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Apresentação
As mudanças estruturais que marcam os dias correntes não 

cessam de nos surpreender. O papel das instituições, os mecanismos 
de organização social, o lugar da política, os circuitos planetários do 
capital e das mercadorias, as formas de constituição das sociabilidades, 
a importância da produção simbólica, enfim, para onde voltarmos a 
nossa atenção, será possível identificar uma espécie de revolucionar 
permanente, cujos resultados, entretanto, nem sempre são alvissareiros 
para o conjunto da sociedade. E, no centro dessas mudanças, estão as 
tecnologias da comunicação, em seu amplo espectro envolvendo desde a 
produção, circulação e recepção das mensagens, linguagens, discursos, 
até os aportes de dispositivos como a internet, o celular, o tablet, para 
ficarmos nalguns exemplos.

O desenvolvimento das redes digitais – a despeito dos excluídos 
desses sistemas – trouxe consigo tanto a profusão das informações 
como novas maneiras de constituí-las e disponibilizá-las, descentrando 
estratégias tradicionais que acompanhavam os circuitos da comunicação 
tecnicamente mediada. Uma das resultantes mais visíveis desse processo 
foi a percepção ou mesmo o reconhecimento de que o tempo social acele-
rou-se. Passamos a viver sob o imperativo do relógio, dos compromissos, 
das jornadas de trabalho que costumam invadir a privacidade doméstica 
e os momentos de lazer: o computador ou o celular se encarregam de nos 
manter permanentemente conectados entre as solicitações profissionais 
e os apelos familiares e o direito ao descanso. Ainda que os media não 
sejam os responsáveis únicos pelas redefinições nos vínculos temporais 
dos sujeitos com os outros e com si mesmo, é inegável que possuem im-
portantíssimo papel para acentuar a percepção de que não dominamos 
as dinâmicas da velocidade e o sentimento de urgência. 

Neste livro procuramos nos indagar como a aceleração social do 
tempo adentra, em particular, os circuitos da educação, seja ela formal, 
seja não formal. Vale dizer, até onde os ritmos que tradicionalmente 
acompanham os discursos escolares, matizados por movimentos mais 
lentos, em consonância com as necessidades da reflexão em seus percur-
sos de maturação do conhecimento, convivem, dialogam ou se opõem 
ao fenômeno aqui chamado de aceleração social do tempo. Trata-se, em 
última instância, de verificar nos vínculos que imantam comunicação e 
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educação como o âmbito da escola vem sendo cruzado pelas instigações 
temporais do momento presente.

