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Resumo 
 

Com o prisma teórico articulado na inter-relação entre Comunicação e Educação, este            
trabalho discute as implicações da aceleração do tempo na relação entre professores e             
alunos. As escolas vivenciam rotineiramente as tensões provocadas pela pluralidade          
temporal e a ausência de consensos, decorrentes, em larga medida, dos avanços            
tecnológicos. Entre memes, Youtubers e a "zoeira sem limites" nas redes sociais, há             
uma cisão entre o ritmo temporal da escola e o cotidiano dos alunos, o que resulta num                 
problema: a dificuldade de convivência nos espaços educativos. Para aprofundar esta           
análise, utilizamos dados colhidos durante investigação de mestrado, assim como as           
discussões feitas no grupo de pesquisa Comunicação e Educação coordenado pelo prof.            
Adilson Citelli, com o objetivo de estudar (1) como há, no universo escolar, diferentes              
formas de se relacionar com a temporalidade das redes sociais e (2) como esses              
processos impõem novos desafios comunicacionais aos sistemas de ensino.  

 
Palavras-chave: Educomunicação; aceleração temporal; memes na internet; redes        
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Introdução 

 

 O romance entre o escritor Theodore e o (a) sistema operacional Samantha no             

filme Her, dirigido por Spike Jonze, representa, em termos sintéticos, os cruzamentos            

que tensionam real e virtual no mundo contemporâneo. Solitário e lidando com as dores              

de um recente divórcio, Theodore se apaixona por Samantha, uma jovem e provocativa             

1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação,                
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP, email: dcalixto@usp.br 
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mulher que, sem um corpo físico, se materializa num sistema operacional, semelhante            

ao Windows e ao Mac OS. A trama se desenrola entre idas e vindas típicas de casais que                  

buscam afeições, desembocando num amor real em tempos virtuais. De caráter           

ilustrativo ao problema que apresentaremos neste trabalho, o drama Her — reconhecido            

como um dos mais belos do cinema contemporâneo — explora os limites e as tensões               

entre humanos e não humanos. Até onde real e virtual se entrelaçam? As tecnologias              

irão substituir as relações "olho no olho"? É possível se apaixonar por um sistema              

operacional? As indagações indicam o caminho que pretendemos percorrer para analisar           

como há, nos dias atuais, inquietudes que afetam os modos de ser e estar no mundo, ao                 

ponto de questionarmos se o romance entre Theodore e Samantha é, de fato, ficção.              

Poderíamos explorar diversas facetas dessa nova realidade comunicacional, todavia,         

iremos nos ater a um ponto específico: a relação entre docentes e discentes.  

 Uma das marcas da contemporaneidade é a coexistência de culturas e           

temporalidades diferentes (LÉVY, 2010). Ou seja, no mesmo espaço e tempo, como em             

45 minutos de uma aula, por exemplo, coabitam múltiplas percepções e experiências            

entre os sujeitos. Nas redes sociais, com conteúdos personalizados e configurados para            

atender desejos específicos, as diferenças se tornam cada vez mais evidentes. Para            

qualquer tipo de gosto ou preferência, há um produto midiático pronto para atender             

necessidades e anseios. As escolas vivenciam rotineiramente esse tipo de experiência           

provocada, em larga medida, pela pluralidade temporal e pela ausência de consensos.            

Concentração e atenção à fala do professor se tornaram um desafio, pois os estudantes              

têm em mãos celulares capazes de levá-los a qualquer lugar. Docentes enfrentam            

dificuldades em lidar com o desinteresse dos jovens e com as manifestações culturais             

contemporâneas, como os memes e o Youtube, ou também — para ficarmos em alguns              

exemplos — Tinder, Spotfy ou os rolezinhos nos shopping centers. Como trabalhar com             

cinema em sala de aula quando a paciência dos estudantes, seja qual for a película, se                

esgota em poucos minutos? Como os professores podem trazer elementos da cultura dos             
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discentes quando os padrões e os gostos destes mudam diariamente em ritmos            

frenéticos, semelhantes à timeline do Facebook? 

