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Resumo 

 

Voltado à temática da aceleração social do tempo – aqui considerada marca estrutural das 

sociedades contemporâneas -, este artigo registra pesquisa com estudantes de graduação 

em Jornalismo de diferentes instituições de ensino superior sobre como administram o 

tempo no seu cotidiano juvenil e que tipo de percepção têm dos compassos cada vez mais 

acelerados que marcam os ritmos da vida em sociedade. Trata-se de uma produção 

tematizada e ancorada conceitualmente nos estudos mais recente de um grupo de 

pesquisadores da área da Comunicação e Educação da ECA-USP e seu propósito é 

colaborar nas reflexões sobre o sujeito contemporâneo demarcado pelas questões 

temporais que organizam, hoje, a sua rotina docente ou escolar.    

 

Palavras-chave: aceleração social; tempo; cotidiano juvenil; formação; comunicação e  

educação.  

 

Introdução 

Nossa vivência cotidiana em um mundo que segue em ritmo acelerado, 

dinamizado especialmente pelas tecnologias da informação, tem nos proporcionado 

inúmeras possibilidades de reflexão acerca das novas sociabilidades geradas por esses 

outros modos de ser, viver e agir contemporâneos.     

É grande o volume de produções artísticas, literárias e acadêmicas focadas na 

temática do tempo e analisadas sob o olhar da Psicologia, Psiquiatria, Sociologia, 

Filosofia, História, Antropologia ou Economia, por exemplo. E é igualmente vasta a 

bibliografia recente inspirada na questão da aceleração temporal e interessada em analisar 

os novos movimentos do mundo em sociedade. Autores como Jonathan Crary (2015), 

Pierre Dardot & Christian Laval (2016) e Hartmut Rosa (2013) vêm animando  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação durante o XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado 

em Curitiba (PR), em setembro de 2017.   

 
2 Jornalista profissional diplomada, diretora da OBORÉ Projetos Especiais e pesquisadora bolsista do 

Programa Nacional de Pós-Doutoramento (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP. 
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diálogos multidisciplinares enriquecedores, especialmente em estudos que orientam as 

discussões sobre as consequências diretas e indiretas desse novo sensorium no universo 

educacional e comunicacional.  

Citelli (2016, p.2), ao recuperar autores e obras artísticas, filosóficas e científicas 

que discutiram, ao longo dos séculos, as relações humanas tensionadas pelo tempo 

cronológico e da memória - como Proust, na literatura; Bakhtin, na filosofia; Bergman, 

no cinema; Lipovitsky, Virilio e Bauman, na sociologia - afirma que um dos elementos 

que acompanham as reorientações estruturais da vida contemporânea tanto  no plano 

simbólico quanto nas dinâmicas psicossociais é a percepção de que o tempo social está 

mais célere.  

O sociólogo alemão Hartmut Rosa (2013), um dos autores contemporâneos de 

grande destaque pelos estudos aos quais vem se dedicando e que versam sobre as marcas 

da alta modernidade no comportamento social, fundamenta inúmeras reflexões acerca dos 

desconfortos experimentados pelos seres humanos viventes neste século frente à 

aceleração no ritmo de vida por conta da escassez crônica de tempo.  Falcão e Citelli 

(2016) resumem muito bem a posição de Rosa sobre o assunto:  

  

Os fenômenos de aceleração heterogêneos em diferentes áreas sociais, a 

persecutória imposição de novos recordes de velocidade, a celeridade 

exponencial dos computadores, o aumento da quantidade de bens 

produzidos/tarefas executadas/compromissos cumpridos por unidade de tempo, a 

redução do tempo médio despendido pelos indivíduos para comer e dormir 

perfazem um conjunto de características ao qual se agregam, também: os 

encontros rápidos, a sensação de que o tempo gasto em casa parece aumentar (em 

razão de múltiplas atividades desempenhadas simultaneamente ou quase),  a 

transformação do eventual/potencial tempo livre em aumento da produção ou 

melhoria de qualidade produtiva. (FALCÃO & CITELLI, 2016, p.3) 

 