Para efetivar tal objetivo, o livro arrola dez trabalhos integrados 
pelo eixo estruturado em torno do antes referido fenômeno e seus nexos 
com alguns caracterizadores ontológicos do sujeito contemporâneo. 
Daí, respeitadas as eventuais diferenças no andamento, estilo e infle-
xão conceitual, os textos convergem no tangente às fontes teóricas, ao 
ambiente comum de pesquisa e debate intelectual em que emergem, 
permitindo profícuas recorrências entre eles, garantindo a unidade do 
volume. Adilson Citelli, em Educomunicação, temporalidades e sujei-
tos, estabelece indicadores analíticos sobre o citado eixo que organiza o 
encaminhamento do conjunto dos artigos. Sandra Pereira Falcão mostra, 
em Aceleração social e estresse docente, como os educadores revelam 
crescentes problemas na área da saúde psicofísica, cujos vínculos com 
os modos de equacionar as relações entre aumento das demandas profis-
sionais e encurtamento do tempo ficam evidentes. Ana Luisa Zaniboni 
Gomes, conforme se lê no artigo O cotidiano docente do Ensino Supe-
rior privado em tempos de aceleração social, verifica em que medida 
os professores do terceiro grau, ao expandirem a convivência com os 
mediadores técnicos, ampliam jornadas de trabalho criando zonas de 
indefinição entre os afazeres em sala de aula e as tarefas profissionais 
ampliadas para outros espaços, a exemplo da vida doméstica. Suéller 
Costa orienta o seu artigo, A rotina pedagógica na educação básica 
diante da aceleração social do tempo, ao exame das práticas educativas 
de professores baseados em uma pequena cidade do interior do Estado 
de São Paulo, tendo em vista mais bem entender determinados nexos 
entre ações docentes e circunscrições temporais. Elisangela Rodrigues da 
Costa, em Diretores de escola e educação a distância: gestão do tempo 
e o ethos da autovalorização, apresenta pesquisa feita com dirigentes 
de unidades educativas que, ao cursarem determinado programa de 
EaD, revelaram seja uma perspectiva acerca da administração escolar, 
muito ligada à ideia de eficiência e eficácia, seja um rol de dificuldades 
para levar a termo o próprio curso, tendo em vista os óbices interpostos 
pelo comprometimento do tempo. Rogério Pelizzari de Andrade, em O 
lugar do estudo na aceleração do tempo, analisa os efeitos da ativação 
temporal no período em que os alunos dedicam-se ao estudo fora da sala 
de aula. Douglas Calixto elabora o seu texto Dos memes na internet à 
aceleração temporal entre docentes no intuito de refletir acerca da per-
cepção dos professores sobre os recursos em registro paródico, irônico, 
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de crítica social etc., conhecidos por memes e utilizados largamente nas 
redes sociais digitais. Eliana Nagamini constrói, no artigo Linguagem 
na internet: diálogos nas atividades de leitura e de escrita, uma refle-
xão em torno das estratégias redutoras nas dimensões das mensagens 
postas em circulação pelos dispositivos digitais, cuja tradução icônica 
pode ser encontrada nos emoticons e emojis. Michel Carvalho da Silva, 
em A conectividade como imperativo: a relação entre os sites de redes 
sociais e os estudantes de cursinhos comunitários, reflete acerca do uso 
de recursos digitais pelos estudantes de curso pré-vestibular voltado às 
classes populares e sobre como os mecanismos de conexão impactam no 
modo de perceber-se o tempo acelerado permitido pelas intituladas novas 
tecnologias. Helena Corazza verifica, no texto Dispositivos móveis na 
Educomunicação: um olhar a partir do cotidiano de agentes pastorais, 
o acesso à internet por sujeitos dedicados às práticas religiosas e como 
tais procedimentos se ajustam aos mecanismos de aceleração temporal.

O material aqui disponibilizado aos leitores não pretende esgotar 
a complexidade de um assunto de amplo espectro como o tempo, mer-
gulhado em dimensões físicas, ontológicas, que percorrem os planos 
perceptuais, cronológicos, até as vivências interiores dos sujeitos. A 
despeito desses vários desdobramentos, consideramos que os nossos 
objetivos serão atingidos caso os artigos reunidos no volume ajudem os 
que trabalham nas interfaces da comunicação e da educação, da educo-
municação, a pensarem nas implicações da aceleração social do tempo 
para a vida dos homens e mulheres que animam a contemporaneidade. 

Adilson Citelli



Educomunicação:  
temporalidades e sujeitos

Adilson Citelli

Introdução
O mergulho de um bolinho em uma xícara de chá talvez seja uma 

das cenas mais emblemáticas da literatura pelo que facultou indagar 
acerca da memória e da recuperação do tempo. A personagem narradora 
de Marcel Proust, no romance Em busca do tempo perdido, ao fazer 
algo que nem era de sua rotina, tampouco do seu maior prazer, tomar 
chá com madeleine, poderia ser pensada como uma espécie de anti-herói 
desses nossos dias pouco simpáticos à mnemosine, a deusa da memória. 
Ingressamos em um ritmo de vida acolhedora do efêmero e que circula 
pelos museus das grandes novidades talvez à busca de um devir feliz 
localizado nalgum lócus construído pela realidade virtual. Os atributos 
da virtude, da prudência e da temperança prostraram-se à margem da 
história cuja estrada principal assiste ao trânsito de celulares G alguma 
coisa (2, 3, 4, 5...), fast-food trucks, textos produzidos à contenção de, no 
máximo, cento e quarenta toques. Tudo indica haver o relógio inventado 
um andamento prestíssimo estimulando o sentimento de urgência, cujos 
limites não cabem na aparentemente curta duração da jornada diária.

