
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

 Mídias sociais no cotidiano, visibilidade e aceleração do tempo.                    

Desafios para a Educomunicação
1
 

 

Helena Corazza
2
 

Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC), São Paulo, SP 

 

 

Resumo 

A proposta é refletir como as mídias sociais  estão presentes no cotidiano e criam uma 

visibilidade  que se torna praticamente a condição do existir na visibilidade e 

sociabilidade que provocam. Um dos componentes culturais é o acesso, a aceleração do 

tempo, o efêmero, os efeitos do capitalismo e do consumismo que desafiam a educação 

para a comunicação com outros valores como a participação, o distanciamento crítico,  

produção e recepção.  
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 A conexão pelas redes sociais digitais parece ser hoje, condição de existência e 

do relacionar-se na visibilidade mediada pelas redes com pessoas, situações e 

acontecimentos. O predomínio do acesso à comunicação por meio de plataformas 

digitais móveis que operam automaticamente em smartphones, tablets em sistemas que 

executam operações de conteúdos relacionados, incentivam a mobilidade participativa, 

absorvem a atenção e se tornam como que um “atestado” de inclusão, do estar 

atualizado em relação aos acontecimentos. 

 Por sua vez, a velocidade e a hegemonia das redes remetem a uma reflexão sobre 

as temporalidades e o imediatismo, numa sociedade que incentiva ou “impõe” uma 

cultura do descartável inserida no cotidiano, sem opções para o usuário, sobretudo, 

diante da obsolescência programada. Neste contexto, constrói-se um sujeito neoliberal 
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“formatado” para a produção e o consumo, nem sempre com as condições de um 

distanciamento crítico ou a possibilidade de agir na contramão do sistema vigente. 

 Refletir sobre estas questões possibilita também considerar alguns desafios na 

educação para a comunicação ou Educomunicação, que trabalha com os valores do 

diálogo, da participação, do empoderamento de um sujeito cidadão que possa fazer a 

diferença, ainda que com menor visibilidade. Uma análise do acesso e exposição à rede 

é de fundamental importância para compreender a comunicação e seus desdobramentos 

em relação à educação, produção de conteúdo e distanciamento crítico.  

 

A visibilidade pelas mídias sociais 

Uma das mudanças a serem consideradas na sociedade contemporânea é de que 

emergem novas formas de interação, uma vez que há uma ambiência que envolve as 

diferentes formas de comunicação pelas mediações, e praticamente, já não existem 

diferenças entre instantaneidade da mídia em rede, nem mesmo distâncias físicas, 

fronteiras e localizações. Para Thompson, na visibilidade mediada, o fato de tornar 

visíveis ações e acontecimentos é cada vez mais difícil de serem controlados. “Trata-se 

de uma estratégia explícita por parte daqueles que bem sabem ser a visibilidade mediada 

uma arma possível no enfrentamento das lutas diárias” (THOMPSON, 2008, p. 16).  

Na interação face a face as pessoas compartilham da mesma estrutura espaço-

temporal enquanto pela mídia, a comunicação acontece em espaços diferenciados e até 

em diferentes temporalidades não tendo o mesmo nível de reciprocidade. A visibilidade 

pelas mídias é moldada pelo fato de que, na maioria das mídias comunicacionais, “a 

visualidade não é uma dimensão sensória isolada, mas vem geralmente acompanhada pela 

palavra falada ou escrita - trata-se do audiovisual ou do texto-visual” (CORREA, 2016, p.24).     

A mudança para a era digital proporciona o surgimento de “novas formas de 

relação social, que são fruto de uma série de mudanças históricas, mas que não 

poderiam se desenvolver sem a internet” (CASTELLS, 2005, p. 287), uma vez que esta 

potencializa a comunicação de forma desterritorializada. As mídias foram assumindo 

gradativamente um espaço de comunicação mais próxima, do espaço privado para ser 

incorporada ao espaço público de modo que “o desenvolvimento das mídias 

comunicacionais faz nascer um novo tipo de visibilidade desespacializada que 

possibilitou uma forma íntima de apresentação pessoal, livre das amarras da co-

presença” (THOMPSON, 2008, p. 24).  
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Na comunicação contemporânea faz-se presente uma forma de hibridismo entre 

diferentes habilidades e competência na comunicação. Trata-se do comunicador 

multifacetado com saberes e práticas profissionais procedentes de diversas áreas de 

atuação, hoje convergentes.  

