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O homem sacrifica sua saúde, a fim de ganhar 
dinheiro. Em seguida, sacrifica o dinheiro para 
recuperar sua saúde. E então está tão ansioso 
sobre o futuro que não desfruta o presente; o 
resultado é que ele não vive nem no presente 
nem no futuro; ele vive como se nunca fosse 
morrer, e depois morre sem nunca ter 
realmente vivido. 
 

Dalai Lama 
 

  



RESUMO 
 

Esta monografia tem por objetivo principal analisar a relação entre tempo e 
subjetividade na hipermodernidade. A hipermodernidade é um conceito do filósofo 
Gilles Lipovetsky, utilizado para descrever uma época marcada pela aceleração do 
tempo e pela exacerbação do consumo. A pesquisa foi motivada a partir da 
observação da rotina cotidiana dos indivíduos que fazem uso do transporte coletivo, 
onde as manobras para gerenciar o tempo ganhavam destaque. Nesse sentido, 
iniciamos com a apresentação dos conceitos de modernidade, pós-modernidade e 
hipermodernidade. Em seguida analisamos como o consumo e o trabalho se 
configuram em tempos hipermodernos. Por fim, discutimos sobre tempo e 
subjetividade, ilustrando a partir da forma como a percepção da passagem do tempo 
mudou ao longo da história da humanidade, assim como a relação do homem com a 
vida, a morte e a felicidade. 
 
Palavras-chave: Hipermodernidade. Tempo. Subjetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze the relationship between time and subjectivity in 
hypermodernity. Hypermodernity is a concept of the philosopher Gilles Lipovetsky, 
used to describe a time marked by the acceleration of time and the exacerbation of 
consumption. The research was motivated from the observation of the daily routine of 
the individuals that make use of the collective transport, where the maneuvers to 
manage the time gained prominence. In this sense, we begin with the presentation of 
the concepts of modernity, postmodernity and hypermodernity. Next, we analyze how 
consumption and work are configured in hypermodern times. Finally, we discuss time 
and subjectivity, illustrating from the way the perception of the passage of time has 
changed throughout human history, as well as man's relationship with life, death, and 
happiness. 
 
Keywords: Hypermodernity. Time. Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa surgiu a partir da observação2 realizada ao transitar pelas cidades 

do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, na qual percebia pessoas fazendo 

refeições, almoçando, dentro do metrô, para conseguirem dar conta de todos os 

compromissos do dia-dia. Observei que pessoas viviam sempre correndo, fazendo 

várias coisas simultaneamente, realizando várias manobras somente para obter 

mais tempo. Desta forma, decidi transformar essas observações do cotidiano em 

uma pesquisa sobre o gerenciamento do tempo cotidiano. 

Relembrando Certeau (2009), que afirmava que as práticas cotidianas estão 

na dependência de um grande conjunto, difícil de delimitar e que, provisoriamente, 

pode ser designado como o dos procedimentos, trouxemos para esta tratativa, os 

autores Gilles Lipovetsky (2004) e Sébastien Charles (2004), que em seu livro 

Tempos hipermodernos, descrevem essa questão da falta de tempo. 

Os autores falam das mudanças em relação à forma de viver na modernidade 

e na pós-modernidade, que foi um tempo transitório pois foram quebradas muitas 

tradições, dando margem a uma possibilidade de viver com mais liberdade, até 

chegar à hipermodernidade. 

A hipermodernidade é um período marcado pela falta de tempo: as pessoas 

vivem correndo e quanto mais tempo possuem, mais compromissos assumem. 

Assim, os autores definem essa época como corriqueira, marcada pelo consumo que 

se espalha até mesmo na hora do lazer, pois as diversões dessa época foram 

identificadas ao consumo nos shoppings, entre outros, ou seja: sem consumir não é 

possível se manter na cidade. 

Gilles Lipovetsky é um filósofo francês, teórico da hipermodernidade, que 

estuda o convívio com ênfase no modernismo, é um autor que aborda questões 

da contemporaneidade e assuntos relacionados ao tempo em que vivemos. Assim 

como Sébastien Charles, também filósofo e professor de filosofia na Universidade de 

Sherbrooke, Canadá, que faz menção em relação à forma que vivemos na 

atualidade, a qual considerada a segunda revolução moderna ou época 

hipermoderna. Ambos compartilham conceitos sobre as questões desse tempo 

hipermoderno no qual os indivíduos, vivendo na era do consumo, estão sem tempo e 

                                            
2 Peço abertura para exposição em primeira pessoa, pois a experiência que motivou a presente 
pesquisa foi de cunho pessoal. 
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procurando ter mais tempo. Os próprios fazem uma narrativa de como o nosso 

tempo está sendo vivenciado, navegando através das épocas até a mais atual que é 

a hipermodernidade que é a era do hiper. 

Acreditamos que este estudo torna-se relevante à medida que contribui para 

uma reflexão acerca do tempo e da subjetividade nos tempos hodiernos. O tempo é 

uma temática que já vem sendo abordada por outros autores, como Boaventura de 

Sousa Santos, em seus livros Epistemologias do sul (2010), organizado em parceria 

com Maria Paula Meneses, e A gramática do tempo (2010). Santos aborda a 

questão da realidade dos trabalhadores assalariados que compõem as cidades, que 

em sua maioria são trabalhadores que ganham um salário mínimo, mas que vivem 

as ansiedades por querer participar ativamente deste consumo e não conseguirem. 

Isto pois o que ganham é prioritariamente destinado a colocar o “prato de comida na 

mesa”, ou seja, alimentar-se. Esse é um dos dilemas que o indivíduo tem em seu 

cotidiano e que pode vir a afetar a qualidade de sua vida. 

O livro Tempo e subjetividades (2003) organizado por Ariane Ewald et al, 

também é por nós utilizado para trazer para essa discursão a questão do tempo em 

relação ao indivíduo. A forma que sentimos o tempo, e o que faz sentido para cada 

um na sua história pessoal, o envelhecer e as maquiagens que se colocam na 

velhice para que não seja percebida. 

Em contrapartida, já que estamos falando de gestão do tempo, trazemos para 

essa discursão a relação tempo e subjetividade, abordando a forma que vivemos e 

sentimos esse tempo atual. Para tanto, nos valemos das contribuições de Alexandre 

Koyré que faz um resgate no tempo até o período onde relógio foi criado e a 

importância das horas para a marcação do tempo, assumiu uma posição de 

destaque no cotidiano do indivíduo. Koyré argumenta em seu livro, Galileu e Platão: 

do mundo do “mais ou menos” ao universo da precisão (1982), que as horas foram 

feitas para os homens e não o inverso. Fala sobre como começou essa interpretação 

sobre as horas na vida urbana até chegar aos camponeses, comentando sobre a 

revolta do homem simples ao ter que abandonar a forma que vivia para adaptar-se à 

pressão das horas. 

A presente pesquisa está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo 

temos por objetivo definir os conceitos de modernidade, pós-modernidade e 

hipermodernidade. Trazemos Lipovetsky e Charles como principais referenciais 

teóricos. Iniciaremos com a descrição do indivíduo hipermoderno, o qual possui uma 
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liberdade adquirida conforme as mudanças que ocorreram no tempo, desde a 

Antiguidade, época na qual o tempo era marcado pelo pensamento cristão e a maior 

preocupação do indivíduo era evitar o pecado e o castigo do inferno. A Modernidade 

traz consigo a oportunidade de se libertar, aos poucos, de tantos costumes e 

tradições. O consumo, por sua vez, começa a ganhar destaque na pós-modernidade 

até chegar com força total na hipermodernidade. Na hipermodernidade o que basta é 

estar feliz com suas escolhas, novos valores modernos e individuais, marcados pela 

necessidade de consumir, exaltação do luxo, e valorização das compras que são 

vista como mais do que merecidas. O ser humano torna-se mais flexível, cheio de 

ideologias, porém mais nervoso, pois não consegue dar conta de tantas demandas, 

sem ter nenhum dano, seja físico, mental ou psicológico. Com a globalização, outra 

faceta da hipermodernidade, veio também a lógica do irreal, pois nem todos os 

indivíduos conseguem acompanhar tantas mudanças.  

No segundo capítulo datemos destaque ao consumo e ao trabalho. Com as 

contribuições de Lipovetsky e Serroy (2015), Matos (2009), Santos (2010) entre 

outros, analisamos o consumo e como este marca a vida social dos indivíduos. 

Apresentamos o conceito de consumo transestético, e também uma breve referência 

aos momentos de vida e de morte, e em como a forma de consumir está presente 

em suas celebrações. Discutimos também como o trabalho torna-se uma forma de 

escravidão moderna, a medida em que os trabalhadores gozam de uma suposta 

liberdade, mas vivem aprisionados por inúmeras contas a pagar e necessidade de 

trabalhar cada vez mais para consumir cada vez mais, submetendo-se muitas vezes 

a condições degradantes de trabalho.  

Por fim, à título de finalização analisamos o tempo e a subjetividade na 

hipermodernidade com as contribuições de Koyré (1982). O autor afirma que as 

horas são um constructo humano. Nos primórdios eram marcadas pela posição do 

sol, depois pelos sinos da igreja. As rígidas exigências dos cultos católicos 

demandava a necessidade de saber a hora exata, e foi devido a isso que surgiu nos 

mosteiros o primeiro relógio, deixando para trás a forma simples de marcar as horas. 

Ainda neste capítulo analisamos a passagem do tempo em relação à vida e à morte. 

Santana (2013) faz um estudo no qual aponta que um dos significados do relógio é 

marcar também uma contagem regressiva da própria vida. O ser humano vive 

sabendo que vai morrer, ainda que não saiba o momento exato A autora fala 

também da dificuldade de aceitar as marcas do tempo, mencionando o uso do 
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Viagra, das cirurgias plásticas e da amenização da palavra “velho” para “senhor de 

idade”.  