O tempo pretérito transformado em aliado positivo do narrador 
proustiano é revestido seja de infinda riqueza de imagens, de percepções 
e sensações iluminadoras, seja de vigorosa potência que, ao não se deixar 
levar pela ideia corrente de emergência, promove indagações, em larga 
perspectiva, acerca dos sentidos da existência, dos dramas mais fundos 
e íntimos que acompanham o ser humano. A tarefa não é pequena e a 
operação de resgate – que não exclui trazer à tona o sofrimento – das 
tramas da memória adormecidas nas dobras do tempo pede paciência, 
passo lento, ritmo quase sempre incompatível com as solicitações de 
estratégias produtivas exercitadas pelos velhos modelos industriais do 
taylorismo e do fordismo ou pelas inovações toyotistas abrigadas sob os 
designativos de just-in-time, kanban, kaizen etc., expressões que podem 
ser amalgamadas na perspectiva geral de uma racionalidade produtiva 
voltada à eficiência e à redução de custos operacionais.
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A referência particular ao primeiro volume de Em busca do tem-
po perdido. No caminho de Swann, funciona metonimicamente para 
lembrar que as discussões sobre o tempo, e a relação dele com o sujeito, 
acompanham as reflexões filosóficas, científicas, as realizações artísticas 
em diferentes momentos e sob distintas latitudes. Aqui não cabe retomar 
a riqueza que envolve o debate sobre a temática do tempo, sequer entrar 
em discussões teóricas que levam pensadores como Mikhail Bakhtin a 
preferir utilizar o conceito de cronotopia para não separar as dimensões 
de tempo e espaço, ou mesmo acompanhar ou indagar as centenas de 
obras literárias, pictóricas, fílmicas, musicais, cujos eixos de realização 
elaboram-se em torno das idas, vindas e cruzamentos entre passado, 
presente ou futuro. O nosso interesse é limitado e gira em torno de 
poucos aspectos atinentes a características da vida presente, matizadas 
pelo tempo, em particular naquilo que alcança as dinâmicas educativas, 
sejam formais, informais ou não formais.

Tal inflexão resulta da pesquisa que realizamos junto a escolas 
públicas da cidade de São Paulo e municípios próximos.1 Nesse percur-
so atentamos para uma série de preocupações concernentes aos modos 
como os sujeitos educativos – em particular docentes e discentes – se 
relacionam com as questões temporais, sobretudo quando dizem elas 
respeito aos dispositivos da comunicação mediada. 

1
Vários autores, de que servem como exemplos Jonathan Crary, 

Hartmut Rosa e Paul Virilio, estão ocupados em pensar as recorrências 
entre determinadas estruturas organizadoras da vida contemporânea em 
suas angulações socioeconômicas, culturais, comportamentais etc., e os 
mecanismos que as atravessam por maneiras de identificar, perceber e 
operar com o tempo. Expressões como efêmero, líquido, transitório, saí-
das de Gilles Lipovetsky ou Zygmunt Bauman, convergem na indicação 
de um cenário histórico marcado por novos mecanismos de produção 
e circulação do capitalismo globalizado, pós-industrial, assentado nas 
dinâmicas financeiras, no forte estímulo ao consumo e sob imperativos 

1 Material em fase final de análise e a ser enviado ao CNPq. Dados de posse do autor. Estamos 
destacando um pequeno segmento da pesquisa em sua parte voltada a indagar acerca das 
relações dos professores e alunos com o tempo, mormente considerando a variável referida 
às intercorrências tecnológicas. Para a realização do trabalho, foram entrevistados cento e 
noventa e sete docentes e seiscentos e sessenta e nove discentes, dispersos por trinta e duas 
escolas do Ensino Básico público (a maior parte da amostra) e privado.
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tecnológicos que tanto imprimem rapidez como descentram os processos 
de comunicação. 