A transversalidade do digital requer um repensar de categorias como on-line, of-

line, a reconfiguração das noções de tempo/velocidade, espaço/local decorrentes das 

tecnologias digitais. Estas mudanças nos sistemas que entram no cotidiano e introduzem 

novos hábitos, não são apenas questões racionais resultantes de um sistema que integra 

as mídias, mas algo mais profundo que afeta o cérebro.  

Kerckhove serve-se da metáfora do sistema límbico humano, que controla as 

emoções no corpo humano, para descrever o novo sistema de interação social criado 

pelas comunicações. “O surgimento da mídia em tempo real, o rádio, a televisão e agora 

a Internet, ampliam este processo e o aceleram como nunca [...] podemos dizer que a 

Internet ampliou a influência do sistema límbico individual para a multidão” 

(KERCKHOVE, 2015, p. 56). Para o Autor, o Facebook, o Twitter, as salas de bate-

papo e os fóruns, assim como outros sites que são altamente regionalizados, fazem as 

pessoas reagirem em ondas emocionais que podem congregar outras de diferentes 

culturas, religiões e contextos sociais. 

O imediatismo da mídia social permite ao indivíduo se envolver num nível 

emocional também com as questões políticas e sociais. A prontidão para reagir 

emocionalmente a acontecimentos públicos externos é resultado da percepção, por parte 

dos usuários da mídia social, de que eles estão pessoalmente conectados uns com os 

outros, compartilhando seus próprios pontos de vista políticos, e com aqueles que estão 

dispostos a compartilhar informação e notícias em tempo real (KERCKHOVE, 2015, p. 

58). 

A resposta coletiva através da mídia social para problemas coletivos aumenta a 

crescente indignação popular. Um dos exemplos que se tornaram conhecidos 

recentemente é do WikiLeaks
3
, citado por Kerckhove. Para o autor, no passado as 

pessoas tendiam a ter mais tolerância com empresas e governos corruptos, pois havia 

falta de informações precisas com mais frequência recebidas não em tempo real, mas 

após os fatos. “Agora, porém, especialmente após o WikiLeaks, existe pela mídia social 

                                                 
3
 WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, em sua 

página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de 

governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis. https://www.google.com.br/search  (Acesso 29/6/17). 
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uma espécie de estado de alerta permanente que pode desencadear uma resposta 

cognitiva coletiva” (KERCKHOVE, 2015, p. 58). Neste sentido, a Internet e as 

ferramentas da Web 2.0 introduziram na sociedade civil uma possibilidade real de 

expressão não estruturada, participativa e colaborativa, sem hierarquias. Através do 

processo de compartilhamento, de maneira espontânea e emocional, a “aldeia global” de 

McLuhan se tronou uma realidade. 

 

Tempo e aceleração social  

 

Um dos aspectos a serem considerados na comunicação mediada é a questão do 

tempo, que depende da concepção que se tem dele, podendo-se falar do tempo midiático 

e do tempo histórico. A marcação do relógio é diferente do tempo narrativo do cinema, 

do sonho da saudade de quem ama ou do imediatismo do jornalismo e das redes sociais. 

As diferentes temporalidades ao lado da instantaneidade ou do “tempo real” talvez 

ressignificado na internet. “Na confluência dos meios digitais o tempo perde sua 

espessura para se transformar em tempo de fluxo. Constrói-se um presente estendido, no 

qual eventos se atualizam sem cessar e numa velocidade que ultrapassa os limites 

passíveis de mediação” (BARBOSA, 2017, p. 19). Barbosa exemplifica que o presente 

se consome continuamente no imediatismo, assumindo uma espessura própria, 

construindo-se a ilusão de duração interminável. É o tempo humano, transformado em 

tempo da história, tempo real. 

