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RESUMO: O presente objetiva apontar a consequência da opinião volátil 
característica da modernidade líquida, seu desdobramentos e impacto aos 
Direito Humanos. A análise terá como pontos de partida casos midiáticos atuais 
em que se evidencia o temporário e o fluido, cujas características mostram, que 
os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade 
(BAUMAN, 2001) dando origem as opiniões voláteis que impactam as questões 
sociais contemporâneas de relevância, pois, transformaram-se no ecossistema 
social com grande rapidez que em tempos considerados líquidos, a capacidade 
de informação que passa por superávit pode ser exatamente uma grande 
armadilha (FARIAS, 2019). As opiniões voláteis levam a construção da formação 
de opinião que hoje, possivelmente, esteja se consolidando sobre erros e 
enganos pela superficialidade e descompromisso com a informação impactando 
o coletivo pela formação da opinião pública sem legitimidade e autenticidade. 
Em tempos atrás na chamada era “sólida”, os valores se transformavam em ritmo 
lento e previsível que propiciava maiores certezas e a sensação de controle 
sobre a nossa opinião e sobre o mundo. Contudo, acontecimentos da segunda 
metade do século XX, tais como: a instabilidade econômica mundial; as novas 
tecnologias e a globalização, contribuíram para a mudança da ideia de controle, 
pois, trouxe as incertezas que, pelo impacto, contribuíram à mudança do 
pensamento e a formação da opinião pública em sua autenticidade e 
legitimidade. Já a era atual ou “liquida” é marcada pela substituição do valor da 
coletividade e da solidariedade pelo individualismo, o que promoveu impacto à 
conduta e, nesse contexto, as relações se alteraram, inclusive, as afetivas 
efetivadas por laços momentâneos, volúveis, superficiais e inseguras. Essa 
percepção já havia sido evidenciada, antes mesmo de Bauman conceituar a 
modernidade líquida, por Karl Marx e Friedrich Engels, os quais já 
caracterizavam a modernidade como o processo histórico que derretia todas as 
instituições de outras épocas, como a família, a comunidade tradicional dizia que 
pela modernidade dissolvem-se todas as suas relações sociais antigas e 
cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente 
veneradas; as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se 
ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. (MARX. 2006). Importante 
para o trabalho as considerações de Paulo Nassar sobre a opinião pública e seus 
impactos em uma sociedade obesa de informações e faminta de significado e 
sentido, o que traz como sequela uma opinião pública volátil. (FARIAS. 2016). 
Essa abundância de informações geradas e somadas à celeridade com que se 
disseminam dificultam se aferir a legitimidade e autenticidade, somado a mídia 
paralela que facilmente viraliza conteúdos muitos deles conhecidos como fake 
news. Esse fenômeno impacta duramente nas decisões e nas vidas humanas. 
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