É nesse contexto que se pode situar o problema da aceleração 
social do tempo. Aqui não se trata de reconhecer, entretanto, a evidên-
cia das rotinas da vida cotidiana, particularmente nas grandes cidades 
e junto a vários segmentos sociais, de serem ancoradas por dinâmi-
cas fluidas, momentâneas, passageiras. A regulagem dos horários, 
compromissos, assim como a duração técnica ou até tecnológica dos 
produtos – concebidos para resistirem por uma estação de novidades 
–, serve para exemplificar o princípio geral da fluidez que objetiva ou 
subjetivamente marca as nossas relações com as mercadorias, bens e 
serviços. Desse movimento não estão livres sequer os territórios mais 
íntimos dos desejos, expectativas e afetos. Daí a percepção do en-
curtamento dos dias e do ano, e mesmo da evidência segundo a qual 
as coisas estragam com maior rapidez – expressão de uma verdade 
não necessariamente provocadora de maior preocupação junto ao 
consumidor, haja vista que os imperativos do marketing tenderam 
a promover uma espécie de cultura do up to date; nesse vetor, nada 
mais fora do lugar do que carros, geladeiras, celulares, postos na 
listagem pregada no hall de entrada do museu das coisas superadas, 
fora de linha, desatualizados e a serem substituídos com a máxima 
celeridade possível.

É necessário entender tal conjunto tópico de evidências sob angula-
ção maior. O carimbo do perecível e do volátil estampa, como as velhas 
autorizações religiosas do imprimatur, a cadeia produtiva, naturalizando 
as relações entre ela e os sujeitos. O fato de, muitas vezes, os produtos 
apresentarem mudanças apenas no design, não exclui a procura deles 
por parte dos consumidores que os esperam, desejam ou buscam como 
se disputassem uma corrida rumo ao troféu da vitória – a se verificar as 
filas quilométricas formadas em torno das lojas especializadas a cada 
anúncio da Apple ou da Microsoft para o lançamento da nova geração 
de celular ou de jogo eletrônico. A estratégia voltada à criação de expec-
tativas mercadológicas em torno de bens e serviços é algo que já faz parte 
dos chamados ciclos de vida da produção material e mesmo imaterial, 
ficando limitada, apenas, por fatores concernentes aos ambientes econô-
micos – nos quais a oferta creditícia tem papel de enorme relevância –, 
à regulagem entre as possibilidades de absorção do mercado e ao ritmo 
dos mecanismos inovadores, a intercorrências de ordem propriamente 
logísticas. Em nossa quadra histórica ocorre que os ciclos de vida dos 
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produtos e mesmo de marcas e imagens foram sendo reduzidos, logo, 
resultando na naturalização da chamada obsolescência programada. 