Nessa mesma direção e percepção, o ensaísta norte-americano Jonathan Crary 

(2015) discute a noção de tempo cronológico imposta pelo capitalismo tardio e que não 

mais condiz com a marcação tradicional dos compassos do relógio. Ou seja, um tempo 

novo, de ação contínua, sem intervalos, típico de um mundo permanentemente acelerado 

e conectado 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Trata-se, segundo o próprio 

autor, da “inscrição generalizada da vida humana na duração sem descanso, definida por 

um princípio de funcionamento contínuo” (CRARY, 2014, p.18). Nesse novo cenário, o 

sono torna-se uma atividade secundária, desnecessária, e o ser humano é induzido pelas 
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regras de um sistema econômico insaciável a naturalizar situações de vigília muito além 

do demarcado biologicamente, ou seja, um “estado quimicamente modificado” (CRARY, 

2014, p. 27).  

Inseridos no círculo de autores contemporâneos que analisam, de forma crítica, as 

consequências sociais nefastas do modelo capitalista da atualidade, os pensadores 

franceses Pierre Dardot e Christian Laval (2016, p. 358) apontam para o surgimento do 

"neossujeito" - forjado no discurso da eficácia assumido pela ideologia neoliberal e cujo 

traço constitutivo é ser competitivo, com alto desempenho no mundo profissional, apto 

às novas tecnologias, familiarizado com as linguagens digitais e adaptado ao mundo que 

funciona em alta produtividade, sem intervalos ou descansos. Eis, aqui, o sujeito 

neoliberal, essência de sua época e representante do espírito do seu tempo3.   

Destacamos disso tudo que as reflexões aqui tematizadas por Citelli, Rosa, Crary 

e Dardot & Laval nos atentam para o fato de que os ritmos de vida impostos pela atual 

conjuntura econômica e tecnológica mundial criam dinâmicas e sociabilidades que 

afetam, especialmente, as nossas formas de aprender e ensinar – nos mais variados 

processos e contextos formativos aos quais já nos referimos nesse artigo. 

 

Contexto da pesquisa, perfil da amostra e resultados   

 

Pelo caráter atual e instigante, o tema da aceleração social do tempo catalisou a 

atenção de um grupo de pesquisadores do Departamento de Comunicações e Artes da 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (CCA-ECA/USP) que 

estuda e atua profissionalmente nas áreas da Comunicação e da Educação. Coordenados 

pelo professor e pesquisador Adilson Citelli, essa produção intelectual coletiva abrange 

desde ações, produtos e processos comunicativos desenvolvidos em espaços educativos 

formais, informais ou não formais e assentados na interface Comunicação – Educação,  

até as teorias e os métodos que reconhecem uma nova área de estudo proveniente dessa 

interrelação - a Educomunicação (CITELLI, 2015, 2016 e 2017; GOMES, 2016).  Este  

                                                 
3
Para Santos et al (2011), os valores socioculturais que se fragmentam em diferentes tendências de 

comportamento denunciam “a sensibilidade de uma época por meio da arte, da moda, do design, da 

publicidade, entre outras expressividades” e, com isso, refletem o espírito do tempo –  zeitgeist, termo 

alemão que designa o espírito de uma época e está relacionado ao conjunto do clima intelectual e cultural 

do mundo num determinado tempo histórico. Os autores citam que a palavra foi utilizada pela primeira vez 

em 1769 pelo escritor alemão Johann Gottfried Herder ao traduzir Genius saeculi, espírito guardião do 

século, como zeitgeist.  A expressão, em latim, constava do título original da obra do filólogo Christian 

Adolph Klotz. Entretanto, o termo foi conceitualmente disseminado por Hegel na obra Filosofia da História, 

de 1837.  (SANTOS ET AL, 2011).  
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artigo, portanto, reflete a ancoragem conceitual mais recente desse grupo de 

pesquisadores e tem o propósito de colaborar nas reflexões sobre as questões temporais 

do sujeito contemporâneo que organizam, hoje, o seu cotidiano docente ou escolar.  

A análise aqui apresentada foi produzida a partir dos resultados de investigação 

realizada em abril de 20174 junto a 54 estudantes de graduação em Jornalismo de 16 

diferentes instituições de ensino superior instaladas no território da Grande São Paulo5. 