 Eis o impasse: não parece obrigação do professor acelerar para tentar           

acompanhar o novíssimo meme ou apresentar funks de exaltação ao hedonismo e à             

liberalização sexual em razão da alta popularidade das músicas no Youtube. Da mesma             

forma que é compreensível a inquietação dos estudantes ao se deparar com as estruturas              

rígidas, que são diametralmente opostas à rapidez das redes sociais e da batida grave e               

envolvente do funk. Trazemos à tona essa variável sobre as relações híbridas entre             

humanos e não humanos por uma razão central: a aceleração do tempo é ritmada pelas               

revoluções tecnológicas (CITELLI, 2015, p.2). Ou seja, com o avanço de aplicativos de             

celular e outras modalidades comunicacionais, o tempo social ganha, no contexto           

escolar, celeridade, tornando a coexistência de contrários um elemento decisivo no           

convívio entre docentes e discentes. Nosso argumento é: entre memes, Youtube e a             

produção geral nas redes sociais, crescem diferenças em torno de gostos e preferências,             

e acirram-se as polarizações em torno de bolhas, como propõe Parisier (2011). 

 Sem pretensões generalizantes, discutiremos, mesmo que brevemente, algumas        

variáveis que nos permitem compreender como a aceleração do tempo ocupa lugar            

central na sociedade contemporânea, tendo desdobramentos nas relações que         

professores e estudantes desenvolvem no cotidiano. Para isso, elencamos tópicos que           

organizam nosso argumento em torno (1) dos vínculos entre os avanços tecnológicos e a              

sociedade contemporânea, (2) do capitalismo artista e as resultantes para o universo e             

escolar e (3) da discussão sobre as diferentes percepções em relação às redes sociais.              

Para esta análise, utilizaremos o referencial teórico e os dados colhidos durante            

investigação de mestrado Memes na internet: entrelaçamentos entre Educomunicação,         

cibercultura e a ‘zoeira’ de estudantes nas redes sociais. 

 

1. Os vínculos entre o avanço tecnológico e a sociedade contemporânea 
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Lipovetsky e Serroy (2015) propõem um modelo explicativo para a produção           

simbólica contemporânea. Para os autores, a relação híbrida entre mercados, afetos e            

sensibilidades passou a dinamizar o cotidiano das cidades no decorrer dos últimos anos.             

O capitalismo “explora racionalmente e de maneira generalizada as dimensões          

estético-imaginárias-emocionais tendo em vista o lucro e a conquista de mercados”           

(LIPOVETSKY & SERROY, 2015, p. 14). Com as relações entre humanos e não             

humanos feitas a partir de exigências mercadológicas, emerge uma forma inédita de            

organização dos sistemas produtivos: o capitalismo artista. O termo indica que a            

produção e o consumo se confundem, sendo desenvolvidos por parâmetros de estilo,            

beleza e mobilização de gostos, “remodelados por operações de natureza          

fundamentalmente estética” (LIPOVESTKY & SERROY, 2015, p. 13). A inter-relação          

dos afetos com a economia caracteriza o capitalismo artista, pois não há separações             

entre os sistemas produtivos e a produção simbólica. “O estilo, a beleza, a mobilização              

dos gostos e das sensibilidades se impõem cada dia mais como imperativos estratégicos             

das marcas: é um modo de produção estético que define o capitalismo do             

hiperconsumo” (LIPOVETSKY & SERROY, 2015, p. 13). 

 O sistema produtivo não se limita mais a produtos materiais e, a fim de              

mobilizar afetos, estimula prazeres estéticos e lúdicos dos consumidores, desenvolvendo          

estilos, imagens e entretenimento. Nesse sentido, das redes sociais na internet à            

indústria do audiovisual, devemos considerar que os avanços tecnológicos mantém          

vínculos decisivos com as dinâmicas econômicas e sociais que nascem no           

neoliberalismo. Ou seja, os memes na internet, assim como os vídeos que circulam no              

Youtube, sintetizam esse movimento de divertimentos fáceis, de velocidade e          

integração da vida social às dinâmicas estabelecidas no ciberespaço. Compartilhados          

milhares de vezes em poucos minutos nas redes digitais, os memes são uma das              

principais expressões narrativas da internet, justamente por traduzir as necessidades          
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comunicativas do interagentes. Da mesma forma, o Youtube representa a ascensão da            

personalização radical dos gostos e preferências. Não é obra do acaso, portanto, que             

esses produtos culturais integrem as dinâmicas formativas dos sujeitos contemporâneos.          

Na verdade, eles materializam as novas sensibilidades que ocorrem a partir do            

capitalismo artista e a realidade das produções simbólicas. Poderíamos estender essa           

reflexão a diversos outros gêneros discursivos que circulam no ciberespaço. Todavia,           

trazemos o exemplo dos memes e do Youtube por uma razão: eles têm alta penetração               

entre os jovens estudantes e despertam reações diversas entre professores, como           

apresentaremos nas próximas páginas ao tratar da pesquisa com docentes e discentes. 