O presentismo nos meios de comunicação é marcado pelo fluxo contínuo da 

informação instaurando um tempo novo governado pela lógica do ininterrupto. 

É o tempo do fluxo que emerge das narrativas, notadamente do ambiente on-

line, não permitindo a pausa necessária para a reflexão  (BARBOSA, 2017, p. 

21). 

 

Observam-se narrativas fluidas, voláteis e, na profusão de imagens e 

informações presentes nas telas digitais, o tempo midiático é marcado pela aceleração. 

As mídias digitais com suas plataformas de inserção dos acontecimentos 

contemporâneos, numa atualização incessante, colocam em proeminência a aceleração 

que se espalha pela sociedade. Para Barbosa, importa perceber a marca temporal para a 

caracterização contextual do mundo contemporâneo, o que significa considerar as 

historicidades dos processos em curso numa dimensão em que o tempo constitui a 

espessura necessária para a compensação das ações humanas. Para isso, é importante, 
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também, mostrar como a categoria conceitual tempo é fundamental para as reflexões 

históricas. 

Nesse ambiente em que não há mais divisão entre as horas do dia ou da noite, os 

meios de comunicação produzem e veiculam informações em profusão   

 

 

produzindo  a saturação e também a banalização da informação. No fast food da 

difusão da vida via mídias digitais, não há mais tempo para pausa e reflexão. 

Instaura-se pelo modo narrativo um futuro inserido num presente que não cessa 

de se atualizar. (BARBOSA, 2017, p. 24). 

 

Viver a experiência do tempo, tomando consciência de que a cada tempo a 

expressão ou o signo da temporalidade se expressa de uma forma. A sensação do tempo 

também passa pelas formas de deslocamento e de maios de transporte, de acordo com 

cada época, do andar a pé, pelas águas, pelo espaço, o que produz certa sensação de 

lentidão ou de aceleração, provocando emoções positivas ou de desconforto. Por sua 

vez, o tempo passa pelo sentido efêmero que se expressa nas tecnologias de cada época 

e na descartabilidade dos objetos. Para Citelli,  

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 (CITELLI, 2017, p.15) 
 

Citelli chama a atenção de que 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 comportamentos, por meio de 

reconfigurações amplas nas estruturas culturais, sociais, psicológicas, até mesmo das 

habilidades físicas. A ideia de que nada é feito para durar muito, com o desafio de 

inovar constantemente nos métodos para manter o aluno atento ou da formação 

permanente para até manter o próprio emprego. Procedimentos que identificam certo 

grau de compreensão 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” (CITELLI, 2017, p.16). 

 

Presença das tecnologias no cotidiano de estudantes de graduação 

 

 Tendo em conta que os estudos acadêmicos requerem a aquisição do 

conhecimento sistematizado, buscou-se compreender como é percebida a presença das 
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tecnologias, no cotidiano em relação ao acesso, produção, tempo de permanência bem 

como o distanciamento crítico, mediante uma pesquisa com estudantes universitários
4
.  

 

 

         Gráfico 1 – Faixa etária dos estudantes de Teologia 

  

O levantamento da idade, que varia entre 22 e 45 anos, sendo que, para a 

maioria, esta é a segunda graduação, tendo eles, antes, cursado Filosofia graduação em 

outra área do conhecimento. Alguns são advindos de anos de trabalho pastoral e 

missionário e agora fazem a Teologia. O perfil destes estudantes é de quem segue uma 

opção de vida a serviço da evangelização como religiosos ou presbíteros
5
 a tempo 

integral.  

 

                                                 
4
 . A pesquisa foi aplicada, por escrito, pela autora e docente, a 37 estudantes do primeiro ano de Teologia 

do Instituto Teológico São Paulo (ITESP), na disciplina “Educação para a comunicação”, em abril de 

2017. Os estudantes são provenientes de diversos estados do Brasil, com presença internacional de países 

da América Latina (Argentina, Colômbia, Venezuela); África (República Democrática do Congo, 

Moçambique, Cabo Verde) e Ásia (Indonésia). Entre eles, apenas duas mulheres brasileiras que fazem 

Teologia e são engajadas na Catequese e outros serviços às comunidades.  

