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Resumo 

 

Face aos fenômenos correlacionados à aceleração social do tempo (ROSA, 2013 e 2017), 

discutem-se no artigo alguns aspectos da ideia de espaço público, em sua confluência com 

os estudos de Comunicação & Educação. Mutante e reenervado pelas aberturas 

rizomáticas do cotidiano (WISNIK, 2016), o neolugar coletivo envolve processos 

híbridos de ser/estar no mundo (MARTÍN-BARBERO, 2012 e 2014; CITELLI, 2011). 

Nesse cenário, urge trabalhar a comunicação a fim de que ela sirva à coabitação dos 

diferentes (WOLTON, 2017), contribua para a construção de estratégias de ressonância 
(ROSA, 2013), tanto quanto auxilie nas reflexões sobre o papel do ensino básico na 

reconstrução do espaço público (BAUMAN, 2009).  
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Introdução 

 

 Em entrevista ao Le Monde Diplomatique, Paul Virilio (2011) aludiu à revolução 

promovida pelas transmissões instantâneas, responsáveis por tornar a realidade percebida 

um acontecimento alucinante, alterando-a profundamente. A velocidade dessa 

transformação, afirma, é uma espécie de embriaguez que parece conduzir ao choque 

contra a muralha do tempo, interferindo de maneira singular no cotidiano coletivo e 

individual. Assim, 

com as telecomunicações, utiliza-se a força de impacto da aceleração para fazer 

passar coisas que não estão na realidade pública, ou seja, no espaço real público, 

mas na realidade privada, ou antes transmitidas em tempo real por sociedades 

privadas. A tal ponto que a questão da imaginação, e aquela, filosófica, do “ser-

no-mundo”, do aqui e do agora, tornam-se centrais. (VIRILIO, 2011, s/p.) 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP, sob orientação do Prof. Dr. 

Adilson Citelli, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Mestra em 
Ciências da Comunicação pela ECA-USP; Especialista em Educação Profissional Integrada à Educação Básica, pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP); Graduada em Letras pela Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH). Docente do Curso Objetivo em São Paulo. 
3 Orientador do trabalho. Professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
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 A alternância da (con)vivência humana entre os lugares virtuais e os espaços 

físicos do existir configura hoje um espaço público híbrido no qual, em teoria, todas as 

vozes podem soar. Trata-se de um território do agora — eletrônico-presente, plural —, 

ancorado ao mesmo tempo em lógicas nas quais as interações entre indivíduos/grupos de 

indivíduos oscilam entre integração e exclusão dos sujeitos, entre acolhida e intolerância 

extremada aos que não comungam de iguais visões de mundo.  Os estudos de 

Comunicação & Educação encontram nessa seara frentes analíticas múltiplas, algumas 

das quais desdobramos no presente texto, inspirados pela Teoria da Aceleração Social 

(ROSA, 2013, 2016, 2016a, 2016b)4. 

 

Des(Aceleração) do Tempo, Alteridade e Coabitação 

 A revolução dromocrática em curso nas últimas décadas (VIRILIO, 2007) tem 

conduzido diferentes autores a (re)pensar nossas relações com o espaço público, no qual 

cada vez mais “é preciso negociar para não se matar” — conforme lembra Dominique 

Wolton (2017, s/p). Para este sociólogo, como numa democracia ninguém nunca está 

totalmente satisfeito, urge trabalhar a comunicação no espaço público a fim de que ela 

sirva à coabitação dos diferentes.  

 Entretanto, para que os diferentes se enxerguem e convivam em harmonia, a 

desaceleração do tempo de percepção do outro e do tempo de percepção do espaço no 

qual se tocam parece transformar-se em questão de ordem. O binômio comunicação-

educação emerge, desse ângulo, como propulsor reflexivo para nos tornarmos mais 

capazes de fazer, como diz Wolton (2017, s/p.), com que lógicas e identidades distintas 

coabitem de maneira respeitosa. Os princípios educomunicativos seguem em direção ao 

que assevera o teórico: “Não há comunicação sem identidade cultural”, e, nesse sentido, 

convém aprender algo com os povos que não desejam ser “espremidos” em tempo integral 

pelo “moedor da globalização”.  