A amostra, de caráter não probabilístico, refere-se a um grupo de estudantes com idade 

entre 19 e 25 anos, grande maioria mulheres (72%), cursando especialmente o 5º semestre 

(41%) do período noturno (43%).  

Por adesão voluntária, os jovens responderam a um questionário de doze 

perguntas abertas e fechadas sobre como administram o tempo no seu cotidiano juvenil e 

que tipo de percepção têm dos compassos cada vez mais acelerados que marcam os ritmos 

da vida em sociedade.  

A pertinência da pesquisa está no fato de que o Jornalismo, por ser uma atividade 

condicionada a prazos e logística de produção e distribuição muito particulares, trava uma 

luta constante e permanente contra o tempo. Por isso, parece-nos importante que 

estudantes da área compreendam, desde já, que se o tempo social da atualidade matiza a 

relação de urgência e emergência entre as pessoas e as coisas do mundo, o cenário em 

que pretendem atuar profissionalmente exponenciará, em muito, essa complexa e tensa 

equação. 

 

                                                 
4 A pesquisa foi aplicada durante o encontro de seleção para a 10a. edição do módulo Descobrir São Paulo, 

Descobrir-se Repórter - atividade promovida pela OBORÉ Projetos Especiais desde 1994 no âmbito de um 

programa educativo não formal de complementação universitária denominado Projeto Repórter do Futuro. 

Este módulo, em especial, conta, desde 2011, com a parceria institucional da Escola do Parlamento da 

Câmara Municipal de São Paulo, cujo objetivo é aproximar estudantes de Jornalismo das grandes questões 

que desafiam o crescimento de uma cidade como São Paulo, vistas sob a ótica de gestores públicos ligados 

ao poder executivo ou legislativo, estudiosos e especialistas. Os convidados participam de conferências de 

imprensa e concedem entrevistas coletivas aos alunos. Há também visitas a bairros da cidade onde os jovens 

são estimulados a traduzir a complexidade dessa metrópole e o cotidiano do seu povo em entrevistas e 

reportagens de campo. 

 
5 Complexo Educacional FMU FIAM FAAM; Faculdade Cásper Líbero; Universidade Anhembi Morumbi; 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP; Universidade Paulista – UNIP; Faculdade das 

Américas; Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL; Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – 

FAPCOM; Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA / USP; Universidade 

São Judas Tadeu – USJT; Universidades Anhanguera; Universidade Nove de Julho – UNINOVE; 

Universidade Presbiteriana Mackenzie; Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP; 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP; Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. 
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O perfil da amostra de pesquisa, de início, já nos possibilita delinear um estudante 

universitário de graduação em Jornalismo típico dos nossos dias:  trata-se de um grupo 

majoritariamente feminino que estuda, em média, cinco horas por dia, tem carga de 

trabalho de seis horas diárias e gasta, aproximadamente, 2h30 por dia para se deslocar 

pela cidade. Dorme aproximadamente cinco horas por noite, dedica cerca de 45 minutos  

para as suas refeições, outros 45 minutos para o seu asseio pessoal e 90 minutos para se 

informar sobre o país e o mundo. Trata-se de alguém conectado na internet e em redes 

sociais por mais de 10 horas diárias, em média. Tal constatação parte dos resultados 

obtidos na análise da amostra, detalhados a seguir. 

 

1. Horas de sono

Sessenta e oito por cento dos estudantes entrevistados referem-se a um período de 

sono de até seis horas diárias, sendo que 21 deles (38%) afirmam dormir apenas 4 ou 5 

horas por noite.   

 

Figura 1 - Quantidade de horas de sono por noite (T: 54 respostas ) 

 

2. Horas de estudo 

Setenta e cinco por cento dos alunos (40) apontam que o tempo médio diário de 

estudo é de aproximadamente cinco horas.  

 

 

Figura 2 - Quantidade de horas de estudo por dia (T: 54 respostas ) 
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3. Horas de trabalho

Considerando que 78% dos alunos (42) fazem estágio na área e/ou trabalham, 

destacamos que, desse total, 62% trabalha 6 horas por dia, 15%  trabalha entre 4 e 5 horas 

e outros 15% entre 7 e 8 horas diárias.  