Parece-nos que o roteiro colocado anteriormente, a despeito de 
indicar um conjunto de manifestações constatáveis nas dinâmicas de 
produção, circulação e consumo das mercadorias, em suas diferentes 
formas, precisa ser tratado sob perspectiva que reconheça estarmos frente 
a mecanismos estruturantes da vida societária em nosso tempo. Equivale 
dizer: os fatores de instabilidade, rapidez, transitoriedade, efemeridade, 
fragmentação etc., que normatizam os vínculos entre sujeitos e coisas, 
sujeitos com outros sujeitos, sujeito consigo mesmo, deixam de repre-
sentar, apenas, um conjunto de aspectos a cruzarem as nossas relações 
cotidianas, passando a esclarecer formas de vida, mecanismos de ser e 
estar no mundo. A questão transcende o simples indício de mudanças 
no desenho como as sociabilidades são ativadas nos espaços escolares, 
ou no reconhecimento de que as tecnologias promovem novos compor-
tamentos, haja vista tratarmos de reconfigurações amplas nas estruturas 
culturais, sociais, psicológicas, até mesmo das habilidades físicas – a se 
ver como o recurso touch screen redimensiona o papel desempenhado 
pelos dados na manipulação de certos dispositivos técnicos. A ideia de 
que nada é feito para durar muito, é preciso dinamizar a aula para man-
ter o aluno atento, se você quiser manter o emprego é melhor realizar 
cursos de formação permanente, pode compor um conjunto de luga-
res-comuns, estereótipos, construções expressivas a identificarem certo 
grau de inteligibilidade das coisas, mas que não retira do seu interior as 
marcas estruturalmente assentadas na percepção prática de estarmos 
frente a uma realidade outra em suas regras, normas e procedimentos. E 
agregaríamos: diferente e complexa por trazer em seu bojo bônus e ônus 
resultantes dos arranjos patrocinados por novas condições de circulação 
do capital, das mercadorias, dos empreendimentos tecnológicos, dos 
requisitos formativos e mesmo escolares, dos fluxos de comunicação, 
enfim do amplo arco de mudanças que alcançam os múltiplos segmentos 
da vida social. 

2
Ao serem perguntados acerca dos motivos pelos quais afirma-

vam preferir ter aulas apoiadas em dispositivos de comunicação como 
computador, televisão e internet, muitos alunos fizeram associações do 
seguinte tipo: “(...) podemos conseguir muito mais resultados e mais 
rapidamente”; “o conhecimento chega mais rápido e prático”; “porque 
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poupa tempo”; “facilita muito o aprendizado e é mais rápido”. Com-
preende-se que nestas e outras respostas similares exista, em boa parte 
das escolas nas quais realizamos a nossa pesquisa, um elo quase imediato 
entre facilidades permitidas pelo uso das tecnologias nas salas de aula 
e economia de tempo. Cabe entender um pouco melhor tais assertivas. 
Um dos elementos importantes que acompanham as reorientações estru-
turais da vida contemporânea é a percepção de que o tempo social está 
mais célere. Claro está não termos o propósito de olhar o problema sob 
a sua angulação maior, na qual se incluem, por exemplo, as reflexões 
ontológicas atinentes à filosofia, a áreas da física ou da matemática, 
mas seguindo os limites dados por movimentos das sociabilidades e do 
reconhecimento de que tal aceleração promove mudanças nas próprias 
dinâmicas da educação formal.

O século XX carregou consigo um tratamento especioso do tempo, 
na medida em que a velocidade, o contato célere permitido pelos meios de 
comunicação, a ideia de um encurtamento do espaço, foram se impondo 
como realidades inescapáveis e com capacidade para suscitar profundas 
mudanças nos modos de organizar o próprio cotidiano. Um conhecido 
teórico da literatura, A. A. Mendilow, entendeu que as novas maneiras de 
perceber o tempo haviam se tornado a verdadeira obsessão dos sujeitos 
na centúria passada. Em seu Time and the novel (1952), existe uma longa 
discussão voltada a mostrar como as manifestações artísticas, a exemplo 
dos ritmos sincopados do jazz, dos romances – à maneira de Proust –, 
e acrescentaríamos de filmes como Tempos modernos, ou de boa parte 
da obra de Ingmar Bergman, incorporaram planos de transitoriedade, 
irreversibilidade, sequência, todas elas diretamente implicadas com a 
questão temporal. Ao promover a sua reflexão, Mendilow considera que 
um cenário marcado por outras formas de produção material, forte de-
senvolvimento científico, ampliação das possibilidades tecnológicas e de 
comunicação, para registrarmos alguns marcadores, trouxeram consigo 
novas formas de perceber e se relacionar com o tempo, no que se verifica 
a reconfiguração de planos simbólicos e das dinâmicas psicossociais.