 Para tanto, importa preservarmos a identidade e ao mesmo tempo dissolvermos a 

ilusão de que a velocidade técnica dos processos comunicacionais é preferível à lentidão 

das relações humanas. Essa escolha torna salutar o ato de “baixar a tensão” (até para evitar 

a “aceleração do ódio contra o outro”), e implica dizer sim à lentificação dos processos 

                                                 
4 Essa temática e seus desdobramentos têm sido, nos últimos dois anos, objeto de estudo do Grupo de Pesquisa em 

Comunicação e Educação da ECA-USP, liderado pelo Prof. Dr. Adilson Citelli. 
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comunicacionais — o que permitiria, na visão de Wolton (2006; 2017), salvar a 

comunicação. Indagado em evento no Brasil5 sobre como, concretamente, restabelecer 

essa lentidão, o diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica francês (CNRS) 

conjeturou: 

A lentidão está à nossa frente – bicicletas nas cidades, jardins nos tetos... Em 

menos de dois anos, vai ter a greve do e-mail... Se a velocidade fosse tão grande 

[no sentido de grandiosa] assim, teria muito sucesso nos bares, nos botecos.... A 

loucura da velocidade já está caindo... Nós vamos sair dela....A redescoberta da 

natureza é um primeiro elemento... Os jovens vão se cansar da rapidez versus a 

dificuldade da expansão humana. (WOLTON, 2017, s/p) 

 

 Embora ainda não sejam de todo perceptíveis os sinais dessa guinada (haja vista 

o uso febril de aplicativos para comunicação instantânea ao redor do globo e a inegável 

facilitação interativa aí contida), pode-se imaginar atingi-la através de um desejável 

movimento de reexpansão humana no qual — quiçá — as relações afetivas presenciais 

sobrepujem as digitais. Para tanto, convém revalorizar a comunicação que não contribua 

para a “solidão interativa” (geradora de cacofonia nas redes), a fim de deixar mais claro 

seu sentido amoroso. “É preciso ver as pessoas, ter comunicação humana, tocar-se. [...] 

Se queremos salvar o mundo um dia, é preciso suprimir 50% dos e-mails” (WOLTON, 

2017, s/p). Eles seriam responsáveis, imagina o pesquisador, por um dispêndio acentuado 

de tempo e energia — que poderiam ser mais bem empregados no cultivo de relações 

humanas menos atadas à virtualidade. 

 Quanto maior a quantidade de e-mails aos quais respondermos em um dia, 

acrescenta Guilherme Wisnik, em seu texto A Superocupação Improdutiva, tanto maior 

será o volume de mensagens para respondermos de volta no dia subsequente, o que nos 

tornará cada vez mais sobrecarregados6. Isso guarda relação com uma “estranha forma de 

vida em piloto automático” (WISNIK, 2016, s/p), cada vez mais frequente no cotidiano 

humano acossado pelos efeitos da aceleração social (ROSA, 2013). O fenômeno 

aceleratório amplia uma exaustão cumulativa de certa forma responsável pelo 

distanciamento físico entre as pessoas. Baseado em A Sociedade do Cansaço, de Byung-

Chul Han (2015), Wisnik (2016, s/p) faz a crítica à atual “sociedade do desempenho” 

movida pela “energia motivacional” consubstanciada na frase: “Yes, we can” — através 

                                                 
5 WOLTON, Dominique. Como salvar a Comunicação? Conferência. Faculdade Cásper Líbero. 05 jun. 2017. 
6 O mesmo vale para mensagens de whatsapp (e redes assemelhadas), cujo volume e frequência de 

respostas tendem a ser ainda maiores do que a dos e-mails. 
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da qual mais e mais indivíduos aderem à disciplinarização contumaz do tempo para a 

consecução de objetivos da empresa de si7.  