 

 

Figura 3 - Quantidade de horas de trabalho por dia (T: 54 respostas ) 

 

 

4. Horas de deslocamento pela cidade

Metade dos estudantes respondentes (27) gastam de duas a três horas nos seus 

deslocamentos pela cidade. Onze eles (20%) referem-se a 4 horas ou mais de tempo gasto 

no transporte, por dia.  

 

 

Figura 4 – Quantidade de horas gastas por dia em deslocamentos pela cidade (T: 54 respostas) 

 

 

5. Tempo para as refeições

Cinquenta e dois por cento dos entrevistados (28 estudantes) dedicam de 30 a 60 

minutos do seu dia para as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar).  

Quarenta e cinco por cento, por sua vez, usam de 1h30 a 2h do seu dia para as biopausas.  
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Figura 5 – Tempo dedicado por dia às refeições (T: 54 respostas) 

 

 

6. Tempo para asseio pessoal

Quarenta e seis por cento dos alunos (25) usam de 15 a 60 minutos por dia para 

seu asseio pessoal.    

 

Figura 6 – Tempo diário dedicado ao asseio pessoal (T: 54 respostas) 

 

 

7. Tempo para se informar 

Setenta e cinco por cento dos 54 respondentes dedicam entre 1 e 2 horas por dia 

para manterem-se informados. Dois deles afirmam que, enquanto estão acordados, estão 

o todo tempo se informando, ou seja, de 16 a 19h por dia. 

 

 

Figura 7 - Quantidade de horas utilizadas, por dia, para se manter informado (T: 54 respostas) 
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8. Tempo conectado à Internet e às redes sociais

Grande parte dos estudantes (43%) está conectada de 8 a 12 horas por dia. 

         

 

Figura 8 - Quantidade de horas diárias de conexão à internet e redes sociais (T: 54 respostas) 

 

 

9. Tempo dedicado às atividades culturais, esporte ou lazer  

Sessenta e cinco por cento dos estudantes entrevistados dedicam entre 2 e 6 horas 

semanais para atividades esportivas, culturais ou a algum tipo de lazer. Dez por cento 

deles refere-se a cerca de 30 horas semanais dedicadas ao esporte, lazer ou a algum tipo 

de atividade cultural; outros 10% afirmam não ter nenhum tipo de atividade nessa  fase 

da vida.  

 

 

Figura 9 - Quantidade de horas semanais dedicadas ao lazer, esportes e cultura (T: 54 respostas ) 

 

 

10. Sobre a falta de tempo  

Oitenta e cinco por cento dos entrevistados (46) ressentem da falta de tempo para 

realizar algum tipo de atividade, seja de lazer, cultural ou mesmo de natureza acadêmica.   

Quinze por cento dos estudantes que estão em busca de estágio ou emprego dispõem de 

tempo livre para se dedicarem a outras atividades que não as acadêmicas.       
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Figura 10 – Referência à falta de tempo para  

lazer, esportes e cultura (T: 54 respostas ) 

 

Dentre os pesquisados é unânime a referência ao fato de não estarem conseguindo 

vivenciar  atividades de lazer ou de descanso por falta de tempo. Muitos alegam falta de 

dinheiro para expandir a agenda de eventos da semana. Outros comentam do cansaço e 

da falta de ânimo nos raros momentos de folga: “se sobra tempo, não sobra ânimo e então 

prefiro dormir”.  Algumas respostas estão ligadas ao desejo de se divertir mais, ficar em 

casa, fazer as refeições com mais calma, descansar mais e dormir melhor. Constam 

também da “lista de desejos” dos estudantes participar de outras atividades acadêmicas 

da faculdade, frequentar outros cursos, viajar, sair com os amigos, namorar mais, passear 

mais com a família e ter mais atividades físicas e culturais. Abaixo estão todas as citações. 

 

✓ Participar mais das atividades acadêmicas da faculdade, assistir a mais palestras, 

fazer mais cursos extracurriculares, manter os estudos sempre em dia. 

✓ Passear mais para conhecer melhor a cidade se seus arredores, viajar pelo Brasil. 

✓ Dedicar-se mais à família, conversar mais com os vizinhos e sair mais com os amigos. 