Alargando e atualizando esse debate, Hartmut Rosa2 introduz 
em seu livro, Social acceleration: a new theory of modernity (2015), 
uma estimulante discussão sobre o tempo, pensado à luz dos processos 
de aceleração social. Tal ativação é facultada pelo cruzamento de três 
vetores fundamentais: os ritmos de implantação e difusão dos sistemas 

2 Ver, neste livro, o artigo de Sandra Pereira Falcão: “Aceleração temporal e estresse docente”. 
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e processos técnicos e tecnológicos, manifestados em áreas como as de 
transporte e comunicação; a intensidade das mudanças sociais, identi-
ficáveis nas hibridizações culturais, nas migrações, nas visões de famí-
lia, nas relações de gênero, nas novas estratégias voltadas às lutas por 
inclusão social, nas estruturas associativas (a se ver a ideia de coletivos 
e outras formas de organização que colocam em xeque os mecanismos 
tradicionais de representação calcados em partidos políticos e sindica-
tos); a dinamização nos ritmos de vida, com padrões de comportamento 
que se fazem alinhados com os dispositivos de comunicação – mídias 
locativas, microcomputadores, conexões on-line –, a fragilização do 
pertencimento estável, a sobreposição de atividades, a redução nas horas 
de sono, a corrida por uma alimentação sem perda de tempo, na qual 
o fast-food reina soberano.  

As várias intersecções desses três vetores promovem modificações 
marcantes no plano material, econômico, nos modos de os sujeitos arti-
cularem os seus cotidianos e os vínculos intersubjetivos que instituem. 
Trata-se de uma conjuntura histórica que (auto)ajusta as dinâmicas 
temporais às demandas da produção e circulação das mercadorias, 
bens e serviços, assim como as expectativas e experiências pessoais e 
coletivas. Esse processo esclarece a existência de certo paradoxo, pois 
seria esperado que as facilidades carreadas pelas tecnologias trouxessem 
em seu interior mudanças, digamos, positivas nos compassos da vida, 
a exemplo da ampliação das ilhas de desaceleração (spas, lounges exe-
cutivas, hotel fazenda de fim de semana), do tempo livre e de lazer das 
pessoas. Tal movimento de estar consigo, um desvio das exigências que 
atravessam diretamente as relações de produção e mesmo os modos de 
os sujeitos se posicionarem perante um mundo cheio de ofertas técnicas 
consoantes à velocidade, fica suspenso, ao menos em suas linhas gerais, 
haja vista a força da aceleração social que acompanha os andamentos 
temporais coetâneos e que costumam incluir as doenças do tempo, em 
suas várias síndromes de natureza psicológica, emocional.3

Importa observar no debate envolvendo a aceleração social do 
tempo, ainda com Hartmut Rosa, que estaríamos diante de formações 
estruturais e culturais da alta modernidade claramente em choque com 
o shrinking of presente,4 o fragmento temporal em que à diminuição das 