Incitados à iniciativa pessoal, internalizam a disciplina sob a forma de uma 

aparente liberdade de ação. Assim, enquanto a antiga sociedade [claramente 

disciplinar] gerava loucos e delinquentes, a atual produz fracassados e 

depressivos [...]. 
 

 A aceleração temporal, segundo a psicanalista Maria Rita Kehl, “não viabiliza o 

desfrute do tempo livre” e determina nosso mal-estar contemporâneo — a depressão 

principalmente —, porque altera “a dimensão de como subjetivamente nós 

experimentamos o tempo” (KEHL, 2009, s/p). Isso se dá em uma sociedade, conforme 

sugere Wisnik (2016), que nos conduz à paralisia justamente por nos fazer crer que nada 

é impossível. 

 Se nada é ou parece impossível, seria injustificável o estado de travamento. 

Vislumbra-se nesse ponto a ideia de rigidez societal proposta por Rosa (2013), residindo 

aí um dos paradoxos do nosso tempo: o ritmo alucinante impingido ao homem dinâmico 

— do qual se exige movimento ininterrupto (ROSA, 2013 e 2016) — tem seu ‘duplo-

cego’ na suspensão temporal representada pelo adoecimento coletivo e pela vida em stand 

by da qual até mesmo o sono reparador tem sido extirpado (CRARY, 2014). Enquanto, 

porém, significativa parcela da humanidade ocupa-se de vencer as barreiras temporais 

que a separam da vivência intensiva e hedonista do presente — tão ao gosto dos 

operadores econômicos majoritários —, segue em dispersão o sentido de coletividade 

como promotor de vivência qualitativa.  

 (Re)descobrir e pôr em prática formas de desaceleração temporal a fim de 

resgatar/construir ritmos mais confortantes para o existir, com o propósito de alcançar o 

que pode ser denominado “vida boa”, inclui valorização das estratégias de ressonância — 

ou maneiras concretas de reposicionar o ritmo vital — a ser buscadas na religião, na 

natureza, nas artes (ROSA, 2013 e 2016). A retomada do descanso, do lazer, da fruição 

(senão por longos períodos, ao menos nalguns intercalados homeopaticamente às nossas 

atividades produtivas), configura discurso amplamente difundido nas rodas de conversa, 

nos livros de autoajuda, nas discussões acadêmicas e nos meios massivos de disseminação 

                                                 
7 Consultar, acerca da “empresa de si”: DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio 

sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.    
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de conteúdos. Ocorre, entretanto, que na maior parte das horas somos enquadrados (ou 

nos autoenquadramos) em rígidos regimes de aproveitamento temporal. Laval e Dardot 

(2016) dão pistas para repensá-los: se nas empresas a instauração do medo entre os 

‘colaboradores’ é estratégia certa para mantê-los atados aos sistemas cronodistópicos, e 

se a ideia do lazer determinado e controlado pelo ideário neoliberal contribui para conter 

o redesenho criativo dos modos de viver, sobretudo nas cidades, urge educar ampliando 

a comunicação de outras possibilidades de viver — de bem viver, conforme Rosa (2013).  

 Não há como dissociar esse expediente da reflexão sobre o que seria uma 

existência prazerosa resistente às pressões dos modos de vida para consumo, cuja 

aparência “a gosto do freguês” traz ocultos modelos de mundo encaixotados. Reservar 

tempo e empoderar cidadãos para questioná-los apresenta-se como desafio 

transgeracional a ser encampado, entre outras instâncias, pelo ensino básico. Segundo 

Bauman (2009, s/p.), 

a outorga dos poderes aos cidadãos requer a capacidade de fazer escolhas e de 

agir eficazmente com base nas escolhas feitas, mas requer também a construção 

e a reconstrução de vínculos interpessoais, a vontade e a capacidade de empenhar-

se continuamente junto com os outros para criar uma convivência humana em um 

ambiente hospitaleiro e amigável: e, ainda, exige uma cooperação entre os 

homens e as mulheres na luta pela autoestima, voltada para o enriquecimento 

recíproco, para o desenvolvimento das potencialidades dos diversos sujeitos e 

para o desfrute adequado das suas capacidades. Em resumo, um dos desafios 

decisivos da educação permanente para a "outorga de poderes" está ligado à 

reconstrução do espaço público hoje cada vez mais desabitado, onde homens e 

mulheres possam empenhar-se em uma realização contínua dos interesses, dos 

direitos e dos deveres individuais e comunitários, privados e públicos. 

