra de ninguém” e isso causa nefastas 

consequências já que, há uma exposição sem filtros de opiniões e um desrespeito 

causados pela sensação de impunidade. 

A exposição constante a infinidade de dados presentes na internet faz com que 

se perca o interesse em pesquisar de fato sobre os assuntos, já que, tudo perde a 

urgência em questão de segundos. Tal hábito se consolidou após a criação dos 

chamados status em algumas redes sociais, onde os conteúdos postados ali somem 

após 24 horas, o que fez com que persistisse a procura pelo consumo de conteúdos 

rápidos. Com a globalização e empregos que tomam cada vez mais tempo das 

pessoas, sobra menos tempo livre para buscar notícias, cozinhar, estudar e manter 

um estilo de vida saudável. Isso pode explicar o imediatismo tão presente na 

sociedade, o trabalhador possui cargas exaustivas de trabalho e também uma árdua 

locomoção até ele, o que faz com que busque uma maior quantidade de produtos 

industrializados e de notícias resumidas, já que, possui pouco tempo livre para se 

dedicar a outros afazeres e nesse tempo restante, há também de se dedicar a tarefas 

domésticas e muitas vezes a educação dos filhos.  

Ademais, é válido ressaltar que com o chamariz de uma comunicação mais 

rápida e capaz de aproximar pessoas independente da distância, os diálogos se 

estabelecem em meios digitais e passam a ser cada vez menos presenciais. É 

indubitável que tal fato aproxima pessoas distante, mas em contrapartida afasta 

pessoas próximas, que preferem se comunicar por redes sociais, dificultando relações 

concretas e duradouras. Isso acarreta preocupantes sequelas, já que institui relações 

superficiais e sem trocas significativas que poderiam trazer inúmeros conhecimentos 

e benefícios para as partes relacionadas. Aristóteles já defendia que o ser humano é 

um ser social e diante dessa afirmativa entende-se que ele precisa de contato e de 

influências para se sentir pertencente, por isso os relacionamentos precisam 

acontecer de forma sólida e não prejudicar os indivíduos e torna-los ainda mais 

individualistas. 

Segundo Stuart Hall, "as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram 

o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando 

o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. Assim, a chamada 



"crise de identidade" é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que 

está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável 

no mundo social". Diante disso, é possível vislumbrar que as mudanças advindas com 

as novas tecnologias mudaram padrões de conduta e acabaram também acarretando 

questionamentos do sujeito sobre a própria identidade e fizeram questionar padrões 

já estabelecidos. Outrossim, é importante salientar que, com essas alterações de 

paradigmas houve uma divisão social entre aqueles que querem reestabelecer 

padrões anteriores e os que estão abertos ao novo, que buscam o progresso e uma 

sociedade mais igualitária. Por isso é tão comum ver essas dualidades, esses 

extremos de opiniões quando deveria haver mais diálogos para que haja uma 

transição saudável entre as épocas e não haja prejuízo para a sociedade. 

É axiomático que as redes sociais e as novas tecnologias são facilitadoras, 

principalmente no âmbito da comunicação e da disseminação de informações, além 

de tornar o mundo mais multicultural. Apesar disso, o uso indiscriminado delas podem 

acarretar nocivas sequelas sociais, como a perda da própria cultura, a falta de 

relações e diálogos humanos, o aumento do egocentrismo e do egoísmo e ainda o 

crescimento da desigualdade, já que exclui aqueles que não possuem acesso a 

internet. É preciso fazer uso consciente e sempre procurar as fontes das notícias para 

não acabar caindo em fake News, pois a internet deve servir como simplificadora e 

instrumento para uma maior difusão de informação de modo a abranger um maior 

número de pessoas. 
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