 Devemos considerar, nesse sentido, que os processos de estetização não se           

limitam mais à produção artística. Pelo contrário, a vida social passou a ser influenciada              

pela estética do consumo, nas aspirações e nos afetos, chegando, entre outros locais, ao              

cotidiano escolar. O capitalismo artista expandiu as fronteiras entre as emoções e o             

consumo. “O que importa agora é sentir, viver momentos de prazer, de descoberta ou de               

evasão, não estar em conformidade com códigos de representação social”          

(LIPOVETSKY, 2004, p. 30). Essa ideia é fundamental para entendermos como a            

circulação dos produtos culturais sempre esteve inscrita em determinados contextos          

socioculturais, como parte integrante da cultura e do desenvolvimento social. Com essa            

perspectiva teórica, trazemos à tona que a relação entre humanos e tecnologia integra             

um determinado lugar — histórico e social —, que, no contexto contemporâneo, é             

altamente influenciado pelas dinâmicas neoliberais e do que Lipovetsky e Serroy           

classificam como capitalismo artista. Nesse sentido, devemos compreender que os          

avanços tecnológicos acompanham as operações da economia, da globalização         
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industrial (COSTA, 2012) e, consequentemente, do capitalismo artista. Logo, memes ,          3

Youtubers e as dinâmicas das redes sociais não são obra do acaso, mas sim sintetizam               4

uma nova realidade comunicacional, cuja a aceleração do tempo dá ritmo ao seu             

funcionamento. 

 

2. Aceleração temporal: o terreno de circulação dos memes e Youtubers 

 

 Na contemporaneidade, ou hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), cria-se       

um processo inédito de personalização das relações produtivas. Nesse sentido, os           

comportamentos não são orientados pela tirania ou pela disciplina, como em outras            

fases da modernidade, mas sim pelo "mínimo de sujeição possível e o máximo de              

escolhas privadas possíveis, com o mínimo de austeridade e o máximo de desejo             

possível, com o mínimo de coerção e o máximo de compreensão possível"            

(LIPOVETSKY, 2004, p. 21). As grandes estruturas sociais não conseguem          

desenvolver barreiras à emancipação individual. Em termos gerais, religião, Estado e           

família não são capazes de moldar subjetividades, pois a identidade cultural           

contemporânea é marcada pela fluidez e pela fragmentação. E também: 

  

Nas sociedades tradicionais, a identidade religiosa e cultural era         
vivida como coisa natural, recebida e inatingível, excluindo as         
escolhas individuais. Isso acabou. Na presente situação, a filiação         
identitária é tudo menos instantânea ou dada em definitivo; ela é, isto            
sim, um problema, uma reivindicação, um objeto de apropriação dos          
indivíduos. Meio de construir-se e dizer o que se é, maneira de            
afirmar-se e fazer-se reconhecer, a filiação comunitária vem        

3 Pelo limitação de espaço do presente artigo, não é possível oferecer uma definição mais específica do 
que consideramos um “meme”. A dissertação de mestrado terá uma análise mais abrangente. 
 
4 O termo se refere ao produtores de vídeo na plataforma Youtube. Extremamente populares nas redes 
sociais, os Youtubers são importantes influenciadores de crianças e adolescentes. 
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acompanhada de autodefinição e autoquestionamento     
(LIPOVETSKY, 2004, p. 95).  

  

Para Bauman (2007), os laços sociais, que, em outras fases da modernidade,            

conferiam aos cidadãos redes de segurança e estabilidade, “se tornaram cada vez mais             

frágeis e reconhecidamente temporários” (BAUMAN, 2007, p.9). Agora, os indivíduos          

são forçados a tomar decisões imediatas, sem perspectivas de relações duradouras, seja            

no âmbito pessoal seja nas relações produtivas. Isso significa que os sujeitos vivem num              

ritmo acelerado, se tornando parte das dinâmicas do mercado. 