 

 Observa-se que a ocupação/reabitação do espaço público, sobretudo nos 

desdobramentos relativos ao modus vivendi urbano (estendido aqui às cidades virtuais), 

carece de mais lugares para a expressão de alteridades sem, no entanto, abrir mão da 

coexistência pacífica dos diferentes (WOLTON, 2006; 2017). Desta feita, urge distinguir 

veredas nas quais possam caminhar lado a lado diferentes nuances de apropriação dos 

neolugares físico-virtuais, tendo em vista, no plano primeiro, a restauração progressiva 

das atitudes de tolerância e respeito que garantam, senão o máximo, um mínimo de 

civilidade nas relações humanas diárias.  

 Tal garantia faz lembrar a revisão habermasiana sobre as condições de 

racionalização dos indivíduos na esfera pública. A princípio centrada na função cidadã (e 

dissociada da existência privada), a ação no espaço público passou a configurar-se a partir 
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da convergência cidadão-indivíduo privado (HABERMAS, 1990 e 2003) e assim se 

mantém. Adiantava-se, pois, o frankfurtiano no que concerne a ponderar nosso trânsito 

intensivo por entre processos híbridos de ser/estar no mundo, ao sabor dos quais 

desenovela-se hoje a vida cotidiana. Sintoma inconteste do novo estado vital, a alta 

frequência às redes sociais eletrônicas demonstra a ânsia pela ubiquidade associada aos 

mais variados dispositivos, através dos quais elas podem ser acessadas a fim de oferecer 

aos usuários a experiência on-line do 24/7 (CRARY, 2014). Se por um lado isso pode ser 

comemorado como uma das faces da presença coletiva e aparentemente democrática no 

espaço público, e mesmo como um lenitivo para noites insones, por outro desnuda clara 

instabilidade no fortalecimento de um mundo plural em que a esfera individual e a esfera 

política dos usuários possam aglutinar-se, mostrar-se em alteridade integral. 

 

Espaço Público e Construção do Comum 

 Em entrevista concedida ao Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona 

(CCCB), Hartmut Rosa frisou a importância do espaço público, tanto para a esfera 

individual quanto para a esfera política cidadã. O politólogo alemão referiu-se ao tema 

pensando-o metaforicamente — como uma sinfonia criada pela “democracia musical” 

advinda da transformação de vozes, a gerar um “um campo de ressonância” harmônico, 

enriquecido pela adição (e audição) de discursos individuais e coletivos. Reverberando 

juntos, assinala, todos contribuem para a criação do comum (ROSA, 2016, s/p.). 

 Assim pensado, e tomado como solo fértil do communicare (“participar de algo”, 

“agir em comum” (SODRÉ, 2014, p. 10)), o lugar coletivo permite que o 

desenvolvimento e a propagação de visões particulares expanda-se e vire uma voz crítica, 

comparada, por sua vez, às outras vozes individuais em circulação (ROSA, 2016). 

Entretanto, no sistema aceleratório a premir a existência societária (ROSA, 2013 e 

2016a), o que seria a expressão polifônica dos cidadãos parece transitar incauta entre as 

possibilidades infinitas abertas pela comunicação horizontal (CASTELLS, 2006; 

SHIRKY, 2011) e as interdições de circuito geradas pelo cerceamento/inibição do poder 

de fala (NOELLE-NEUMANN, 1993, ap. DAHLGREN, 2009). Igualmente se divide 

entre a ânsia de participar e transformar (SHIRKY, 2012) e a declinação da vontade de 

dizer conectada à Sociedade do Cansaço (HAN, 2015). Ademais, a alienação resultante 

da velocidade exponencial à qual nos submetemos e somos submetidos (ROSA, 2013 e 
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2016a) produz a vertigem comunicacional/espacial que pode minimizar a percepção e o 

entendimento do espaço público visto como bem comum, a partir do qual é possível gerar 

bem-estar psicofísico e sociopolítico.  