A hipermodernidade pode ser corrida, mas mesmo assim o homem ainda tem 

o direito de poder fazer suas escolhas. Assim como venceu os desafios da 

modernidade, na hipermodernidade o homem deve enfrentar o desafio da qualidade 

de viver, da certeza que o tempo não volta e que o momento é agora. A tarefa pode 

ser gigante mas não é impossível. 
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CAPÍTULO 1 

MODERNIDADE, PÓS-MODERNIDADE E HIPERMODERNIDADE 

 

Neste capítulo temos por objetivo apresentar os conceitos de modernidade, 

pós-modernidade e hipermodernidade. Para tanto nos valeremos das contribuições 

dos filósofos Gilles Lipovetsky e Sébastien Charles. 

Segundo Charles (2004), vivemos na atualidade o que pode ser considerado 

a segunda revolução moderna, ou como o próprio autor define, época hipermoderna. 

Nesse cenário “o indivíduo hipercontemporâneo, mais autônomo, é também mais 

frágil que nunca na medida em que suas obrigações e as exigências que sofre são 

mais vastas e mais pesadas” (CHARLES, 2004, p. 8-9).  

Estamos falando de uma forma de viver mais individualizada, o presente que 

se proporciona é de um sujeito hipermoderno. Diante deste contexto, o homem 

contemporâneo percebe esse presente que é instalado a cada momento, como 

tendo uma forma rápida de viver. 

A liberdade que se apresenta neste tempo, torna o indivíduo frágil diante das 

situações cotidianas, mediante tantas obrigações que devem ser cumpridas, fazendo 

com que essa aparente liberdade de felicidade, de aconchego e de esperança, 

possa ser sentida como um viver em contradição dessa sociedade atual. A 

coletividade prega uma suposta liberdade ao indivíduo, ao mesmo tempo em que as 

estruturas contemporâneas são levadas ao limite, sobrevivendo em uma realidade 

corriqueira de um presente sempre em evolução (CHARLES, 2004, p. 8-9).  

 

1.1. Da Antiguidade à modernidade e à pós-modernidade 

 

Segundo Charles (2004) na antiguidade3 a forma de viver era baseada no 

pensamento cristão daquela época. Fundamenta-se assim, no pensamento de que o 

mundo era destinado ao juízo final e em como viver diante do pecado. As pessoas 

se importavam como viviam naquele período, pois acreditam que seriam julgadas 

conforme seus pecados. Discute-se que com a modernidade houve uma ruptura na 

                                            
3 Na Antiguidade, como a história era concebida de maneira cíclica, o mais negativo se inscrevia 
ontologicamente nos aros da roda da fortuna, e seu advento era pensado na categoria do inevitável. 
No mundo cristão, o Pecado Original e o Juízo Final eram os dois faróis que iluminavam um presente 
transitório e tido como desprovido de essência. Afora o desenvolvimento da autonomia que ela 
alicerça, a moda desempenhou igualmente papel fundamental no momento da inflexão da 
modernidade e no sentido pós-moderno (CHARLES, 2004, p. 13-14,19). 
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história, abordando formas de pensamento ligadas à religião. A dominância da 

modernidade é a promessa da autonomia à sombra do liberalismo comercial, com 

uma certa alienação em relação à proposta daquela época. Passou a ser 

apresentada então uma possibilidade de surgimento da vontade de liberdade, 

expressa pelo indivíduo, expondo assim, sua identidade única. Nesse sentido:  

A consciência de ser dos indivíduos de destino específico, a vontade de 
exprimir uma identidade única, a celebração cultural da identidade única e a 
celebração cultural da identidade pessoal, longe de constituírem um 
epifenômeno, têm sido uma “força produtiva”, o próprio motor da 
mutabilidade da moda (CHARLES, 2004, p.  18). 

Charles (2004, p. 18) detalha que a moda era utilizada como sustentáculo e 

sobrejulgada como celebração da identidade desse tempo, era uma instauração 

para a atuante democracia que surgia. O culto da proposta de liberdade individual 

era apresentado como identificação, ligado à explanação do que se julgava ser uma 

possibilidade de construir um novo tempo. Trazendo, assim, a criação de outros 

valores, deixando de lado os antigos, e se tornando uma sociedade que se 

misturava com a vontade de mudanças, mas abandonava as antigas importâncias. 

Surgiam novas formas de pensamentos, dando espaço à inovação e a renovação de 

ideias. 

O autor aborda também que a pós-modernidade era caracterizada por um 

desenvolvimento que tinha em sua marca a evolução, como um tempo baseado e 

alicerçado para uma nova história, que estava por vir, promovendo sentimentos os 

quais os indivíduos explanavam em suas atitudes, que representavam a valorização 

da autonomia. A individualidade aparecia com mais força acompanhada de um 

anseio de valorização por uma independência que se pregava, desta forma 

individualiza-se na moda as mudanças que se estenderam da modernidade à pós-

modernidade (CHARLES, 2004, p.  19). 

 De acordo com Charles (2004), pós-modernidade4 é um tempo em que se 

abrange a valorização da autonomia, trazendo como resultado dessa forma de viver 

autônoma, uma individualidade que acaba sendo marcada pela independência das 

                                            
4 Embora o termo “pós-modernidade “seja problemático porque parece indicar uma grande ruptura na 
história do individualismo moderno, o fato é que ele é adequado para marcar uma mudança de 
perspectiva nada negligenciável nessa mesma história. De início, pensa-se a modernidade segundo 
dois valores essenciais (a saber: a liberdade e a igualdade) e numa figura inédita (o indivíduo 
autônomo, em ruptura com o mundo da tradição) (CHARLES, 2004, p. 22). 
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atitudes dos indivíduos5. Há o surgimento de um breve desenvolvimento, que tinha 

como marca o progresso que acontecia com uma certa velocidade. Devido à 

valorização da autonomia, que aparecia com mais força, acompanhado de um 

sentimento de elevação dos direitos individuais, já era possível notar tal liberdade na 

vida dos indivíduos, sendo estes mais autônomos e independentes para se 

responsabilizar por suas escolhas. Formula-se, assim, uma nova forma de pensar e 

viver, mudando as obrigações sociais que antes eram marcadas pelas tradições 

religiosas que envolviam a humanidade. Com essa transformação é o indivíduo que 

decide o que realmente precisa fazer, para que a sua vida possa ter sentido, 

passando a não ter mais as preocupações das épocas anteriores.  

Com a liberdade que o indivíduo adquiriu também foi necessário fazer outras 

observações, pois o seu olhar foi mais imperativo para si, como monitorar o que o 

seu corpo precisava, olhar e cuidar do seu peso e etc., e para que isso ocorresse 

precisava adquirir mais informações sobre esses assuntos. As imposições sociais 

que venceram em outras épocas perderam sua força na pós-modernidade, já não 

tinham mais tanto espaço, dando margem às novas conquistas, pois existia uma 

nova lógica de viver. Surgem, então, novas oportunidades marcadas em uma 

trajetória mais informativa elevando a reestruturação de novos conceitos 

introduzidos pela pós-modernidade (CHARLES, 2004, p.  21). 

A modernidade pode ser considerada mais uma realidade de igualdade dos 

significados que a pós-modernidade trouxe para a humanidade. Um tempo marcado 

por uma nova história que é transcrita em uma época onde novos saberes tomam 

conta da realidade humana, com a presença de um pensamento livre e individual, 

onde as conquistas brotam de um pensamento mais linear, trazendo uma satisfação 

em cada conquista. Tempo marcado por uma ideia de igualdade que traz a marca da 

ruptura com a época anterior. Surge uma nova era, não mais marcada por tradições 

como era antes, a ordem era imposta por muitas regras, onde era necessário 

entender o que o outro pensava, e muitas vezes o indivíduo deixava de viver algo, 

devido aos costumes. Com a pós-modernidade a tradição cai por terra, dando lugar 

                                            
5 No fundo, trata-se de compreender que a pós-modernidade se apresenta na forma do paradoxo e 
que nela coexistem intimamente duas lógicas, uma que valoriza a autonomia, outra que aumenta a 
independência. A essência do individualismo é mesmo o paradoxo. Ante a desestruturação dos 
controles sociais, os indivíduos, em contexto pós-disciplinar, têm a opção de assumir 
responsabilidade ou não, de autocontrolar-se ou deixar-se levar. Uma vez que desaparecem nesse 
âmbito as obrigações sociais, e particularmente as religiosas (jejum, quaresma etc.), observam-se 
tanto comportamentos individuais responsáveis (monitoramento do peso, busca de informação) 
(CHARLES, 2004, p. 21). 
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também a presença de um individualismo, em vários momentos isso se apresentava 

na forma de viver, com a ausência dos costumes e com a falta de necessidade de 

lembrar das tradições do passado, pois o novo dava margem para uma outra 

realidade. Não havia mas a necessidade de pensar como um todo, e sim a proposta 

era pensar no bem-estar individual, ou seja, aquilo que o indivíduo julga ser 

necessário para satisfaze-lo (CHARLES, 2004, p.  22).  

Entretanto, o autor aborda as questões à margem de perspectivas desse 

mundo individual pós-moderno, refletindo assim na satisfação que o pós-

modernismo pode trazer em questão com a vivência atual. A liberdade que se julga 

possuir ao mesmo momento que liberta, individualiza como sujeito, trazendo uma 

esperança de liberdade que os indivíduos possuem, mas que não conseguem 

introjetar com sucesso. A pós-modernidade é uma forma de vivência autônoma de 

um tempo que não vivemos sozinhos, mas que individualiza cada vez mais, trazendo 

opções para a vida (CHARLES, 2004, p.  22-23). 