 

A exposição dos indivíduos aos caprichos dos mercados de mão de           
obra e de mercadorias inspira e promove a divisão e não a unidade.             
Incentiva as atitudes competitivas, ao mesmo tempo em que rebaixa a           
colaboração e o trabalho em equipe à condição de estratagemas          
temporários que precisam ser suspensos ou concluídos no momento         
em que se esgotarem seus benefícios. A “sociedade” é cada vez mais            
vista e tratada como uma “rede” em vez de uma “estrutura” (para não             
falar em uma “totalidade sólida”): ela é percebida e encarada como           
uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume           
essencialmente infinito de permutações possíveis (BAUMAN, 2007,       
p.9) 
 

  

 Lipovetsky (2004) explica que a pressão permanente por eficiência, lucro e           

competitividade constitui a dinâmica da globalização neoliberal. A contemporaneidade         

é forjada pela ausência de limites, o que significa uma escalada aos extremos.             

Terrorismo, violência extrema nas grandes cidades, jornadas de trabalho abusivas são           

algumas das facetas da realidade neoliberal. Até mesmo os comportamentos individuais           

são determinados a viver no limite, como nos casos de acúmulo de funções, doenças              

psicossociais, consumismo e vícios. Inscrito na hipermodernidade, o neoliberalismo     

pode ser compreendido, para além do âmbito econômico, como um sistema de normas e              
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afetos contemporâneos que estão profundamente arraigado nas práticas governamentais,         

nas políticas institucionais, nos estilos gerenciais e nas condutas da empresas           

(DARDOT & LAVAL, 2016). Isso significa que o sistema extrapola os limites            

econômicos, produzindo “uma subjetividade contábil pela concorrência sistemática        

entre os indivíduos” (p. 30). Em grande parte, a escalada aos extremos e a ausência de                

limites propostas por Lipovetsky são resultantes da lógica neoliberal.  

 Neste artigo, não é possível ampliar, na perspectiva da Sociologia, as           

modalidades conjunturais que condicionam a vida social contemporânea. No entanto,          

buscamos ressaltar que, para compreender como os novos mecanismos de comunicação           

adentram o ambiente escolar, é necessário ter em vista que novo arranjo do tempo social               

em que estamos inseridos é fundamental nesse contexto. Para Citelli (2017) a aceleração             

social do tempo confere à atualidade uma marca estrutural. Ou seja, marcada pelo             

efêmero, conectividade incessante, alta velocidade e a sedução pelo consumo, essa nova            

percepção temporal penetra o cotidiano de professores e alunos, tornando cada vez mais             

difícil o espaço para intervalos e pausas — categorias decisivas para a construção do              

conhecimento. É necessário produzir, consumir e viver no ritmo 24/7, ou seja, vinte e              

quatro horas por sete dias da semana (CRARY, 2014). Sobre esses processos de             

aceleração social, proliferação e multiplicação de informações, Crary (2014) indica que           

cresce a exigência pelo funcionamento em alta velocidade e a vigília permanente, o que              

remete a uma incapacidade de organizações duradouras, de ritmos e estabilidade social.  

 Para Lipovetsky (2004), há uma nova cultura que exige satisfações imediatas,           

urgência de prazeres individuais e efemeridades nas relações. “Na hipermodernidade,          

não há escolha, não há alternativas, senão evoluir, acelerar para não ser ultrapassado             

pela evolução” (p. 57). O culto à novidade, à celeridade e aos afetos é o imperativo                
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central que move o mercado do consumo.  

 As assertivas “os impactos da mídia na escola”, “os jovens só querem saber de              

internet”, “redes sociais são uma perda de tempo” entre outras evidenciam como ainda             

há determinismo tecnológico ao tratar dos prazeres individuais e das interações com            

memes e as redes sociais. Ou seja, a ideia, ora positiva ora negativa, de que as                

tecnologias determinam o rumo das interações humanas, que, passivamente apenas          

aguardam os efeitos do impacto. Antes de adentrar especificamente nas tensões           

temporais entre professores e alunos, devemos categorizar que é necessário um olhar em             

profundidade para as apropriações das tecnologias pelo sujeitos sociais. Trata-se de um            

posicionamento sistêmico, feito a partir do conceito de ecossistema comunicativo, para           

que seja possível superar determinismos.  