 Experiências interativas baseadas no respeito à alteridade, no empoderamento 

cidadão e na reflexão coletiva sobre as novas formas de ser/estar no mundo têm sido 

buscadas no eixo comunicação-educação8 (MARTÍN-BARBERO, 2012 e 2014; 

CITELLI, 2011; NAGAMINI, 2016; NCE-USP, 2017), também como contraponto à 

visão negativa acerca dos sistemas comunicativos digitais que contribuiriam para 

distanciar cidadãos. Wisnik (2016), conquanto critique o excesso de e-mails, enxerga as 

aberturas virtuais como chances rizomáticas para o enriquecimento de um espaço público 

mutante (WISNIK, 2016a). Para ele,  

Ao contrário do que se pensava há algum tempo, a emergência das novas 

tecnologias, como a internet, não “matou” os espaços públicos. Não só não matou 

como, ao se associarem à portabilidade do aparelho celular, trouxeram novo 

alento ao uso do espaço público, que passa por uma renovação, refletida hoje na 

necessidade de se estabelecer contatos sociais, nas manifestações nas praças, na 

reivindicação pelos direitos aos parques, entre outros movimentos aglutinadores 

(WISNIK, 2016a s/p). 
  

 Observa-se, de acordo com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da USP, um “reenervamento” da dimensão física do espaço público9. Rosa (2016), porém, 

lança um olhar sobre o frenesi inerente a esse reenervamento. Embora pareçam louváveis 

os esforços para economizar tempo e, ao mesmo tempo, alcançar a inovação e a 

dinamização incessantes, ele alerta justamente para o temor de que este movimento 

frenético reduza a capacidade da sociedade moderna “para gerar modificações essenciais 

e adaptações criativas” (ROSA, 2016a, p. 128). O sociólogo revela preocupação com a 

possibilidade de que apareça “uma forma muito sólida de esclerose e congelamento 

debaixo da superfície dinâmica das sociedades na modernidade tardia” (ROSA, 2016a, p. 

128). Uma observação mais acurada pode confirmar que isto é fato em curso – haja vista 

a “psicocrise” sinalizada pelo crescimento acentuado das taxas de depressão e Síndrome 

                                                 
8 A esse respeito, consultar o Núcleo de Comunicação e Educação da ECA-USP (http://www.usp.br/nce/). Acessar 

também a entrevista realizada pelo prof. Ricardo Alexino (ECA-USP) com a Profa. Cláudia Lago, para o programa 

radiofônico Diversidade em Ciência. ("Diversidade em Ciência" discute a alteridade em perspectiva educomunicativa. 
Disponível em: http://www3.eca.usp.br/es/eventos/diversidade-em-ci-ncia-discute-alteridade-em-perspectiva-

educomunicativa) 
9 Ainda que pese o aprimoramento dos mecanismos de controle digital do existir ensejados pelo uso dos aparatos 

tecnocomunicacionais contemporâneos, assevera WISNIK (2016a). 

http://www.usp.br/nce/
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de Burnout, resultantes de uma dessincronização entre a “velocidade” da psique humana 

e o ritmo açodado das mudanças sociais (ROSA, 2017, s/p.).  

 No quadrante histórico atual, portanto, não é novidade afirmar que sem um 

cuidado específico e contínuo de preservação/construção de laços, agiganta-se o rol de 

fenômenos patológicos a alimentar os sentimentos de cansaço, incapacidade, estresse, 

solidão, depressão e outras manifestações de mal-estar psicofísico entre indivíduos 

urbanos (cuja origem nem sempre é buscada nas relações que tecemos com o binômio 

tempo-espaço). Para Maria Rita Khel (2009, s/p), a aceleração 

[...] faz que o ritmo do tempo do trabalho se estenda a todos os domínios da vida. 