Na história a pós-modernidade apresenta um indivíduo com outro olhar, surge 

uma emancipação de seres vivos racionais que enfim conseguiam ter a tão sonhada 

liberdade de viver, sem tantas regras. Trata-se de um momento histórico, pois o 

sujeito rompe com os costumes antigos e passa a ser um indivíduo mais livre, 

preocupa-se definitivamente com o seu bem-estar, com o pensamento singular de 

sua própria vida. Surge o momento da liberdade dos desejos e a consciência que 

existe uma vida pessoal, e que a ordem institucional6 não tem mais como conter, 

dando lugar a pessoas com seus desejos que são mais internos, e passam a ser 

externos. A ordem, as tradições, já não existem mais com tanta força, o que existe é 

uma mera lembrança, o que basta é que a vontade seja alcançada. A realização 

individual é o necessário, o que bastava era ser feliz, importando-se ainda com a 

necessidade do amor próprio, baseado na valorização pessoal e, principalmente, 

individual. É a era da sensibilidade de novos valores, sentimentos que surgem no 

momento em que os novos costumes se instauravam, o importante era ser evoluído. 

Pensar naquilo que não realiza seus desejos individuais não faz sentido, há uma 

nova forma de viver, que rompe com os costumes antigos, como se pode atestar nas 

palavras de Charles (2004, p. 24): 

                                            
6 A pós-modernidade representa o momento histórico preciso em que todos os freios institucionais 
que se opunham a emancipação individual se esboroam e desaparecem, lugar a manifestação dos 
desejos subjetivos, da realização individual, do amor-próprio (CHARLES, 2004, p. 23). 
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A lógica da moda começa então a permear de modo íntimo e permanente o 
mundo da produção e do consumo de massa e a impor-se 
perceptivelmente, mesmo que só a partir dos anos 60 vá contaminar de fato 
o conjunto da sociedade. Faz-se necessário dizer que, nessa primeira fase 
do capitalismo moderno, o consumo ainda se limita à classe burguesa. 

Junto com a pós-modernidade, o novo também traz outras realidades, 

tentativas de atualidades, que era a lógica da moda e do consumo. Essa cultura 

hedonista que exalta o prazer com excelência da vida, traz também outras questões 

como a exaltação ao consumo da moda, o culto ao livre que estava em vigor, com 

valorização ao consumo. Uma época de emancipação, dando margem à uma nova 

forma de viver, rompendo com as tradições antigas. Instaura-se uma sociedade na 

qual o capitalismo que teve início com a burguesia, passa a contagiar a todos 

(CHARLES, 2004, p.  23).  

 

1.2. Hipermodernidade 

 

E é através dos sinais que a sociedade se impõe, trazendo a possibilidade de 

entendermos que, mais uma vez, a época mudou devido ao comportamento do 

homem moderno. Podemos pensar que agora já estamos em uma outra época, 

trata-se da terceira época, enfim chegamos a hipermodernidade7.  

Segundo Charles (2004, p. 25): 

Vários sinais fazem pensar que entramos na era do hiper, a qual se 
caracteriza pelo hiperconsumo, essa terceira fase da modernidade; é a 
hipermodernidade, que se segue à pós-modernidade; e pelo hipernarcisimo.  

E inicia-se na história um novo contexto de viver a vida, é a terceira fase da 

história que é a hipermodernidade, que aborda várias questões desta realidade que 

é marcada pelo hiperconsumo8. Esta nova forma de existir também é produzida por 

novos comportamentos. Em relação às tradições, ficaram apenas uma mera 

lembrança, há uma exaltação do gozo pela liberdade e a busca de interesses 

próprios, e também tornar-se mais independente e individualista. Possui a sensação 

                                            
 
8 Na realidade, são antes de tudo o consumo de massa e os valores que ele veicula (cultura 
hedonista e psicologista) os responsáveis pela passagem da modernidade à pós-modernidade, 
mutação que se pode datar da segunda metade do século XX. De 1880 a 1950, os primeiros 
elementos que depois explicarão o surgimento da pós modernidade se colocaram pouco a pouco em 
cena, respondendo ao aumento da produção industrial (taylorização), à difusão de produtos possibilita 
pelo progresso dos transportes e da comunicação e, posteriormente, ao aparecimento dos métodos 
comerciais que caracterizam o capitalismo moderno (marketing, grandes lojas, marcas, publicidade) 
(CHARLES, 2004, p. 23-24). 
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de conquista da liberdade em uma época marcada por novos valores, mas que é 

caracterizada pelo capitalismo moderno, o qual seduz diante de um olhar de tantas 

opções para consumir, pois a indústria investe em marketing para atrair esses 

consumidores hipermodernos, devido à liberdade de escolha que essa época do 

hiperconsumo possibilita viver.  

Com esses novos comportamentos entende-se a construção de uma ruptura 

na história, em relação às épocas anteriores, há novos valores impregnados neste 

indivíduo hipermoderno. Diante de tantas possibilidade instaura-se sujeitos mais 

consumistas, pois não tem como ser diferente diante da liberdade de consumir. A 

mudança é continua pois até os transportes mudaram, estão mais modernos, um 

novo tempo em evolução, marcado pela ideologia do que é livre, moderno, e 

também por um coletivo que é propagado pelo individual (CHARLES, 2004, p. 23-

24). 

Na hipermodernidade o consumo é algo que faz parte da vida individual e 

também social do sujeito, pois para fazer parte deste convívio social é necessário 

que o indivíduo consuma. Isso faz parte da cultura da vida hipermoderna, pois o 

indivíduo possui a liberdade de optar como vai conduzir sua vida pessoal, mas cada 

vez mais o consumo é integrado na vida o homem, que para se divertir precisa 

consumir. (CHARLES, 2004, p.  25).  

Há uma necessidade pelo consumo, uma satisfação pessoal naquilo que é 

apenas objetos, mas que se exala como uma precisão ao consumir tal artefato. Esse 

elemento deixa de ser um simples componente, pois para consumir e exalar luxo9, 

há também uma satisfação pessoal. Uma das práticas do consumo é querer obter 

algo luxuoso, para poder ostentar que possui tal artefato, apenas com objetivo de tê-

lo para demonstrar aos grupos sociais em que convive, não somente pelo status, 

mas pela exaltação de tal objeto, demonstrando um sentimento como se aquilo fosse 

se perpetuar, não considerando-o como apenas um objeto de luxo. Nesse caso o 

consumo ocorre não porque é preciso ter aquele elemento, e sim pelos motivos de 

prazer que o indivíduo obtém ao possuí-lo. A compra passa a ser valorizada pela 

alegria de consumir algo que possa ser esplêndido, carregado de um prazer que 

                                            
9 O próprio luxo, elemento da distinção social por excelência, entra na esfera do hiperconsumo 
porquê e cada vez mais consumido pela satisfação que proporciona (um sentimento de eternidade 
num mundo entregue a fugacidade das coisas), e não porque permite exibir status (CHARLES, 2004, 
p. 26).  
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começa individual, e que também se manifesta nos grupos nos quais se convive, 

gerando assim uma exaltação ao consumir coisas que são luxuosas (CHARLES, 

2004, p.  26). 

 O design faz parte desse artifício de luxo na medida em que o indivíduo 

também se identifica de tal objeto, para que assim possa examina-lo dentro das 

potencialidades de identificação para que possa consumir (LIPOVETSKY; SERROY, 

2015, p. 181). 

A hipermodernidade é um tempo marcado por uma sociedade mais aberta 

individualizada. Possui uma agitação marcada pelo dinamismo, pela diversidade de 

possibilidades; insensível e moderna, pois o indivíduo precisa se adaptar ao meio de 

constantes transformações. Essa época é marcada por muitos “instantes”, e 

habituar-se a isto é um grande desafio para o indivíduo que tenta não desvanecer 

mediante a instabilidade de uma realidade caracterizada por momentos de um 

“novo” que em instantes não o é mais, numa inovação frenética e típica do ritmo 

hipermoderno (CHARLES, 2004, p.  26).  

O indivíduo tornou-se mais exigente consigo mesmo, torna-se um narciso 

mais contemporâneo, e devido à época a qual vive pode ser chamado de 

hipernarcisismo, rompendo assim com a forma de viver com as épocas anteriores. 

Charles (2004, p. 26) assim define o hipernarcisismo: “Época de um Narciso que 

toma ares de maduro, responsável, organizado, eficiente e flexível e que, dessa 

maneira, rompe com o Narciso dos anos pós-modernos, hedonista e libertário”. 

O autor faz referência ao tipo de homem que estamos falando nesta 

hipermodernidade, que tem em suas atitudes a necessidade de um prazer soberano 

e que enfatiza a sua liberdade pessoal, pois a liberdade que se buscava por 

completo em outras épocas, foi possível adquirir nesta ocasião. Talvez por isso é 

necessário ser mais maduro, com a liberação de informação deste período veio 

também a clareza das informações, nada se faz mais escondido (CHARLES, 2004, 

p.  26). 

Devido às diversas mudanças até chegar à hipermodernidade, há de se 

perceber que a sociedade atual vive um outro momento, no qual o ambiente social 

mudou, a percepção contemporânea é mais nervosa, o contato com esse presente é 

em regime emancipatório, pois não estamos mais no tempo da tradição, os valores 

são diferentes dos que vistos nas outras épocas. “Com tantas mudanças e 

incertezas há de se perceber um indivíduo mais nervoso” (CHARLES, 2004, p.  28). 
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1.3. Globalização na hipermodernidade 

 

Sendo assim, as transformações dessa época nos fazem pensar como 

acompanhar tantas modificações10, surgindo assim várias inquietações quanto a um 

futuro improvável, de incertezas presentes, e mesmo com tantas ideologias não é 

possível dominar essas incertezas. Com a lógica da globalização instaura-se o 

sentimento incerto do porvir de novos tempos. Ao mesmo momento em que a 

hipermodernidade trouxe avanços para humanidade, também trouxe um 

desenvolvimento acelerado, há dificuldade de conseguir emprego, pois as 

exigências do mercado também são aceleradas e acompanhar essa competição é 

um desafio constante para o indivíduo. Produz-se assim um receio de não conseguir 

dar conta de tantas demandas que surgem, mediante a tantas tecnologias e 

exigências, elevando as preocupações que emendam em um presente frágil com 

percepção para um futuro incerto (CHARLES, 2004, p.  28). 