✓ Ficar mais em casa, descansar mais, dormir melhor e fazer as refeições com mais 

calma 

✓ Namorar mais 

✓ Aprender ou aprimorar um idioma, fazer um curso de fotografia, artesanato, 

participar de oficinas de criatividade 

✓ Escrever poesia, produzir mais textos jornalísticos 

✓ Ler mais livros, me informar mais, participar mais de atividades culturais como 

visitas a museus, ir a shows, ao cinema e ao teatro 

✓ Fazer mais atividades ao ar livre como bike e corrida, e praticar atividades físicas 

como natação, dança, skate, luta, patinação ou futebol 

✓ Participar de outros coletivos, de projetos sociais e mutirões em comunidades 

✓ Tocar em  bandas, jogar jogos, videogames e assistir a séries 

Figura 11 –  Lista de desejos: o que gostaria muito de fazer mas não consegue por falta de 

tempo  (sistematização dos conteúdos citados). 
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Quando estimulados a pensar sobre como acrescentar na rotina diária atual de suas 

vidas as atividades que desejam muito realizar, muitos dos estudantes respondem, de 

imediato, que não saberiam como resolver, e que essa incapacidade ou impossibilidade 

os deixam frustrados. Alguns entendem que, por ora, não há solução, uma vez que as 

atividades que já desenvolvem exigem muito esforço e muita dedicação. Outros apontam 

que até gostariam de resolver mas lhes faltam meios – como recursos financeiros, por 

exemplo – o que impede grande parte das pessoas a priorizar os desejos em detrimento 

das necessidades. As citações estão sistematizadas abaixo:  

 

✓ Gostaria de resolver isso mas não vejo meios. Há algumas formas parciais de resolver o 

problema, mas quero estar 100% presente nas atividades; logo, é inviável para mim.  

✓ Não tenho como resolver pois, no momento, tenho atividades fixas que requerem mais 

esforço como faculdade e curso de idiomas e não tenho dinheiro suficiente. 

✓ Gostaria de resolver isso mas acredito que neste momento é muito difícil.  

✓ Por enquanto não vejo solução para encaixar essas atividades que gostaria de fazer na 

minha rotina. 

✓ Um dia, quem sabe! 

✓ Não acredito que exista uma saída, por ora, para esta falta de tempo.  

✓ Não vejo saída a curto prazo. 

✓ Infelizmente, não vejo saída. 

✓ No momento, a rotina impede uma solução. 

✓ Levo em média 4 horas para me deslocar pela cidade e dependo exclusivamente de 

transporte público. Por enquanto, não vejo solução.  

✓ Atualmente, não há como.  Para eu conseguir uma coisa que eu preciso, tenho que 

sacrificar alguma coisa que eu gosto.  

✓ Não sei como resolver e isso me frustra bastante. 

Figura 11 –  Como pretende resolver a falta de tempo para as atividades da “lista de desejos” 

(sistematização dos conteúdos citados).  

 

Entretanto, muitos deles percebem que é preciso lidar, desde já, com a 

perversidade da rotina buscando meios e formas de facilitar especialmente os 

deslocamentos pela cidade. Exemplos disso são citações como: habitar bairros mais 

próximos à faculdade, encontrar lugares mais acessíveis para fazer os cursos de idiomas 

ou esportes, mais deslocamentos a pé ou de bike e, essencialmente, organizar melhor a 

rotina da semana dando prioridade ao que é mais urgente e importante. Alguns até 

acordando mais cedo, inclusive.  
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✓ Já mudei de casa, para mais perto da universidade, mas pretendo encontrar atividades 

próximas à minha residência e de curta duração para tentar fazer mais coisas que me 

dão prazer. 

✓ Me organizando para fazer cada atividade a seu tempo. 

✓ Utilizando o final de semana para as atividades de lazer. 

✓ Me virando, além de hierarquizar por prioridades e condições. 

✓ Acordando mais cedo e administrando melhor o meu tempo. 

✓ Reorganizando o tempo e encontrando a melhor maneira de otimizá-lo. 

✓ Reduzindo a carga horária no trabalho e o tempo no transporte. 

Figura 12 –  Como está, neste momento, tentando resolver a falta de tempo para as atividades da 

“lista de desejos” (sistematização dos conteúdos citados).  