 
5
 Religiosos vivem em comunidades fraternas, fazem votos religiosos e se dedicam, de modo integral, a 

missões a serviço do povo nas paróquias e outras atividades. Presbítero, nome que designa os padres que 

fazem parte da hierarquia da Igreja católica e se ocupam o atendimento e cuidado das pessoas no serviço 

religioso e de evangelização.  
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 Gráfico 2 – Equipamentos mais usados 

 

O gráfico 2 diz respeito ao acesso a equipamentos no dia a dia no trabalho e na missão. 

Foi perguntado: “Assinale com um X quais são os equipamentos que você tem e utiliza 

no seu dia a dia de trabalho e missão”. O que fica evidente é o predomínio da telefonia 

móvel e do computador pessoal sobre o telefone fixo e o computador. 

 

 Gráfico 3 – O mais acessado na Internet 

 

O gráfico 3 responde ao modo de acesso à internet: “ O que você mais usa na 

Internet?”  com as opções apontadas no gráfico. Nesta questão, os pesquisados apontam 

mais de uma alternativa. Como prioritário aparece o acesso pelo WhatsApp, 

confirmando a liderança de uma rede social de relacionamento, com portabilidade, que 

possibilita a comunicação individual, de pessoa a pessoa, bem como de grupos de 

interesse.   
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Gráfico 4 –Tempo na Internet 

 

O Gráfico 4 responde à questão: “Quanto tempo você costuma navegar, por dia, 

na internet?” O tempo de permanência na internet e redes sociais é bastante 

diversificado e, ao mesmo  tempo, intenso para quem se dedica, de forma prioritária, ao 

estudo acadêmico de humanidades. Revela-se, embora em menor escala, a conexão 

ininterrupta. 

Por se tratar da pesquisa com um grupo religioso, muitas são as críticas à 

midiatização digital da religião, um aspecto muito complexo, que também precisa ser 

vista com distanciamento crítico. Para pesquisadores da área, essa postura parte “de 

duas perspectivas de reflexão centrais e articuladas: a dependência/subserviência da 

religião perante a mídia, e vice-versa; e a influência/prepotência de uma sobre a outra” 

(SBARDELOTTO, 2017, p. 96). 

 

Comunicação pessoal e institucional 

A educação para a comunicação enfrenta um desafio que é formar cidadãos 

capazes de refletir, produzir pensamento, mobilizar grupos em favor de ações. Por isso, 

uma questão a respeito de sites ou blogs pessoais, que demandam objetivos, tempo e 

capacidade de produzir: “Você tem um site ou blog pessoal?” e “Sua congregação, 

paróquia tem site, blog ou Facebook?”, cuja resposta está sintetizada no gráfico 5.  
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 Gráfico 5                                                                             Gráfico 6           

 

No gráfico 6, a questão “Você contribui na produção de conteúdos?”  Como os 

pesquisados fazem parte de instituições que tem objetivos pastorais e evangelizadores, 

mesmo em tempo de estudo e formação os estudantes podem produzir comunicação. O 

gráfico denota que quase 60% contribuem na produção de conteúdo. O fato de não 

apenas receber, mas produzir é um indicativo de uma atitude propositiva e de liderança 

no meio religioso e educacional. 

 

Tempo da tecnologia, vida pessoal e o reflexo na vida 

 Diante da realidade da aceleração do tempo da mídia, provocada pela sociedade 

de consumo, importa observar a consciência que existe neste sentido e como é vivido. 

Daí a questão: “Como você percebe a aceleração do tempo da tecnologia x vida 

pessoal” com as três alternativas indicadas no gráfico 7.  

 

 Gráfico 7 

 

Observa-se que o estudante vivencia a tensão entre o tempo das tecnologias e a 

vida pessoal, as sociabilidades, mostrando a percepção de que a aceleração promove 
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mudanças nas próprias dinâmicas da vida e da educação formal. Para Citelli, “um dos 

elementos importantes que acompanham as reorientações estruturais da vida 

contemporânea é a percepção de que o tempo social está mais célere” (CITELLI, 2017, 

p. 14 ).  