A humanidade vive um presente em que é possível entender a vida social 

atrelada ao consumo constante, pois perceber a vida sem consumir não é mais 

possível. Vive-se na estruturação já formada que é a do consumo que abrange 

praticamente todas as esferas da forma de viver, a qual está situada na lógica de 

consumir11 (CHARLES, 2004, p.  31).  

Segundo Lipovetsky e Serroy (2015, p. 193), “o lugar é conhecido para isso 

oferecer um espetáculo, um desfile lúdico, destinado a ocupar o tempo”. Os autores 

referem-se também a um outro tipo de consumo, que é consumir o tempo, referência 

à primazia dos shoppings centers, onde ao se fazer uma visita gasta-se tempo, 

fazendo uma contemplação da moda, e é possível identificar as novidades da 

atualidade, as lojas já tem seus modelos estéticos para atrair o consumidor 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 193). 

                                            
10 E o medo o que importa e o que domina em face de um futuro incerto; de uma lógica da 
globalização que se exerce independentemente dos indivíduos; de uma competição liberal 
exacerbada; de um desenvolvimento desenfreado das tecnologias da informação; de uma 
precarização do emprego e de uma estagnação inquietante do desemprego num nível elevado 
(CHARLES, 2004, p. 28).  

 
11 Chegamos ao momento em que a comercialização dos modos de vida não mais encontra 
resistência estruturais, culturais nem ideológicas: e em que as esferas da vida social e individual se 
organizam em função da lógica do consumo (CHARLES, 2004, p. 31). 
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Existem parâmetros que impactam na sociedade, como o estado que 

retrocede, que não avança, continua com as mesmas proposta que não obtém 

sucesso diante das pessoas, gerando indivíduos desacreditados12. Uma época de 

estagnação, aumentando o poder de uma forma negativa, afetando a vida dos 

indivíduos causando impactos com as propostas sem sucesso (LIPOVETSKY, 2004, 

p. 54). 

A religião apresenta novos aspectos, dispõe a sua verdade soberana 

conforme cada indivíduo. Tem-se nos dias de hoje vários tipos de religiões, 

denominações que se privatizaram conforme o indivíduo hipermoderno. O que antes 

esbarrava em ir para o céu ou para o inferno, começa a mudar. O indivíduo pode 

escolher qual religião se adapta melhor ao seu jeito de viver, ou seja, a privatização 

chegou na religião (LIPOVETSKY, 2004, p. 54). 

Assim também ocorrem essas mudanças nas famílias, nas épocas anteriores 

os indivíduos começavam a formar uma família através de um único seguimento. 

Essa formação foi mudando e é possível observar várias formas de famílias, houve 

uma privatização em prol daqueles que tinham a necessidade de mudança. O 

conceito de família das épocas anteriores não encontra mais tanto espaço diante de 

tantas buscas de inserções de desejos. A formação da família é baseada no afeto, 

um sentimento de valorização individual de viver, há uma mistura de competição 

parcimoniosa e popular, e assim se misturam as novas formas de conceitos de vida. 

Existe um indivíduo que vê a sua necessidade pessoal, pois não há mais 

preocupação com o que a sociedade vai pensar, e sim com os seus desejos 

próprios13 (LIPOVETSKY, 2004, p. 54). 

Essas transformações ocorreram aos poucos, passaram por todas as épocas 

inclusive pela pós-modernidade, e tais transformações são consolidadas na 

hipermodernidade. Há uma passagem no tempo, porém, com grandes impactos 

nesta época atual, considerando se apresentar uma nova sociedade atualizada que 

é considerada a época do hiper (LIPOVETSKY, 2004, p. 56). 

  

                                            
12 O Estado recua, a religião e a família se privatizam, a sociedade de mercado se impõe: para 
disputa, resta apenas o culto à concorrência econômica e democrática a ambição técnica, os direitos 
do indivíduo (LIPOVETSKY, 2004, p. 54). 

 
13 Tudo se passa como se tivessem sido da era do pós para a era do hiper. Nasce uma nova 
sociedade moderna (LIPOVETSKY, 2004, p. 56). 
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CAPÍTULO 2 

A AFIRMAÇÃO DO CONSUMO NA HIPERMODERNIDADE 

 

Temos por objetivo neste capítulo abordar o consumo na hipermodernidade. A 

afirmação do consumo está destinada a todas as classes sociais, mas de uma forma 

proposital, a qual define o tipo de indivíduo que somos. A forma que se apresenta na 

sociedade, é a forma que identifica como é esse indivíduo, por isso o consumo 

também pode ser definido como estético (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 31).  

No cotidiano o consumo faz parte da vida hipermoderna, esse consumo 

transestético14 atinge não somente a vida social, mas também as característica do 

indivíduo, pois o consumo atinge todas as camadas sociais com diferentes níveis de 

intensidade.  

Passamos para as distinções que atingem a vida do sujeito, pois os gostos 

são preservados, apresentam-se várias oportunidades para afirmar tal questão, seja 

em grupo ou individualmente. Há ocasiões de expressar aquilo que satisfaz, aquilo 

que tem a ver com as características individuais de cada ser humano, como uma 

bela música que só é bela porque está dentro do gosto daquele que escolheu. 

Define-se assim, por morar em locais que favorecem a oportunidade de escolher 

conforme decide a vontade própria, ou seja, a localidade que satisfaça esse 

consumidor, conforme sua demanda pessoal, mas também levando em conta, aquilo 

que a sua classe social pode adquirir diante dos contextos de vida.  

Há uma definição também para a comida, o que se acredita ser correta ou 

incorreta e descrita nas opções de escolha ao se alimentar. Define-se assim também 

a forma de se vestir, deixando claro como o homem define sua identidade como 

sujeito nesta hipermodernidade. Não basta falar que é, e sim o seu próprio jeito de 

agir já marca quem é. O consumo transestético é uma forma de marcar praticamente 

a forma de viver do indivíduo, até mesmo ao viajar este procura locais que tenham a 

ver com suas definições. É um mundo marcado por preferências, pois é possível 

concretizar suas opções, devido às diversas alternativas que o mercado da indústria 

oferece. O indivíduo dos dias atuais sabe do seu direito de escolha, é mais 

                                            
14 O consumo com componente estético adquiriu uma relevância tal que constitui um vetor importante 
para a afirmação identitária dos indivíduos. Coisa cotidiana, o consumo transestético atinge em 
nossos dias quase todos os aspectos da vida social e individual: à medida que recua a ascendência 
dos imperativos de classe, comer beber, vestir-se, viajar, morar, ouvir música, tudo isso se torna uma 
questão de gostos subjetivos, de emoções pessoais, de opções individuais, de preferencias mais ou 
menos heterogêneas: (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 31). 
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consciente das várias opções de consumo, dessa forma o indivíduo entende, o que 

pode ser pior e melhor para ele, não se conforma com aquilo que não gosta, 

procurando aquilo que o faz realizar-se diante de suas preferências. Ao mesmo 

tempo prefere aquilo que não precisa durar muito, acaba optando pelo que pode 

trazer uma praticidade maior para a vida diária (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 

31). 

As esferas do consumo atingem momentos que são tão importantes como o 

surgimento da vida, assim como na ocasião de dizer adeus à alguém, como é o 

momento da morte15. O consumo também faz parte destes momentos, diante dos 

grupos da sociedade aos quais o indivíduo pertence, há diferentes formas e 

cerimônias para que possa ocorrer na hora da morte, podemos considerar um ritual, 

pois são vários objetos que são utilizados, para que a cerimônia possa ser 

concretizada. Isso ocorre de forma diferenciada, diante da identidade desse 

indivíduo, entretanto, são levados em consideração os anos que adquiriu em vida. A 

forma de estetizar a vivência humana é considerada de todas as maneiras possíveis 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 17). 

A vida urbana se passa em um cenário de possibilidades diante dos vários 

estilos de vida, temos inúmeras formas de viver neste cenário chamado cidade. É 

possível encontrar opções que se encaixem na forma de viver de cada indivíduo, 

destacamos também as transformações que a cidade proporciona para o cidadão. 

“Hoje a cidade se afirma como um local de atração de saída de compras, de cultura: 

um espaço transestético” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 321). 

 Na hipermodernidade a sociedade absorveu uma maneira de viver que está 

ligada ao consumo, as cidades fortalecem esse estilo de vida, para que isso ocorra 

de uma forma normal e o indivíduo seja ligado ao mundo do consumo. Esse 

fortalecimento é feito diante de várias opções para que o consumo aconteça, de 

forma que faça parte da vivência humana. Exemplo disso é a cultura, temos várias 

opções de museus, entre outros espaços culturais, para que essa forma de consumir 

se fortaleça, pois ao mesmo momento que se ganha conhecimento, também se paga 

para ter tal informação. O mesmo sentido de consumo é fortalecido pelo cidadão que 

                                            
15 O nascimento, a morte, os ritos de passagem, a caça, o casamento, a guerra dão lugar em toda 
parte a um trabalho de artealização feito de danças, de cantos, de fetiches, de acessórios, de relatos 
rituais estritamente diferenciados segundo a idade e o sexo (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 17). 
São numerosos os elementos da vida urbana a proporcionar hoje uma manifestação sensível dessa 
metamorfose (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 320). 
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ao se localizar na cidade, se sente atraído para que possa consumir, pois as 

compras são algo comum diante dessa forma de viver. Essa é uma das lógicas que 

a vida urbana apresenta, para viver neste espaço urbano é necessário o consumo, 

pois viver de outro jeito, não estaria dentro dos parâmetros de inserção da vida 

social, a qual a urbanização propõe ao cidadão hipermoderno. E é desta forma que a 

cidade se organiza, para que possa se manter dentro desse padrão, pois o indivíduo 

para viver na cidade precisa participar das imposições automáticas que a lógica 

deste espaço transestético proporciona (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 321). 