3 Sandra Pereira Falcão, no seu citado artigo, desenvolve esse assunto tendo em vista o universo 
docente. 

4 É de Hartmut Rosa a ideia de um estreitamento do presente. 
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marcas do passado corresponderia o aumento nas expectativas tocantes 
ao futuro, motivo pelo qual fica impresso no hic et nunc a estranha 
sensação de o cotidiano acompanhar um cenário fugidio, uma passa-
gem fluida, liquefeita, registro momentâneo de um instante de perigo. 
Deixa de provocar espanto o fato de o efêmero, ou a obsolescência, as-
sociarem-se a variados tipos de mercadorias, a informação ser buscada 
através das conexões on-line – conquanto possam misturar toda sorte 
de imprecisões e boataria –, o dinheiro cruzar o planeta em minutos, 
bastando que sejam disparados comandos de computador, a turbina do 
avião a jato reduzir as distâncias, as aulas de inglês ou balé começarem 
no alvor da existência. Em uma circunstância social dominada “cada vez 
mais pelo elemento episódico dos eventos e das ações (…) que encolhem 
os traços deixados na memória” (ROSA, 2015, p. 247), é compreensível 
que sejam dirigidas piscadelas rumo ao presente e muxoxos ao passado, 
fazendo da xícara de chá e da madeleine de Proust meras figuras de 
linguagem, ecos de um pretérito pouco ajustado aos apelos da urgência 
e da celeridade, instâncias estas cuja obsessão sinaliza permanentemente 
para o advir.

Em síntese, está em pauta não apenas a constatação tópica – menos 
ainda o espanto ou a nostalgia – de que ocorrem mudanças na forma 
de a alta modernidade viver e perceber a dure, a duração temporal. 
Trata-se, agora, de reconhecer que a aceleração do tempo social confere 
à contemporaneidade marca estrutural, abrigando em seu leito diáfano 
– carregado ou não de ironia – a experiência vivencial dos sujeitos.

3
O estreitamento do presente está associado à percepção ou mesmo 

ao reconhecimento de que a transitoriedade se faz como permanência. 
Tudo o que é sólido se desmancha no ar, para recuperarmos a conhe-
cida passagem de Marx e Engels no Manifesto Comunista de 1848: 
instrumentos de produção, ideologias, formas de governo, instituições, 
processos de aprendizagem, querem estabilidade e certeza em um reino 
cuja reiterada tensão promove desequilíbrio e fluidez. Como em um 
baile de máscaras, o fugidio fica escondido por trás da metafísica ideia 
de permanência.

O fato de a transitoriedade ser o grande continuum da história, 
que a registra e a examina sob as variadas angulações discursivas, não 
exclui que ela seja reconhecida como fator decisivo para se pensar a 
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contemporaneidade. E mesmo quando os fingimentos do definitivo se 
impõem, expressando enunciados singulares, à maneira de “sociedade 
digital”, a fração de tempo estabilizadora que cria os indicadores de 
autonomia no terreno tecnológico, no conceitual e mesmo no compor-
tamental revela, por fim, a ilusão momentânea da perenidade.

Afirmativas que marcam o cotidiano são esclarecedoras desse jogo, 
no mais das vezes ideológico e de recorte simbólico, entre, por exemplo, 
acreditar no duradouro, mas evidenciar o contingente à maneira das 
atuais propostas de austeridade econômica como condição necessária 
do sofrimento momentâneo para alcançar um logo ali venturoso ou a 
limpeza na classe política e a prisão dos malversadores do bem públi-
co, sinalizando um futuro de hígida moralidade. Enfim, o ideário da 
permanência travestido, agora, no transitório: afinal está em causa o 
desejo de preservar as bases de um sistema montado na expansão dos 
lucros, nos deslocamentos transnacionais do dinheiro e das mercadorias, 
na concentração de renda, conforme bem demonstra Thomas Piketty 
(2014), na manutenção de esquemas de mando e poder que passam 
longe dos alvissareiros resultados prometidos após os sacrifícios a serem 
cumpridos pelos já sacrificados.

De toda sorte, as nossas circunstâncias históricas, sociais, cultu-
rais, tecnológicas, aprofundaram a ideia do tempo socialmente acelerado, 
o que levou Jonathan Crary (2014) a identificar no sono uma espécie de 
última barreira a ser vencida para que a produção e o consumo possam 
funcionar vinte e quatro horas nos sete dias da semana.5 Vale dizer, o 
fluxo contínuo, o ritmo febril, o dia e a noite em plena fusão, o império do 
relógio, os aditivos químicos para manter o sujeito acordado, a conexão 
ininterrupta via smartphone entre os compromissos profissionais e a sala 