O que parece não ser recoberto pelo ritmo do trabalho é recoberto pelo ritmo do 

consumo. O ritmo do lazer, quando é traduzido em atividades de consumo, e com 

a urgência do apelo do consumo, faz que seja quase a mesma coisa. As pessoas 

trabalham e se divertem com o mesmo afã de produtividade, de exibir 

resultados...[...] o crescimento das depressões em parte é tributário desse 

atropelamento do tempo subjetivo pela aceleração da vida contemporânea. Esse 

atropelamento não é só no sentido psíquico profundo, mas é a desvalorização do 

vivido. A dimensão da memória, do passado, do devaneio, daquilo que Walter 

Benjamin chama de experiência, tudo isso, com a necessidade de estar sempre 

respondendo a estímulos, se empobrece. Para além do quadro clínico de 

depressão, há um sentimento generalizado de desvalorização da vida [...]. 

 Convertida em horário produtivo 24/7 (CRARY, 2014), a roda-viva estacionária 

a que Wisnik (2016, s/p.) nomina “histeria hiperativa da produção” acumula, também, 

implicações no âmbito das percepções socioambientais vinculadas ao espaço público, não 

raro abandonadas em prol do engajamento em uma forma existencial indiferente e/ou 

rendida aos ditames do consumo. Cumpre dizer, isso reduz ou torna inseguro e 

desgastante o tempo dedicado à saúde humana (SALDIVA, 2017)10, enquanto, em 

paralelo, oprime-nos de contínuo o que Rosa denomina  

[...] a retórica do ‘dever’: sempre legitimamos o que estamos fazendo ante nós 

mesmos e ante os demais em função de alguma demanda externa: ‘Realmente 

tenho que ir trabalhar agora’, ‘Realmente devo completar minha declaração de 

impostos’, ‘Necessito fazer algo por meu estado físico’, ‘Tenho que aprender um 

idioma estrangeiro’, ‘Agora tenho de atualizar meu software ou hardware’, 

‘Tenho de me pôr em dia com as notícias’ — a lista é infinita — e, ao final, 

‘Realmente temos de fazer algo para relaxarmos, acalmar-nos e descansar num 

                                                 
10 Envelhecer em espaços urbanos hostis representa, para muitos, um confinamento forçado ao lar, diante de uma 
escolha desnecessária entre a preocupação com segurança/tranquilidade nas ruas de seu bairro e o prazeroso e lento 

deslocamento ao qual teriam direito. Em sua coluna no Jornal da USP, intitulada Saúde e Meio Ambiente, o professor 

Paulo Saldiva (2017) sugere readaptar as cidades, recuperando/construindo espaços nos quais seja possível realizar 

caminhadas contínuas, sem ter de aguardar com apreensão a abertura do semáforo ou arriscar-se caminhando entre os 
veículos. Trata-se de um bem-vindo olhar desaceleratório sobre o viver, uma vez que os idosos, ao poderem caminhar 

calma e seguramente pelas ruas, ou as crianças, ao terem mais oportunidades de brincar livremente em áreas externas 

agradáveis, inspiram os mais jovens a rever a validade dos parâmetros totalitários do mundo do consumo, que retiram 

dos seres humanos tempo precioso de existência saudável.  
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pouco’. Se não o fazemos, estamos ameaçados por um infarto, pela depressão ou 

pelo esgotamento profissional. ‘A vida cotidiana tem se transformado em um 

sufocante mar de demandas’, declara Kenneth Gergen (2000, p. 75)11, enquanto 

Robinson e Godbey (1999, pp 33 e 305)12 confirmam a partir de seus dados a 

muito conhecida sensação de que ‘é preciso correr mais e mais rápido a cada ano, 

simplesmente para permanecer no mesmo lugar’. (ROSA, 2016, p. 132). 