Existe um consumo permanente na cidade que é afirmado através do sentido 

que é possível o cidadão se presentear, afirmando que se sente no direito de 

merecedor de tão consumo, ou mesmo que não precise de determinado objeto, a 

vida urbana lhe afirma que é possível comprar tal elemento, devido a estar barato 

mesmo ou outro motivo qualquer. Sendo assim o hiperconsumo pode ser 

considerado como um contágio de consumir, tornando-se uma forma de viver sem 

objetivo de comprar e utilizar aquele objeto (BORBA, 2013, p. 362). 

 O capitalismo possui a sua forma proposta diante desta sociedade 

consumista, porém, ao mesmo momento que se coloca com tantos avanços 

proporciona problemas16 para a sociedade, gera indivíduos que ao mesmo momento 

que contribuem para a lógica do capitalismo, se tornam reféns dela. Consumir 

aceleradamente, se torna algo que para a humanidade pode gerar alguns 

problemas, pois consumir sem necessidade impõe um hábito desnecessário para a 

vida, isso ocorre devido a estar alicerçado na lógica de consumir sem necessidade 

de utilizar determinados objetos a qual consome (BORBA, 2013, p. 362). 

Nesta nossa sociedade, tudo se apresenta de forma exacerbada, onde se 
tem a sensação de “excesso de tudo”, onde tudo se apresenta de forma 
exacerbada, onde se apresenta como hiper: do hipercapitalismo globalizado 
ao hiperconsumo de coisas pessoais e mesmo das próprias pessoas, 
transformadas em “produtos” (SOARES, 2013, p. 26). 

 Esse consumismo acelerado é uma característica dessa sociedade atual, que 

se apresenta de forma normatizada no meio social, dando margem à sensação de 

que a forma de consumo está ligada à configuração de apresentação que é 

conduzida pela palavra hiper, abrangendo assim uma variedades de sentidos ligados 

                                            
16 É preciso então repensar como o avanço desenfreado de um sistema metabólico, como é o 
capitalismo, não consegue mais soluções para seus problemas, apenas cada vez mais cria outros 
(BORBA, 2013, p. 362). 
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vida na hipermodernidade, compreendendo o seu sentido de aceleração. É algo que 

pode ser considerado como global no sentido de que essa forma exagerada toma 

conta da humanidade, tornando-se cotidiana, pois é algo observado em várias 

instâncias da vida dos cidadãos. A medida que um indivíduo vive dessa forma, uma 

das instâncias é se tornar inserido também no hipercapitalismo, que aborda a ideia 

de consumo acelerado, fazendo que o excesso de tudo torne-se normal, com 

características comuns à vida das pessoas inseridas neste contexto. Vive-se 

assoberbado e sempre com consequência de uma conjuntura na qual o indivíduo 

pode ser visto também como produto e não mais como consumidor (BORBA, 2013, 

p. 26). 

 

2.1. Cotidiano do trabalhador na hipermodernidade 

 

Em contrapartida, a sociedade que consome no cotidiano também é 

basicamente marcada por trabalhadores que vivem uma realidade distinta pelo que 

ganham. São cidadãos assalariados que muitas vezes recebem um salário mínimo e 

que se confrontam em seu cotidiano, com a forma que vivem, são pessoas que 

dependem dos sindicatos para os representarem, aguardam resposta que muitas 

vezes não chegam, são classes de trabalhadores17 que dependem desse salário 

para se manter em sociedade (SANTOS, 2010, p. 386). 

A sociedade inteiramente administrada é a da subordinação de todas as 
esferas da vida ao fator econômico. Ela é uma prisão ao ar livre, na qual “a 
garantia de não morrer de fome é obtida em troca do risco de morrer de 
tédio” (VANEIGEN apud MATOS, 2009, p. 169, grifo do autor). 

 Em concordância a este fator econômico Matos (2009, p. 169) percebe que a 

sociedade tem uma forma de administração que fortalece o sentido de que tudo se 

afirma e é fortalecido em prol de um sentido econômico. O homem que é 

considerado livre, por viver à margem da liberdade soberana, também vive em 

contradição, pois para se manter, precisa obedecer as regras que a própria 

coletividade mantém, mesmo que seja entediante. O indivíduo precisa se alimentar, 

caso contrário, morre de fome, mesmo que essa lógica seja desconfortável o homem 

se mantém atrelado a essa ideia. 

                                            
17 De Facto, os trabalhadores que estão empregados e recebem um salário confrontam-se no seu 
cotidiano com muitos problemas que afetam decisivamente a sua qualidade de vida e a sua dignidade 
enquanto cidadãos para os quais os sindicatos que os representam não têm resposta adequada 
(SANTOS, 2010, p. 386). 
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Não podendo escolher nem deliberar acerca do trabalho ou dos usos que 
poderia fazer do tempo, os homens não são mais agentes, mas “agidos”: a 
atividade tornou-se uma variante da passividade e mesmo onde as pessoas 
se cansam até seu limite [...] (MATOS, 2009, p. 104). 

A autora discute que o trabalho é uma das formas que consome o tempo do 

indivíduo, isso faz parte da lógica de vida na atualidade, a qual faz com que o 

indivíduo se sinta levado passivamente por essa demanda. O trabalho é quem 

ativamente comanda maior parte do tempo, sendo assim, é possível entender que o 

trabalho na vida do ser humano tornou-se algo que faz parte da estratégia de vida na 

humanidade, onde muitas vezes as pessoas não se dão conta que já chegaram ao 

seu limite. Ultrapassam aquilo que poderiam suportar, vivem com a idealização do 

que ainda é possível ser, mas utilizados pelo trabalho. Enfim, não percebem que são 

seres humanos e que o limite pode deixá-los exaustos, que aquilo tudo que 

valorizam são apenas trabalhos que qualquer um pode fazer (MATOS, 2009, p. 104). 

O operário que trabalha na atualidade e destina o seu tempo ao trabalho, vive 

a realidade do trabalhador assalariado, às vezes trabalham em condições menos 

desenvolvidas, típicas de uma servidão18, assemelhando-se a escravidão, devido as 

condições que são ofertadas ao sujeito. E nessa realidade harmoniosa, na qual 

dispõe de um salário para sobreviver, porém, sem muitas perspectivas de 

desenvolvimento neste labor, vive-se a questão continuada paralelamente da 

servidão ou escravidão, eis a questão (SANTOS, 2010, p. 386). 

Na história que foi constituída em torno do trabalho, existem demandas na 

relação ao ato de produzir, que afetam o trabalhador, mas são levadas como 

necessárias para serem reivindicadas19. Apesar dos próprios trabalhadores 

demonstrarem suas insatisfações, essas demandas são expressas pelos 

funcionários. Existe uma comissão que é responsável para essas tratativas de tais 

reclamações, entretanto em alguns casos esse tipo de serviço não existe ou não 

está mais em funcionamento, e aquelas que ainda estão ativas levam demandas que 

são observadas com uma certa desconfiança pelos sindicatos (SANTOS, 2010, p. 

386). Nesse sentido, Quijano (2010, p. 102) afirma: 

                                            
18 Por exemplo: O trabalho assalariado existe hoje, como no início da sua história, ao lado da 
escravidão, da servidão, da pequena produção mercantil, da reciprocidade (QUIJANO, 2010, p. 93). 

 
19 Tais problemas, por relevarem das relação na produção, são considerados menos importantes e 
são deixados para comissões de trabalhadores que hoje, na maioria dos casos ou não existem ou 
estão desativadas, ou, quando existem, são quase sempre olhadas com suspeita pelas próprias 
estruturas sindicais (SANTOS, 2010, p. 386). 
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O operário não é como o escravo, uma propriedade direta do seu patrão; a 
sua condição; sempre precária, está fixada sempre por uma transação entre 
eles: mas essa transação e livre da parte do operário? Não é, uma vez que 
está obrigado a aceitar sob pena, reduzido como está a esperar a sua 
comida de cada dia nada mais que do seu da véspera. 

O homem vive em uma sociedade que lhe garante direitos, um desses direitos 

é possuir um trabalho. Em suas tarefas como trabalhador é permitido ter o direito de 

optar e fazer escolhas, como ocorre na relação chefe trabalhador que é afirmada 

através do contrato de trabalho, ou através de um acordo de ambas partes. Porém 

as demandas acordadas podem não ser realizadas no dia-a-dia, surgindo uma 

contradição, pois o homem que faz parte do labor não pode ser considerado como 

escravo e sim um trabalhador. Esse acordo pode ser desfeito a qualquer momento 

por ambas partes inclusive pelo trabalhador, porém, o homem que trabalha precisa 

comer, ou seja o seu cotidiano é marcado por compromissos financeiros, que o 

fazem pensar e repensar se pode realmente desfazer aquele acordo, já que na vida 

do homem ficar sem trabalho é ficar à mercê de dificuldades. Diante deste exposto o 

faz pensar em permanecer na situação trabalhista a que está inserido, o fazendo 

pensar na compra do seu prato de comida de cada dia (QUIJANO, 2010, p. 102). 