A questão que segue “Como percebe a interferência da aceleração do tempo, na 

pastoral, com as famílias”, gráfico 8, sai do campo pessoal para indagar como os 

estudantes vêem a aceleração do tempo na vida das pessoas a quem se dirigem no 

serviço pastoral, a sociabilidade das famílias. Nesta pergunta as respostas assinalam 

mais de uma opção.  

 Gráfico 8 

 

Interessante observar que há questões que remetem diretamente à necessidade da 

educação para a consciência crítica e para a administração do tempo em detrimento da 

própria sociabilidade. As redes não são apenas técnicas, mas espaços de sociabilidade, 

espaços sociais, que configuram a sociabilidade na esfera pública. Elas “misturam 

lógicas, velocidade e temporalidade tão diversas como as que entrelaçam as narrativas 

orais, com a intertextualidade das escritas e a intermedialidade do hipertexto” 

(MARTIN-BARBERO, 2014, p. 111).  

 

Atualizações das tecnologias  

 Tendo em conta que a aceleração do tempo está diretamente vinculada à 

produção e ao consumo, a pesquisa procurou saber “Como você considera as constantes 

atualizações do Celular, Ipad e outros softwares”.   
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 Gráfico 9 

 

Sabendo que faz parte do aperfeiçoamento do sistema e, não o atualizando o 

dispositivo não funciona, mesmo assim, a pesquisa revela a consciência de que os 

estudantes se dão conta de que ela é fruto do consumismo; é vista também como forma 

de controle.  

 

 

Desafios da sociedade de consumo para o ser humano 

 

A última questão da pesquisa foi aberta: “Como percebe a questão o efêmero, 

líquido, transitório e os valores perenes?”, tendo em conta que a Teologia é uma ciência 

que está inserida na realidade, conforme orientações da Faculdade: “Uma teologia que 

deseja ensinar e aprender a partir da nossa realidade, desperta e forma líderes de uma 

vida que vai além da reflexão acadêmica”
6
. As considerações podem ser agrupadas em 

alguns eixos como o reconhecimento dos benefícios das tecnologias; a questão da 

visibilidade, do consumismo e do descartável; a falta de consciência crítica bem como a 

questão da exclusão. As respostas trazem consigo a tensão entre o viver neste contexto, 

com estas facilidades das tecnologias e sentir-se tensionados no tempo, no consumismo, 

no predomínio efêmero em detrimento dos valores humanos relacionais. 

Ao reconhecer que “as tecnologias são um excelente meio de comunicação”, 

reforça a ideia de que trazem consigo a ideia de progresso: "Diante do avanço das 

tecnologias, com o desejo de não ficar para trás, as pessoas buscam também seguir 

nesse processo, fruto do capitalismo, entrando nesse processo os valores perenes que 

                                                 
6
 . Dr. Antonio Carlos Oliveira Souza, diretor do Instituto Teológico São Paulo (ITESP), no Anuário 

Acadêmico 2017,  p. 4).  
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são colocados em segundo plano; nisto as relações sejam familiares ou com o próximo 

deixam de ser prioridades, gerando ao final, podemos dizer, um vazio existencial”
7
.  

Nas opiniões dos estudantes  está se formando a cultura de um olhar descartável 

de objetos e pessoas. Ao referir-se às tecnologias, fala-se que “influenciam na cultura do 

descartável na qual os seres humanos são tratados como objetos”, de que “as pessoas 

começam a olhar os demais como objeto tecnológico; se não me serve eu descarto, pois 

é justamente isso que fazem com os nossos celulares que, com o passar do tempo, não 

correspondem mais a minha realidade”, disse outro estudante. Há consciência expressa 

de que, “com a evolução tecnológica do homem e da sociedade líquida, o capitalismo 

rouba as relações humanas e o individualismo. As relações familiares estão cada vez 

mais tensionadas”.  

A constatação de que existe uma grande preocupação com os bens materiais, 

também importantes, mas não tanto como o ser humano. “Não percebo uma real 

preocupação com as pessoas, seus sentimentos. Há uma atenção para aquilo que 

consumimos, entretanto, não para o que somos. O homem não é apenas consumidor, 

mas portador de ideias e emoções”.  