 

 Tal estado de coisas estende-se, grosso modo, pelo espaço comum das grandes e 

médias cidades do globo, bem como pelos territórios virtuais nos quais transitamos 

diuturnamente. Por isso emergem estudos socioespaciais a partir das óticas slow13 e 

decrescentista14, visando à amplificação das estratégias de ressonância (ROSA, 2013), à 

criação de novas maneiras de viver, menos dependentes de hábitos atrelados ao consumo 

material. Citelli (2009, p. 195) lembra, vale ressaltar, que entre as distintas acepções do 

verbo consumir, está a origem etimológica de consumere como “destruição por inteiro”— 

representada, entre movimentos afins — , pela alegria fugaz do cidadão guiando um 

automóvel cujas parcelas não conseguirá pagar, flanando “pelo apartamento cujas 

prestações se acumulam e que terminam por dar cabo (acabar, consumir) aos devaneios 

de uma vida confortável”, em curtíssimo espaço temporal.  

 Declinar desse ciclo exige reeducar o olhar para que alcance além dos discursos 

modelares de via única. Requer, também, resgatar os ideais comuns cujo lugar foi tomado 

por insistentes enunciados mercadistas, associados a formações discursivas autônomas e 

autorreferentes — mas não restritas, dada a veiculação massiva de “desinformação 

desnecessária, invasiva e tediosa das micronarrativas que torna pública a vida privada e 

esvazia a possibilidade de construção compartilhada de vida pública” (VILLAC, 2012, 

p.160). Por certo, também é possível verificar em tais narrativas a convergência cidadão-

indivíduo privado (HABERMAS, 1990 e 2003), com seu quinhão de valorização das 

alteridades a integrar a construção de identidades culturais (WOLTON, 2006 e 2017); no 

entanto, dados os limites técnicos do texto, postergaremos essa discussão. Por ora, 

                                                 
11 Gergen, Kenneth. The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. New York: Basic Books, 2000. 
12 Robinson, J. P e G. Godbey. Time for Life: The surprising ways americans use their time. University Park: 

Pennsilvanya State Press, 1999. 
13 Ver, a título de exemplo: DIAS, Ana Luísa da Silva Araújo. Reconfiguração dos Centros Urbanos. O Edifício Híbrido 

no Contexto Slow. Dissertação de Mestrado. Universidades Lusíada. Disponível em: 

http://dspace.lis.ulusiada.pt/handle/11067/2119. Acesso em: 19 mai. 2017. 
14 Consultar: D’ALISA, Giacomo; DEMARIA, Federico; KALLIS, Giorgos. Decrescimento: vocabulário para um 

novo mundo. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2016. 
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desejamos apenas deixar lançadas algumas sementes dialógicas, inter-relacionais, sobre 

espaço público, aceleração temporal e olhar educomunicativo. 

Conclusão 

 Aprimorar as relações humanas nos espaços públicos híbridos, tornando-os 

lugares mais benfazejos — nos quais seja possível aos indivíduos mostrar-se com maior 

transparência, sem medo de dizer não ao modus vivendi acelerado e pré-moldado que lhes 

expropria a vida —, guarda liame com os múltiplos esforços comunicativo-educativos em 

direção à convivialidade, à tolerância, à revalorização da cidadania, à audição interessada 

dos discursos polifônicos, ao fazer juntos.  

 Dirimir algum equívoco relacionado ao eixo comunicação-educação em 

desenvolvimento nas escolas, nas comunidades extraescolares, no ecossistema 

comunicativo, de maneira geral, que impeça resgatar a possibilidade temporal da 

interpretação — de cuja convivência nos afastamos, conforme Ferrara (2009) —, 

constitui-se providência salutar. No caso da educação básica formal, convém, pois, 

recorrer ao tempo relativamente demorado vivenciado no interior do sistema, malgrado 

se corra o risco de a vivência escolar parecer cronodistópica face aos impositivos da 

aceleração social do tempo (ROSA, 2013; CITELLI, 2016).  

 Importa, enfim, auscultar de que maneira estamos identificando e aproveitando 

essa brecha reflexiva para buscar novas formas de pensar em coexistência prazerosa e 

pacífica – um habitar comum que torne possível perceber/reconstruir/revalorizar o espaço 

público presencial/virtual, e a vida coletiva como um todo — com a riqueza de nossas 

diferenças respeitada, vertida em favor do bem comum.  
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