 

Para outros, a solução para a falta de tempo pertence ao futuro: isso se dará nos 

períodos de férias, no término dos estágios obrigatórios e até mesmo na conclusão da 

graduação.  Um dos respondentes, inclusive, cita que terminar o curso e “só ter que se 

dedicar ao trabalho” fará com que sua rotina mude completamente: “aí sim terei mais 

tempo livre”.  Em tese, menos tempo ocupado, mais tempo livre. Entretanto, os que vivem 

hoje a madureza da vida sabem que a equação não é bem essa...  

Abaixo, todas as citações feitas pelos alunos para tal questão, lembrando que as 

respostas foram classificadas em três grandes grupos: o dos que ainda não conseguem 

resolver o problema da falta de tempo para as atividades que constam da sua “lista de 

“desejos” (fig. 11); os que já estão tomando medidas práticas para enfrentar a situação 

(fig. 12) e os que atribuem ao futuro uma possível solução para a falta de tempo (fig.13).      

 
 

✓ Espero que nas férias e após o término da faculdade, já que me divido entre o estudo e o 

trabalho.  

✓ Quando terminar o meu estágio e a minha faculdade pois então terei mais tempo pois 

estarei só trabalhando.  

✓ Preciso me reorganizar com prioridades essenciais e não essenciais. Mas talvez só consiga 

solucionar após o término da faculdade, que toma muito do meu tempo hoje, inclusive 

por conta das atividades e trabalhos extra-classe.  

✓ Quando terminar os estudos terei mais tempo. 

✓ Acho que isso se resolve quando a faculdade terminar.  

✓ Quando terminar a faculdade e eu me mudar para mais perto do serviço. 

✓ Organizando o meu tempo e concluindo a faculdade. 

✓ Só vai melhorar quando eu me formar pois estou em fase de TCC.  

     

      Figura 13 –  A resolução para a falta de tempo está nas férias ou no término do curso de graduação  
(sistematização dos conteúdos citados).   
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Conclusão 

 

A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e 

arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para 

qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer 

bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente 

quer a vida como a vida quer. 

 

Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto 

 

Este artigo apresentou os resultados de uma investigação recente junto a 

estudantes de graduação em Jornalismo sobre como administram o tempo no seu 

cotidiano juvenil e que tipo de percepção têm dos compassos cada vez mais acelerados 

que marcam os ritmos da vida em sociedade. Trata-se de uma produção tematizada e 

ancorada conceitualmente nos estudos mais recente de um grupo de pesquisadores da área 

da Comunicação e Educação da ECA-USP e seu propósito é colaborar nas reflexões sobre 

o sujeito contemporâneo demarcado pelas questões temporais que organizam, hoje, a sua 

rotina docente ou escolar.    

Partimos do pressuposto de que o nosso tempo navega na perspectiva 

contemporânea da aceleração social e que, nas mais diversas situações da vida cotidiana, 

essa celeridade vem impondo velocidades cada vez maiores nas nossas formas de pensar 

e agir, afetando, portanto, a experiência humana de estar no mundo. Nesse sentido, de 

todas as constatações observadas ao longo deste trabalho, talvez a mais instigante seja o 

fato de que, dentre os estudantes entrevistados, é unânime a falta de tempo para atividades 

de lazer ou de descanso já na fase jovem da vida. Se por um lado falta dinheiro, faltam 

folgas, falta ânimo, por outro sobram cansaço e ainda muitas vontades: de se divertir mais, 

de ficar em casa, de fazer as refeições com mais calma, de descansar mais, de namorar 

mais, de dormir melhor.  

Outro dado revelador é que os jovens estudantes de graduação em Jornalismo se 

ressentem da falta de tempo para atividades artísticas e culturais: querem visitar mais 

museus, exposições, frequentar mais cinema, mais teatro, mais espetáculos musicais. Sem 

essa vivência do sensível proporcionada pelas práticas e experiências estéticas, não há 

como sobreviver à complexidade do mundo contemporâneo, que exige, cada vez mais, o  

trabalho criativo. Resgatar o humano no homem passou a ser, cada vez mais, tarefa vital. 
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