 

2.2. As contradições na vida do trabalhador 

 

As incertezas da vida parecem não estruturar-se na realidade do cidadão, 

pois nem todos os indivíduos conseguem acompanhar esse bombardeio20 próspero, 

o qual a sociedade apresenta com tantas possibilidades, porém, com poucas 

oportunidades. Conseguir adquirir bens para ter tantas demandas, para entrar neste 

contexto de felicidade, muitas vezes esses bombardeamentos de exigências são 

requeridas para que o indivíduo seja inserido no perfil de “pessoas realizadas” que a 

coletividade impõe. Assim, deixa de lado uma realidade que diverge desse perfil 

social, a qual demanda tantas satisfações na vida urbana, onde é imprescindível 

comer bem, e ao mesmo tempo precisa impedir que a velhice apareça, pois 

necessitamos ser jovens ao extremo. Mesmo o homem sendo temporal o fato de 

envelhecer parece ser negado, já que a busca por ser jovem é encontrada em todo 

                                            
20 Somos bombardeados com a necessidade de sermos felizes, e para alcançar esse estado é 
difundido que devemos ter saúde, jovialidade, beleza, uma vida sexual intensa, uma educação de 
qualidade, um emprego gratificante, uma família harmoniosa, uma alimentação balanceada, 
atividades físicas regulares, viagens divertidas, uma casa espaçosa, um carro possante e mais e mais 
(VERAS; SOARES, 2013, p. 267). 
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momento. Precisa estar sadio para ter uma vida sexual ativa e intensa, a família 

parece não poder ter mais problemas, pois sempre deve estar em harmonia. Os 

estudos precisam ser de excelência, pois o indivíduo precisa estar bem qualificado, 

já que não pode ter qualquer empregabilidade, e sim um trabalho que alcance as 

expectativas. Também precisa viajar para desestressar, a residência tem que ser 

grande e confortável, precisa possuir um veículo de qualidade, para que possa estar 

dentro das características sugeridas no comércio do bem-estar. Essas são as 

características de uma vida plena e realizada que a contemporaneidade impõe ao 

homem para ser um sujeito realizado. Porém é uma realidade que confronta-se com 

a maior parte dos trabalhadores, que não se encaixam com essa forma de vida 

glamourosa, suas histórias passam longe desta realidade. Para estar dentro das 

conformidades é preciso ter tudo isso que não consegue acompanhar, diante desses 

padrões será considerado um ser não realizado perante a sociedade (VERAS; 

SOARES, 2013). 

A respeito disso Lipovetsky e Serroy (2015, p. 419) preveem que “no futuro 

teremos mais estresse em nossa vida (profissional, em particular), mas também 

mais focos de qualidade de vida”. 

O estresse que se espera é uma probabilidade real, de uma perspectiva, que 

surge no particular da vida humana, e se propaga tanto nas estruturas pessoais de 

cada indivíduo, como também na área profissional. Diante de tantas exigências para 

ter uma vida plena de satisfações o homem não consegue atender tantas cobranças, 

e como o indivíduo não consegue dar conta de tantas demandas, o estresse é algo 

que surge no caminho de um futuro. Essa é a verdade de um tempo desestabilizado 

diante de uma certeza que propagava o futuro, onde haveria mais conhecimento de 

como viver melhor, mesmo que esteja apresentando caraterísticas de estresse. O 

indivíduo é mais consciente das características do seu corpo, mais conhecedor das 

suas demandas, porém, mais estressado e os tempos futuros ainda propagam mais 

estresse para a humanidade (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).  
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CAPÍTULO 3 

TEMPO E SUBJETIVIDADE NA HIPERMODERNIDADE 

 

A vida desenrola-se entre o erguer do sol, com o 

meio dia como ponto de divisão (KOYRÉ, 1982, p. 

78). 

 

Trazendo uma contribuição para a história do tempo apresentamos o autor 

Alexandre Koyré, que aponta que na Idade Média a forma de percepção que se tinha 

em relação ao tempo era definida por uma forma de viver bem diferente dos dias 

atuais. 

O autor descreve que no início da humanidade a forma de dividir o tempo era 

marcada pela natureza, pois não existiam relógios21 que definissem o tempo. Este 

era determinado pela sabedoria que a natureza oferecia, e isso era o suficiente. Os 

sinos da igreja anunciavam a hora, mas com o passar do tempo ocorreram algumas 

mudanças marcadas pela necessidade das obrigações que surgiam com o tempo, 

como podemos ver na citação a seguir: 

Foi nos mosteiros, e por necessidades do culto, que terão nascido e se 
terão propagado os relógios, e terá sido este habito da vida monástica, o 
habito de conformar a hora, que, difundindo-se em redor da muralha 
conventual, impregnou e informou a vida citadina, fazendo-a passar do 
plano do tempo vivido ao do tempo medido (KOYRÉ, 1982, p. 79).  

O autor relata ainda que essa foi a forma de precisão da hora, pois a igreja 

precisava ter as horas exatas para determinar os horários do culto. Desta forma a 

humanidade passou a sentir os compromissos relacionados à hora, conformando 

assim a forma de sentir o tempo marcado por compromissos definidos pelo relógio. 

Essa foi a forma que foi construída em relação ao tempo, o que no início deu origem 

a necessidade de precisão do tempo, que deveria ser marcado, dando margem à 

definição de uma necessidade do homem em ter a exatidão das horas. Surge, então, 

o relógio para marcar as horas, tendo assim a definição de que quem construiu as 

horas foi o homem, para desfrutar com exatidão dos horários de seus 

compromissos.  

                                            
21 O mesmo se passa na Idade Média e mais tarde ainda. A vida quotidiana está dominada pelos 
fenômenos naturais, pelo nascer e pôr do sol – levantam-se cedo e não se deitam tarde –, e o dia é 
marcado, mais que medido, pelo toque dos sinos que anunciam “as horas” – as horas dos serviços 
religiosos muito mais do que as do relógio. Há, sem dúvida, algo de verídico no que acabo de expor, 
bem como na famosa boutade do abade de Théleme: “As horas são feitas para o homem, e não o 
homem para as horas”, citada, muito a propósito, por L. Febvre (KOYRÉ, 1982, p. 79). 
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O cotidiano daquela época era definido pelo nascer e pelo pôr-do-sol 

idealizando assim, uma hora aproximada. Antes da invenção dos relógios não se 

tinha a precisão das horas, como já mencionamos, mas sim aquilo que os sinos 

poderiam marcar aproximadamente, “levando em conta a sabedoria humana que se 

aproximava das verdades que a natureza podia definir e ao mesmo tempo ser 

ouvida, a qual era quem definia o horário aproximado” (KOYRÉ, 1982, p. 79). 

Segundo o Koyré (1982, p. 78) esses fenômenos eram naturais e comuns, em 

relação ao tempo, que aos poucos foi se perdendo e dando margem a instauração 

das horas precisas que o relógio marcava, e o homem devia obedecer22. Existiu uma 

revolta do homem camponês, que era considerado como homem natural, que antes 

tinha a liberdade de ver o tempo marcado pelas horas que definiam a natureza e 

com o passar do tempo e com as mudanças, teve o tempo imposto como uma regra, 

mudando assim a forma de viver o tempo. Esta foi uma ordem imposta aos poucos 

pela vida urbana que definia como necessário o uso dos relógios para definir as 

horas precisas e assim poder distribui-las em seu tempo. Foi assim que a história do 

tempo começou a marcar a vida do homem.  

 A esse respeito Lipovetsky (2004, p. 78), citado por Borba (2013, 344), 

afirma: “a época hipermoderna instalou um estilo de vida que dá o indivíduo a 

sensação de que o tempo é rarefeito” quanto mais depressa se vai, menos tempo se 

tem”. 

O autor explica o tempo da época hipermoderna revelando a situação atual 

em que o tempo é vivenciando como o tempo da pressa: quanto mais rápido 

utilizamos o nosso tempo, obtemos mais compromissos, e percebemos que ainda 

falta tempo. Toda a disponibilidade que se tinha não foi o suficiente para conseguir 

encaixar todos os afazeres, desta forma, este estilo de vida hipermoderna, é definido 

como corriqueiro.  

Para essa construção de pensamento em relação a forma que vivemos o 

tempo, trazemos também o autor Jorge Coelho Soares (2013) que define o 

entendimento que temos do tempo na atualidade: “O tempo é a noção crucial que 

rege toda a nossa vida e determina suas principais inquietudes da razão e da 

emoção” (SOARES, 2013, p. 13). 

                                            
22 É apenas a civilização urbana, evoluída e complexa, que, por exigências precisas da vida pública e 
religiosa, pode vir a sentir a necessidade de saber a hora, de medir um intervalo de tempo. É só então 
surgem os relógios (KOYRÉ, 1982, p. 78). 
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O mesmo refere-se à forma que o sujeito percebe o tempo, a qual o autor não 

cita como cronológico, ou físico, mas sim como aquele que faz sentido para nossa 

vida, que é a forma que sentimos o tempo em que vivemos. Refere-se também às 

influências e os impactos que este tempo tem na vida dos indivíduos. Em uma breve 

narrativa, Soares (2013, p. 13), apresenta a noção de que o “tempo” significa na vida 

dos seres humanos, a forma que se entende como tempo e o que ele determina 

para cada sujeito, sempre na forma de um olhar individual, pois conforme relata pois 

é através do tempo que entendemos até a emoção que vivemos. 

 

3.1. A importância do contexto de vida e morte para a humanidade. 

 

Conforme Regina de Oliveira Santana (2013), a importância do olhar diante 

das situações deste tempo não atribui a insegurança da vida humana. A autora deixa 

claro que o universo deste tempo está submetido ao relógio23 e os seus significados 

nas vidas humanas. O relógio expressa-se como verdade para o indivíduo, 

carregando uma importância para a vida e também para a morte, pois há a 

percepção de que quanto mais se vive, mais próximo da morte se está. Ao mesmo 

tempo que temos a percepção da finitude, por estarmos vivos e fazermos parte 

deste universo, entendemos que a certeza da morte é algo existencial, pois ela 

também faz parte da percepção de vida. Viver mais é estar mais perto da morte, 

percepção sentida pelo imaginário social, pois isso faz parte na estrutura cultural do 

mundo. “[...] por essência, o fim da vida se impõe e revela a importância do homem 

diante do que não pode prever nem controlar [...]” (SANTANA, 2013, p. 242). 