 Lévy (2010) explica que não é possível dissociar os humanos das relações com a              

tecnologia. Há, na verdade, uma relação híbrida, de transformação mútua, que           

possibilita o desenvolvimento da vida social. A separação entre técnica e homem se             

deve, em larga medida, às revoluções tecnológicas promovidas pelos sistemas          

industriais ao redor do mundo, dificultando o reconhecimento da ação humana nos            

dispositivos e aparatos digitais. Em Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, Pirsig              

(2015) nos lembra que, ao trabalhar com elementos motorizados, parafusos, correntes           

elétricas e qualquer tipo de tecnologia, é imperioso recordar que, atrás delas, há sempre              

ideias e conceitos desenvolvidos pela ação humana. Desvelar, por exemplo, o           

funcionamento de um motor — no caso de Pirsig — ou de um vídeo publicado no                

Youtube — no nosso caso — é, em síntese, uma reaproximação com a dimensão              

humana e com o pensamento inerente ao desenvolvimento das tecnologia. Isso significa  

que, ao discutir as relações de humanos e não humanos, devemos superar dicotomias             
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que apontam separações entre real e virtual. Estas são, na verdade, partes de uma              

mesma unidade que se manifestam em temporalidades diferentes. Real e virtual não se             

opõem, apenas ocorrem em tempos diferentes (LÉVY, 1996). Esse prisma teórico nos            

permite adentrar ao problema que propomos neste artigo — as tensões temporais entre             

docentes e discentes — sem correr riscos de criar dualismos ou falsas separações no              

ambiente escolar. 

 

3. Discentes e docentes em meio às tensões temporais 

 

 Existem tentativas, sobretudo do senso comum, em dissociar o universo escolar           

das pulsões que inflamam a sociedade contemporânea. Todavia, devemos considerar          

que os processo educativos estão imersos nas lógicas do capitalismo artista e,            

consequentemente, têm desdobramentos no cotidiano das escolas. Vale dizer, mesmo          

que proibidos em sala de aula, memes, Youtubers e outros produtos que sintetizam as              

mudanças em trânsito nas comunicações contemporâneas atingem de forma decisiva as           

percepções, os comportamentos e os significados que estudantes e professores têm em            

relação à realidade. É um novo sensorium, como explica Martín-Barbero (2014), capaz            

de transformar consciências a partir da intensa relação com as tecnologias digitais. Ou             

ainda: 

  

Na época da globalização das indústrias do imaginário e do          
ciberespaço, a cultura é uma indústria, um complexo        
midiático-mercantil funcionando como um dos principais      
motores de crescimento das nações desenvolvidas: daí em diante         
as exportações ligadas às indústrias cinematográficas e       
audiovisuais rendem mais aos Estados Unidos que a        
Aeronáutica. A cultura — dos programas audiovisuais ao        
patrimônio, da edição à informação — é pensada em termos de           
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mercado, de racionalização, de montantes de negócios e de         
rentabilidade. (LIPOVETSKY & SERROY, 2011, p. 25). 
 
   

 As dimensões culturais e comunicacionais se entrelaçaram de tal forma aos           

parâmetros do neoliberalismo que, atualmente, essas instâncias mantém relações         

praticamente indissociáveis. Ou seja, quando pensamos no sucesso dos memes e dos            

vídeos do Youtube, devemos levar em consideração como esses produtos culturais           

reverberam no cotidiano da escola. As piadas e os jogos de linguagem das montagens              

dos memes, assim como o sucesso estrondoso — alguns chegam a casa da centena de               

milhões — dos vídeos no Youtube, integram as sociabilidades nos espaços educativos,            

pois a própria cultura que eles constroem passam por essa realidade comunicacional. O             

ponto de tensão, no entanto, é justamente o que destacamos inicialmente: a coexistência             

de contrários, a aceleração e a dificuldade de consensos. Como isso se manifesta? 

 Durante o processo de investigação do mestrado, ainda na fase de entrevistas            

iniciais, aplicamos um questionário para 22 professores participantes do curso Redes           

Sociais na Escola, oferecido em julho de 2015 pela Secretaria Municipal de Ensino da              

Prefeitura de São Paulo. Na ocasião, pudemos constatar que os docentes estavam            

incomodados com a apropriação que os estudantes fazem das redes sociais. Reiteramos:            

não temos pretensões estatísticas. Nosso estudo é de representatividade social, logo           

apresentaremos dados que nos localizam em relação ao problema proposto até aqui. A             

proposta é ampliar, a partir dos dados colhidos, a reflexão sobre os desafios colocados              

aos sistemas de ensino em relação à aceleração temporal. Abaixo, alguns depoimentos            

colhidos a partir do formulário que nos oferecem elementos analíticos: 

 

Pergunta: como os seus alunos se relacionam com as redes sociais na internet? 
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Respostas: 

Os alunos se relacionam apenas no Facebook, Whatsapp para se relacionar com familiares e              

amigos, mas tudo muito artificial , sem uma lógica em nada. Depoente 1. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muito mal. Se deixar, é o dia inteiro no Youtube. Depoente 2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como entretenimento. Só querem saber de brincadeira e memes. Depoente 3. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utilizam por puro entretenimento. Vídeos sensacionalistas no Youtube e piada de memes.            