5 É reveladora a notícia saída no jornal Financial Time e republicada pela Folha de S.Paulo 
em 2/11/2016, segundo a qual, em 2015, 35% dos japoneses dormiam menos de seis 
horas por dia, em situação pior do que nos anos 1980, em momento de largo crescimento 
econômico. Indo, aliás, na contramão da prometida reforma trabalhista mais humanizadora 
do premiê Shinzo Abe: “O índice, que é recorde, representa aumento de 8% em relação a 
2014 e de 15% ante o ano anterior à posse de Abe. Em outro recorde, 8,4% da população 
diz dormir menos de cinco horas ao dia – menos que o mínimo recomendado. A culpa, 
dizem os homens, é do excesso de trabalho. Para as mulheres, as que estão na casa dos 
20 anos, a explicação é o celular (afirmam adiar o sono por causa de jogos ou de troca de 
mensagens). A preocupação das que têm 30 ou 40 anos é o excesso de trabalho com a casa 
e com os filhos – uma área em que as reformas de Abe não cumpriram o prometido. Desde 
2013, os dados oficiais mostram que até 220 pessoas morreram por ano no país por excesso 
de trabalho, mas grupos de defesa dos trabalhadores suspeitam que esse número seja bem 
maior. De cada cinco empresas japonesas, uma diz que seus empregados acumulam em 
média 80 horas extras por mês”. 
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de espera no cinema, os compartilhamentos on-line que, muitas vezes, 
acontecem em meio a festas e jantares, fundindo os planos do público e 
do privado, revelam que o tempo morto/livre é adversário importante a 
ser combatido pela celeridade líquida de uma conjuntura que dispensa 
à solidez os esgares do sarcasmo. 

Hartmut Rosa e Jonathan Crary convergem no atinente ao ponto 
que estamos destacando como uma das marcas caracterizadoras da alta 
modernidade, portanto, em condições de alcançar diferentes instituições, 
entre elas as escolas: a pressa, a velocidade, o açodamento, tudo seguido 
da superoferta de mercadorias, bens e serviços que combinam, graças aos 
procedimentos de retroalimentação, com o consumismo. Ou, ainda, os 
mecanismos de aceleração e diversificação tecnológica criam os ambien-
tes no interior dos quais os indivíduos – respeitando-se particularidades 
culturais, de classes, econômicas etc. – definem interesses, conformam 
valores, entram no debate público, assumem formações discursivas, 
ativam processos de comunicação, enfim, singularizam mecanismos de 
integração na dinâmica social e de construção das sociabilidades.

Diante de tal conjuntura, resta a pergunta acerca de como as 
instituições tradicionais, aquelas responsáveis, em tese, pela formação 
educativa, religiosa, política, ética, moral, à maneira das escolas, igrejas, 
partidos, família etc., localizam-se no afeito à aceleração do tempo social, 
da dominância, dos dispositivos tecnocomunicativos, tecnoculturais 
(CITELLI, 2015), do aparente desconforto que decorre do já discutido 
shrinking of the present.

4
A cultura baseada nos processos de intensa mobilidade, na qual 

e para a qual os meios de comunicação e as tecnologias digitais jogam 
papel decisivo, traz consigo as dores e as delícias do transitório como, 
de um lado, a facilidade para circular informação e, de outro, a super-
ficialidade nas relações, açodamento pragmático, impaciência no que 
exige ritmo lento – a exemplo do estudo sistemático e da reflexão, que 
são instâncias decisivas da formação escolar dos estudantes.6 De certo 
modo e situada a equação em ângulo maior, é nesse plano flexível, pre-
cário, fluido, que individualidades e subjetividades ganham constitui-
ção alcançando particularmente os jovens. Conquanto não se trate, no 

6 Ver, neste livro, o artigo de Rogério Pelizzari: O lugar do estudo na aceleração do tempo. 