Existe uma improbabilidade diante da insegurança do homem sobre a vida e 

principalmente com a certeza da morte, que é algo que não se tem certeza exata de 

quando ocorrerá, assim como do que ocorre depois que ela chega. Pois, apesar de 

termos a certeza que a morte existe, a pessoa a qual a morte chamou nunca mais 

voltará. Não é possível controlar a chegada da morte, a morte se revela algo que 

não é dominável por nenhum homem da terra, dentro deste contexto da vida. Morrer 

                                            
23 O incômodo justifica-se porque, a atribuindo ao texto o nome relógio, Cassiano Ricardo (2001) fala 
de duas temáticas de indiscutível importância existencial: o tempo e a morte, conferindo à vida uma 
contagem regressiva numa relação que pode ser resumida por quanto mais tempo, menos vida, 
noção que, a meu ver, está presente no imaginário social contemporâneo do Ocidente. Não, não se 
morre por ter nascido, nem por ter vivido, nem de velhice, Morre-se de alguma coisa. Saber que 
minha mãe estava condenada por sua idade a um fim próximo não atenuou, em absoluto, a surpresa 
horrível: ela estava com um sarcoma (SANTANA, 2013, p. 242). 
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é algo certo diante da vida humana, é uma das certezas que se tem. Para morrer 

não precisa estar velho, a morte sempre é uma surpresa que não traz alegria, pois é 

algo que faz parte do imaginário24 de cada um. 

Na vida o indivíduo possui muitos projetos, a humanidade possui uma forma 

de viver baseada na expectativa de algo que vai acontecer. A morte é a certeza que 

nada mais pode continuar, pois cessa naquele momento um vínculo que tínhamos 

com a vida, projetos inacabados são encerrados, pois o autor já não está mais 

presente para conduzir. O homem experimenta duas sensações, o nascer e o 

morrer: o nascer representa a possibilidade de participar de uma vida cheia de 

espetáculos, porém o morrer representa a incerteza que nada tem-se a fazer, pois 

de concreto, ninguém pode afirmar mais nada além. 

Santana (2013, p. 257) afirma que “certamente as ciências continuarão sua 

empreitada à procura de recursos para o prolongamento da vida e para alcançar a 

imortalidade, em sua diferentes concepções”. Segundo a autora as ciências vêm 

trabalhando para que ocorra uma vida mais longa, a qual possa contribuir para que 

os indivíduos possam viver mais. Trazendo a possibilidade de ter uma vida mais 

longa as ciências tem trazido para humanidade a possibilidade de pensar-se na 

imortalidade em vários aspectos, porém em nenhum momento a autora relata que 

isso já pode ser constatado na vida humana. Em sua tese há, entretanto, um ponto 

que merece atenção: trata-se da concepção de que o usos de recursos como 

cirurgias estéticas ou o Viagra, por exemplo, pode ser visto como uma  

[...] corrida patética contra o tempo, da mesma forma que é possível 
entender como negação a substituição de termos como velho, por senhor ou 
de idade; uma outra perspectiva é compreender este cenário como um 
“processo de rejuvenescimento” da velhice (SANTANA, 2013, p. 256,257).  

A autora observa como uma mera maquiagem para que o envelhecer não 

seja visto, pois as marcas da idade ninguém pode deixar de ver, e para que a idade 

não seja percebida há como enganar com uma cirurgia. Com o passar do tempo o 

envelhecimento deixa algumas marcas, assim são utilizados até mesmo 

medicamentos para que os efeitos da velhice sejam menores, ou possam ser 

combatidos, e quando esses recursos não conseguem mais esconder as marcas da 

velhice são substituídos por palavras que amenizam a palavra velho, fazendo assim 

                                            
24 Ainda que conceba o viver e o morrer como aspecto de seu desenvolvimento, a morte representa 
para o homem uma ruptura, um evento que chega em hora não anunciada, interrompendo seu projeto 
de vida (SANTANA, 2013, p. 244). 
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tratar-se da ausência da verdade, que é dizer que aquele indivíduo não possui mais 

juventude, e que seus dias já produzem em vários aspectos os efeitos da quantidade 

de tempo que já viveu. Para não chamar muita atenção, entende-se que falar de 

uma forma que amenize a idade que se aprofunda em seus dias é melhor para não 

gerar muito impacto em sociedade, é como se fosse uma forma de amenizar um 

tempo que faz parte da vida. E quando não há mais possibilidade de rejuvenescer, 

rejuvenescem-se as palavras. (SANTANA, 2013, p. 256).  

 

3.2. Subjetividade e a forma de viver 

 

Segundo Saforcada (2010, p. 55) A subjetividade é a forma como os seres 

humanos se colocam na vida, é essa forma de sentir a vida com um contorno 

especial que faz o sujeito ser inserido nos significados que representa cada 

indivíduo. Mesmo que possa parecer semelhante a outro ser humano ele nunca vai 

ser igual.  

O autor afirma ainda que o conceito de subjetividade envolve o modo de sentir 

e pensar de cada sujeito, de significar e valorizar o mundo. Bem se sabe que essas 

cosmovisões, ou maneiras de ver e interpretar o mundo, dependem da modelagem 

do psiquismo que se produz através dos processos de socialização, ou seja, os 

processos de influência mútua que se dão na interação do ser humano.  

É o jeito que o homem se apresenta no seu modo particular de ser, e também 

se demonstra em sociedade. Sendo assim a vida passa a ser definida por aquilo que 

a humanidade desenha no seu dia-dia, e coloca em prática, pois cada um tem um 

aparelho psíquico, e é através dele que se acredita e se organizam as verdades e 

mentiras neste local que vivemos, chamado mundo. Todas essas perspectivas são 

inseridas em ação no cotidiano. E é a união de todas essas ações que fazem o 

mundo ter sentido, é a forma que o indivíduo vive em sociedade (SAFORCADA, 

2010, p. 55). 

Ora, viver nesta atualidade é a certeza que se faz presente25 deste tempo  que 

é vivenciado. É ter a certeza das características que constituem esse tempo, esta 

atualidade; o ser é o mesmo que está vivendo em um momento atual. O ser em 

                                            
25 O ser é também presença, pois se constitui no tempo presente (FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 
228). 
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questão está ativamente inserido em um tempo que é vivenciado diante da realidade 

ativa de um pressente constante (FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 228). 

As estruturas de divisão do tempo são marcadas26 por toda a história 

humana: como o momento que iniciamos na vida escolar, a época em que 

concluímos a etapa de vida na escola que chega aquele momento a qual achamos 

estar prontos para a vida adulta e iniciamos a nossa presença no mercado de 

trabalho. São momentos esperados, mas que também nos fazem pensar que já 

estamos avançando na vida e que em algum momento a morte pode chegar, 

esperada ou não (FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 226). 

O tempo27 não é tangível, não é possível encontrá-lo ou ter a certeza de tê-lo 

perdido, pois é ele quem define aquele momento a qual decidimos o que fazer e 

como fazer, em qual ocasião desejamos algo e lutamos por aquilo, ou desistimos de 

fazer alguma coisa. O tempo é aquele que marca a nossa história. Engana-se quem 

pensa que foi possível ganhar tempo em alguma decisão favorável para si, o que 

ocorreu apenas foi uma atitude planejada de deixar de fazer algo, para improvisar 

uma outra atividade. A vida é feita de decisões, e mesmo percebendo que as 

mudanças que foram feitas em meio a diversas atitudes, o que ocorreu, de fato, 

foram apenas momentos de decisões favoráveis na rotina diária. Não é possível 

ganhar algo que já é marcado como o tempo, porém, como as decisões de como 

distribuir as tarefas diárias são individuais, há uma percepção contínua de que 

ganha-se tempo o que nada mais é que organizar o tempo que se está vivendo de 

uma forma menos conflitante e mais harmoniosa (FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 

228). 

E é em uma ocasião28 que as decisões podem ser tomadas, apesar de 

momentos não fazerem parte da contagem do tempo de tão rápido que é, porém, 

também é nele que se marca a história das decisões humanas. Entretanto, o que 

                                            
26 [...] o momento de entrar na escola, o ano certo de sair, a idade de ter um emprego, o tempo 
esperado de vida e de morte (FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 226).  

 
27 O tempo não é algo que se perca ou que se ache. Nele fazemos coisas ou deixamos de fazê-las 
para fazer outras. Também não podemos ganhar tempo. Podemos fazer algo no lugar de outra coisa. 
Podemos “queimar etapas”, mas mesmo assim não ganhamos tempo (FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 
228). 
28 O instante é ligador e divisor do tempo, embora não faça parte do tempo (FREIRE; BLEICHER, 
2013, p. 227). 
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aspiramos ou desejamos para a vida humana são estabelecidas neste contexto 

(FREIRE; BLEICHER, 2013, p. 227). 

As escolhas são feitas, e são marcadas por um tempo que não é mais 

possível retroceder29. A realidade não permite que isso ocorra, a vida aceita que o 

tempo possa ter o seu curso normal que é prosseguir, essa é a lógica do tempo. A 

vivência é marcada em uma era e nunca mais é possível estar nela, os momentos 

são únicos, por isso existem decisões. A vontade de voltar no tempo só é possível 

no pensamento, ou em uma fábula, ou no desejo do imaginário, que cria 

possibilidades impossíveis de serem reais, mas que conquistam e realizam nossos 

anseios ainda que sejam realizadas no irreal. Assim como o presente que é marcado 

na história, como uma época real, onde deliberações são tomadas as quais não 

possibilitam que se tenha certezas exatas, se aquilo foi uma boa ou má decisão, 

somente o tempo que estar por vir pode trazer tais respostas (FREIRE; BLEICHER, 

2013, p. 229).  