Depoente 4. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usam para fins de diversão. Não querem usar de forma crítica e aprofundada. É só zoeira.                

Depoente 5. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com desconhecimento. Depoente 6. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Estas respostas, assim como outras resultantes de questões abertas do          

formulário, evidenciam que há um descontentamento com o tipo de relação que os             

estudantes constroem nas redes sociais. É possível deduzir que a razão do problema está              

no tipo de apropriação que os jovens fazem dos memes, das montagens e daquilo que se                

convém classificar como “zoeira sem limites”. Devemos ressaltar que, na era de            

divertimentos fáceis e o do entretenimento como potência nas redes, os jovens utilizam,             

em larga medida, as montagens da internet para interagir com os pares. Embora os 22               

professores entrevistados tenham afirmado utilizar diariamente o Facebook, a         

experiência temporal é totalmente diferente dos estudantes. Ao suscitar a expressão           
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“tensão temporal” chamamos à atenção a essa faceta que demonstra que, embora            

frequentem o ciberespaço, as apropriações e os significados atribuídos a essas           

plataformas são totalmente diferentes, causando rupturas no convívio off-line. 

Em outubro de 2015, também na fase inicial da pesquisa de mestrado,            

entrevistamos — perguntas abertas e direcionadas — um grupo de 10 estudantes do 7°              

ao 9° ano da rede municipal de São Paulo. O objetivo era compreender quais as               

percepções que os discentes atribuem às redes sociais. Vejamos alguns depoimentos que            

sustentam as diferenças que tentamos demonstrar: 

 

Respostas: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nas redes sociais o tempo passa rápido. É divertido. Na escola passa devagar. Depoente 1. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na escola, o tempo passa devagar e chato embora seja preciso estudar, mas quando estou nas                

redes o tempo passa muito mais rápido porque é um lazer na escola é mais uma obrigação.                 

Depoente 2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na escola creio que muito mais devagar porque não é um lazer, mas sim uma obrigação. Nas                 

redes sociais passa rápido porque você tem tantas fotos para curti, conversa com muitas              

pessoas, gravar vídeos do dia a dia entre outros. Depoente 3. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fico um pouco entediado então resolvo ver vídeos e curtir com os colegas. Depoimento 4. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dependendo do dia da semana quando estou na escola o tempo demora muito para passar, e no                 

Youtube passa voando. Depoimento 5. 
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Nos depoimentos dos estudantes, é possível destacar como as diferenças          

temporais se acentuam quando a inter-relação de redes sociais com o tempo escolar se              

torna objeto de análise. Fica claro que a experiência na escola é vagarosa em              

comparação com as dinâmicas da timeline das redes sociais. Podemos deduzir, ao            

cruzar os depoimentos dos docentes com os dos discentes, que não há consenso e as               

inquietudes são acirradas entre as partes nas menções aos memes e ao Youtube.  

 

4. Considerações finais 

 

 Sob uma perspectiva teórica mais abrangente, o que buscamos, em última           

instância, foi uma sistematização de como a sociedade contemporânea é forjada por            

elementos que condicionam as relações que se estabelecem no cotidiano escolar. Mais            

do que conclusões, buscamos brevemente ressaltar alguns dos fatores que levam às            

frequentes reclamações — de docentes e discentes — sobre os processos educativos            

num contexto marcado pela aceleração temporal. Nosso argumento — construído no           

decorrer da pesquisa de mestrado e apresentado de forma sintética no presente artigo —              

é que há diferenças significativas entre as experiências que docentes e discentes            

vivenciam quando o assunto é redes sociais e, consequentemente, memes e Youtubers.            

Isso significa um desafio posto aos sistemas de ensino: compreender como, por meio             

das informações e mensagens que circulam nas redes sociais, a aceleração do tempo             

adentra o ambiente escolar, causando rupturas estruturais nas percepções e significados           

que moldam os comportamentos. Os produtos culturais que circulam nas redes devem,            

portanto, ser compreendidos dentro de um conjunto complexo, marcado decisivamente          

pelo capitalismo artista.  
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