 Estes depoimentos remetem ao que Bauman diz a respeito do relacionamento 

humano de homens e mulheres contemporâneos, “desesperados por terem sido 

abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando 

pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar nos momentos de 

aflição, desesperados por ‘relacionar-se’” (BAUMAN, 2004, p. 8).  

Nas respostas dos pesquisados, revela-se a percepção de que há uma constante 

discussão e oposição entre o humano e a tecnologia. Na percepção “A falta de 

consciência crítica cria essas lacunas, a constante mudança do mundo moderno, pode 

questionar alguns valores, porém estes quando convictos são inabaláveis. Não deve 

haver contradições, mas ajustes e adequações”.  

Em relação ao tempo, a percepção dos pesquisados, revela consciência de 

assumir uma atitude: “O mundo em si está em constante evolução. Se cada um de nós 

dedicasse algumas horas ou minutos para estar com o outro a presença real seria ideal 

para a comunicação e o sentir, ouvir e ver do outro e de nós mesmos”. Também de não 

se deixar escravizar: “O tempo nos escraviza quando não permitimos a presença de nós 

mesmos e do transcendente”. Revela-se também uma postura de compreensão dos 

                                                 
7
. Os depoimentos não terão nome de autores, uma vez, intencionalmente, que a pesquisa foi realizada de 

forma anônima para  preservar a fonte.  
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desafios e da necessidade de adaptação de forma positiva: “As questões vão tornando-se 

líquidas a partir do momento em que as pessoas não fazem um processo de resiliência, 

não conseguem perceber que algumas mudanças podem favorecer um processo de 

comunicação de conhecimento”.  

 

Considerações finais 

 

 Refletir e pesquisar a respeito do momento presente no que diz respeito ao 

acesso, permanência, aceleração do tempo e o modo como os jovens estudantes vivem 

este tempo, possibilita compreender um pouco mais a necessidade de intensificar a 

educação para a comunicação e, talvez, relativizar posturas generalizadas que ainda 

consideram o internauta, apenas um sujeito manipulado e vítima do sistema, sabendo 

que muitos o são.  

 Não há dúvida de que vivemos numa cultura midiática, onde estudos buscam 

compreender o lugar do digital como vetor transversal que permeia a comunicação 

presencial e mediada por tecnologias, também das mídias “tradicionais” como o 

impresso, o rádio, a televisão. Sem fazer apologia ao predomínio das tecnologias 

digitais e tendo consciência de que resultam de um sistema que visa o consumo, elas 

fazem parte do cotidiano e abrem novos canais de comunicação.  

 A pesquisa possibilita pensar também que a intensa imersão nas mídias digitais e 

redes sociais são formas de relacionamento que, acompanhadas pela educação para a 

comunicação, contribuem para um distanciamento crítico do lugar da comunicação, face 

a face, mesmo convivendo intensamente com a comunicação mediada pelas tecnologias. 

 Continuam sendo desafios para a Educomunicação, o diálogo, a participação, as 

ações de intervenção para que o sujeito possa “dizer a palavra”, expressar opinião, 

mobilizar. Daí a necessidade de incentivar e capacitar, cada vez mais, pessoas das 

diferentes áreas do conhecimento, a serem produtores de conteúdo e a se posicionarem a 

partir desses valores, sem estarem atrelados ao excesso de visibilidade e à sociedade de 

consumo.  

 Constata-se, mais uma vez, que o desenvolvimento tecnológico precisa caminhar 

ao lado da inclusão digital também orientada para as pessoas não se tornarem apenas 

consumistas de informação e de produtos. Por sua vez, as relações humanas e sociais 

passam pela ambiência de uma sociedade altamente marcada pela aceleração do tempo, 

dos equipamentos e do descartável. Viver neste tempo com distanciamento crítico, faz 
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parte da formação cidadã que vive nesta ambiência midiática, numa sociedade que 

assume gradualmente valores descartáveis. 
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