 

3.3. As instâncias de um direito quanto ao limite de ser feliz 

 

A relação do homem com o tempo30 tem suas formalidades em meio a muitas 

interrogações, pois em uma coletividade contemporânea há percepções que 

somente o sujeito possui. Existem momentos que há entendimento que o corpo 

precisa descansar, pois estar em meio a uma aflição revela necessidades humanas. 

O sofrimento é uma resposta dessas vivências da contemporaneidade, a qual exige-

se uma forma de viver. Essa percepção leva ao entendimento de que a dor de algo 

que se perdeu não tem espaço no mundo moderno, e que o indivíduo não precisa de 

um tempo para digerir tais aflições. Como existe um tempo individual, para que cada 

um possa digerir suas angústias, essas interpretações parecem não se adequar em 

uma sociedade que exige que o ser humano esteja sempre em uma harmonia plena. 

Não estar feliz em todos os momentos, pode ser visto como um problema, pois a 

                                            
29 O que dizer de voltar no tempo? Não há como estar novamente no passado a não ser na ficção de 
uma máquina do tempo, já que o presente são múltiplos instantes a se perderem (FREIRE; 
BLEICHER, 2013, p. 229). 
 
30 Ao pensar na relação do homem com o tempo e com a finitude. São pertinentes os 
questionamentos: Qual o tempo destinado ao sofrer na sociedade ocidental contemporânea? De 
maneira o período do luto é abreviado em uma época que valoriza, e mesmo impõe. O “ser feliz”? 
(VERAS; SOARES, 2013, p. 266). 
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felicidade na contemporaneidade é necessária, exigida, mesmo que seja apenas na 

aparência, já que o sistema exige uma alegria plena de exaltação pela vida. Como a 

vida é feita de momentos, fica a questão se em todos os momentos é possível ser 

abundantemente alegre. Sendo assim, o indivíduo que tem um luto precisa se 

recuperar o mais rápido possível, pois a sociedade exige que em um momento curto 

ele se recupere, supere, para entrar novamente no ciclo de estar alegre em 

abundância, como se a vida fosse feita somente de momentos contentes. Há um 

determinante: que a alegria e o sofrimento fazem parte da vida, porém a felicidade é 

mais bem-vista, traz mais benefícios já que a dor não tem muito espaço em uma 

época na qual o indivíduo precisa produzir, mesmo que seja sua própria felicidade 

(VERAS; SOARES, 2013, p. 266). 

Na modernidade31 encontra-se muita abundância, existe uma diversidade de 

opções de consumo, todos os desejos podem ser atendidos, mas somente se este 

sujeito estiver nos padrões das normas do consumo. Na hipermodernidade também 

encontra-se tais características, mas é preciso melhorar a visão de como mirar 

aquilo que se deseja. Há um admirável esforço, para que essa inclusão e 

discernimento quanto aos acontecimentos possa fluir e direcionar-se para uma 

civilização que precisa ser mais consciente, dentro de um tempo em que se é livre 

para tomar decisões. O tempo vivido também precisa estar em consciência plena, 

pois é a certeza e coragem que fazem perceber as escolhas que se tem, para 

comandar aquilo que nunca mais vamos ter, que é o tempo que se viveu. Com 

tantas realidades, o trabalho é enorme mas não impraticável de ser alcançado, já 

que a condição do indivíduo se apresenta em tempo real, e não volta, antes 

prossegue carregando as consequências das decisões do tempo que se passou.  

O indivíduo precisa ter consciência em relação ao tempo vivido, pois é um 

tempo que faz parte do seu passado, mas que também pode impactar no 

presente, no qual percebe as escolhas que fez e aquilo que pode melhorar. Mas 

somente percebe-se as oportunidades perdidas ao passar dos tempos, há uma 

reflexão da rapidez que se vive e das oportunidades que se deixa, é a certeza da 

sabedoria que o tempo proporciona. Definem-se que as tarefas são muitas em 

relação às possibilidades que o sujeito moderno conquistou, mas é na 

                                            
31 A modernidade venceu o desafio da quantidade, a hipermodernidade deve enfrentar o da qualidade 
na relação com as coisas, com a cultura, com o tempo vivido. A tarefa é imensa. Mas não impossível. 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 422). 
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hipermodernidade que há de se superar entendendo que o ontem passou, o amanhã 

é uma incerteza, mas o hoje é grandioso. Isto pois, é hoje que as certezas se 

concretizam dando margens a novas realidades e oportunidades para tomar 

decisões que acontecem em tempo real. Essa é a progressão do tempo, por esses 

motivos o sujeito hipermoderno deve enfrentar grandes desafios para melhorar a 

qualidade de vida em todos os âmbitos enquanto sujeito de seu tempo 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 422).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objeto de estudo como o qual o psicólogo trabalha é o indivíduo. Por este 

motivo acreditamos que as observações realizadas enquanto sujeito que transitava 

todos os dias no caminho Rio-Baixada, poderiam transformar-se em uma pesquisa. 

Acompanhamos muitas histórias dentro do metrô, do trem, e essas histórias foram 

produzindo inquietações pela correria do cotidiano, pelo objetivo de se chegar ao 

local desejado. Os transportes públicos, a cidade, tornaram-se um imenso 

laboratório. Haviam muitas histórias naquelas pessoas sempre correndo, cujos 

fragmentos eram por nós captados, gerando a seguinte questão: por que corremos 

tanto? 

Como vimos em nosso primeiro capítulo, na Antiguidade os comportamentos 

eram baseados em quem iria para o céu ou para o inferno. Com isso os desejos 

eram mais contidos, ao passo que na modernidade a busca por liberdade era grande 

e os os costumes perdiam um pouco o valor. O indivíduo ainda buscava mais 

liberdade, adquirida na pós modernidade, onde tornou-se realidade essa tão 

sonhada liberdade. Os desejos não eram mais escondidos, as famílias se 

privatizaram, a religião não é mais baseada em ir para o céu ou inferno, tudo mudou, 

há mudanças na forma de viver que impactaram o comportamento humano.  

Surge, então, a hipermodernidade, época marcada pela correria. Mas parece 

que uma ruptura na história acompanha as mudanças da modernidade e pós-

modernidade, porém os costumes da antiguidade ficaram no esquecimento ou na 

lembrança de quem viveu. 

Atualmente o que basta é ser feliz. As relações são baseadas somente no 

afeto, o trabalhador vive em contradição, pois como ser bem-sucedido se a maioria 

da população é composta por trabalhadores assalariados que não se enquadram na 

regra de ser-humano bem-sucedido? O máximo que conseguem é o prato de comida 

de cada dia. Além disso, a idade é negada sutilmente pois ser velho também é um 

problema nestes novos tempos. 

No mundo onde o imperativo é ser feliz as pessoas precisam produzir 

felicidade. O consumo aparece como uma destas formas de produção de alegria, 

satisfação, como vimos em nosso segundo capítulo.  
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Neste mundo onde ocorreram mudanças tão significativas o tempo, nosso 

objeto de estudo, também sofreu impacto. Tempo é dinheiro. Dinheiro é consumo. 

Consumo é felicidade. Felicidade é ter tempo. 

A percepção do tempo nem sempre foi a mesma, como visto no terceiro 

capítulo com as contribuições de Koyré. Vimos que no início da história da 

humanidade o tempo era marcado pelo nascer e pelo pôr-do-sol, tudo caminhava em 

uma margem em que o homem dava conta de tudo. O tempo era baseado na 

natureza, mas foi no mosteiro, devido ao culto católico, que foi construído o relógio 

para marcar as horas, deixando de lado a vida dos camponeses e dando um novo 

seguimento à história. Em meio à revolta dos camponeses não tinha mais como 

voltar atrás, o homem que construiu as horas passou a ser comandado por ela, em 

todas as épocas até a hipermodernidade. 

Por meio dessa pesquisa foi possível refletir porque se corre tanto. Isso é uma 

prática da hipermodernidade, desse tempo corriqueiro que emana estresse, exala 

correria, maus-tratos ao corpo devido a almoçar em uma condução, entre outras 

demandas. Trabalha-se até a exaustão para ter o prato de comida de cada dia, 

mesmo não sendo escravo do seu chefe, vive uma vida de servidão, e acaba 

repensando suas ações pois tem contas para pagar. Consome-se sem precisar, 

somente pelo pensamento de que merece, mas se esquece que o tempo passa e a 

morte chega a qualquer momento, mesmo quando não se está doente. Projetos 

ficam inacabados, histórias deixam de ser vividas, por estar sempre correndo para 

trabalhar, ganhar dinheiro e cada vez consumir mais. Em contrapartida o tempo que 

se gasta trabalhando tanto, poderia ser gasto em uma caminhada; o consumo nos 

shoppings podem ser diminuídos se amizades forem mais alicerçadas em receber 

alguém em casa. Sem tantas dívidas os indivíduos não precisariam trabalhar 

exaustivamente para ter o prato de comida de cada dia, o estresse diminuiria.  

O homem não precisa ser escravo dele mesmo, a vida está sempre em 

movimento, o ontem passou, o amanhã talvez aconteça, mais é hoje que é possível 

fazer a diferença. Há de se repensar o que se quer para os próximos anos: as 

marcas do estresse no próprio corpo ou a consciência de escolhas em um tempo 

que intimida com tédio e enjaula como deve ser vivido. A demanda é enorme mas o 

homem que foi capaz de se conformar com o domínio das horas, há de não 

desanimar de lutar com o propósito de como vai viver a sua história, mesmo atrelado 

aos efeitos da hipermodernidade. A demanda é grande, mas se depois da morte só 
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resta ideologia, então o necessário é conduzir o hoje da melhor forma possível, 

olhando para si com respeito e não devendo nada ao amanhã pois ele pode não 

acontecer. 
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