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Resumo 

Este estudo discute a cultura de consumo sob uma perspectiva interdisciplinar, com foco nas representações 
e interações que envolvem atitudes individuais e sociais. Discute como o consumo do tempo é apresentado 
no filme “O Preço do Amanha” e como relaciona as práticas de consumo dos jovens contemporâneos. 
Apresenta como objetivo analisar a relação das práticas de consumo do tempo na juventude líquida, a partir 
das análises de cenas do filme. No estudo utiliza-se a pesquisa descritiva, qualitativa e bibliográfica que se 
apoia nos conceitos de Zygmunt Bauman (2001, 2008, 2009), Mike Featherstone (1995) e Néstor García 
Canclini (2010), com análise de conteúdo segundo Bardin (2004). A partir das discussões do estudo observa-
se uma estreita relação entre as práticas de consumo e a significação do tempo com as práticas culturais de 
consumo da juventude líquida. Com a expansão do consumismo desenfreado, as mudanças na esfera cultural 
e social tornaram-se mais marcantes no cotidiano do jovem.  

 

Palavras-chave: Cultura de Consumo, Juventude Líquida, Manifestações Culturais 

Cinematográficas, O Preço do Amanhã. 

 

Introdução 

“Todos os dias quando acordo, 
 Não tenho mais o tempo que passou 

 Mas tenho muito tempo 
 Temos todo o tempo do mundo. 

  
Todos os dias antes de dormir, 

 Lembro e esqueço como foi o dia 
 Sempre em frente,  

Não temos tempo a perder. [...]” 
 (Legião Urbana - Tempo Perdido) 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho 06 - COMUNICAÇÃO, CONSUMO E CULTURA 
CONTEMPORÂNEA: IMAGEM, CIDADE, JUVENTUDE, do 2º Encontro de GTs  - Comunicon, realizado nos dias 
15 e 16 de outubro de 2012. 
2 Mestranda em Processos e Manifestações Culturais na Universidade FEEVALE. Especialista em Gestão Estratégica 
de Marketing e Bacharel em Administração. Docente na Faculdade IENH e Coordenadora do Curso Técnico em 
Administração na IENH. E-mail: luciane.v@ienh.com.br. 
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A cultura de consumo apresenta-se sob uma perspectiva interdisciplinar, com foco na 

multiplicidade de representações e interações que envolvem atitudes individuais e sociais. Assim, 

compreende-se o consumo como um código por meio do qual a sociedade busca relacionar-se.  

Este estudo discute como o jovem encontra nesta cultura de consumo uma forma de inserção 

na sociedade, impactando na formação do seu estilo de vida. Não é exagero pensar que o jovem 

vive num espaço caracterizado por uma liquidez que envolve o consumismo desenfreado e o 

individualismo excessivo. Afinal, num mundo cada vez mais interligado, os espaços, o tempo e os 

recursos econômicos estão cada vez mais relacionados às práticas de consumo.  

Neste sentido, é impossível não citar a efetiva participação da indústria cultural, 

principalmente das manifestações culturais cinematográficas que conseguem além de cativar 

(entretenimento), mostrar e até antecipar as práticas dos jovens de um determinado tempo. Um 

exemplo disto é o filme “O Preço do Amanhã”3 que discute o consumo do tempo e, coloca em 

relevo a relação entre as práticas de consumo e as complexas matrizes culturais que envolvem o 

consumo do tempo e do dinheiro. E, utiliza estrategicamente a busca de reconhecimento da 

juventude como mais um elemento de consumo.  

Tendo como aliado a importância do tema cultura de consumo e a cultura do agora, este 

artigo tem como problema: como o filme “O Preço do Amanhã” destaca o consumo e a 

“renegociação do significado do tempo4” na juventude líquida? Sendo assim, tem como objetivo 

analisar a relação das práticas de consumo do tempo na juventude líquida, a partir das análises de 

um conjunto de cenas do filme “O Preço do Amanhã”. Complementarmente, apresenta como 

objetivos específicos: a) apresentar as características marcantes da cultura de consumo e da 

juventude líquida; b) identificar como ocorre o consumo do tempo nas cenas escolhidas do filme.  

A escolha metodológica seguiu as recomendações de Prodanov e Freitas (2009), 

considerando as especificidades do referido estudo, definiu-se pela pesquisa descritiva, sendo a 

                                                           

3 Neste filme o tempo virou moeda. Sinopse: Em um futuro, a ciência descobriu um processo que interrompe o 
envelhecimento. As pessoas param de envelhecer aos 25 anos, quando inicia o relógio que cada um traz no seu pulso e, 
que indica que esta pessoa tem somente mais um ano de vida, a não ser que tenha dinheiro para pagar pelo tempo extra. 
Os ricos conseguem comprar décadas, podendo até se tornar imortais. As demais pessoas precisam pedir esmolas, pegar 
emprestado ou até roubar horas, tudo para ficar vivo mais um dia. O personagem protagonista Will Salas é acusado de 
um assassinato e tentando provar sua inocência conhece Sylvia Weis, a bela filha de um dos homens mais poderosos do 
mundo. Os dois se unem e tentam descobrir um jeito de destruir o sistema que controla o futuro das pessoas. Título 
original: In Time. Estreia Mundial: 28 de Outubro de 2011. Estreia Brasil: 4 de Novembro de 2011. Direção: Andrew 
Niccol. (sinopse adaptada e informações retiradas do site IMBd, 2012). 
4 Conforme BAUMAN, 2008, p. 45. 
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abordagem qualitativa. Como procedimento de pesquisa elegeu-se a bibliográfica que se apoia nos 

conceitos de Zygmunt Bauman (2001, 2008, 2009) uma vez que o autor permite reflexões sobre a 

sociedade de consumidores, assim como as contribuições de Mike Featherstone (1995) que aborda a 

cultura de consumo e sua importância nas transformações culturais e nas práticas sociais na 

sociedade contemporânea. E as discussões de Néstor García Canclini (2010) contribuem para 

identificar e caracterizar os processos socioculturais como fatores de relevância no estudo do 

consumo. 

Para mobilização de conceitos teóricos e da escolha das cenas do filme, se optou pela análise 

e interpretação dos dados através da análise de conteúdo segundo Bardin (2004), sendo obedecidas 

as seguintes fases: a) Pré-análise com formulação dos objetivos, preparação do material com a 

escolha das cenas do filme “O Preço do Amanhã” que foram analisadas; b) Exploração do material 

tendo como base a homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade; c) Tratamento, 

apresentação dos resultados, inferência e interpretação dos dados. 

Este artigo integra uma pesquisa mais ampla que tem como objetivo central problematizar a 

relação entre as manifestações culturais cinematográficas e a cultura de consumo, com foco na 

análise da juventude contemporânea. 

 

O preço do consumo na cultura do agora 

 

O consumo tornou-se um fator vital na sociedade contemporânea. Para Canclini (2010, p. 

60) o consumo é o “conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os 

usos dos produtos”. Assim, observa-se que as práticas de consumo participam da vida cotidiana, 

permitem ao consumidor desperdiçar tempo, atenção e renda e, são carregadas de significado 

cultural. 

Featherstone (1995) lembra que, hoje, o consumo adquiriu uma importância cultural nunca 

antes vista. Da mesma forma salienta Rocha (2008) que “a cultura é o centro da reflexão 

antropológica e o consumo é a experiência capaz de nomear o mundo no qual vivemos – a 

sociedade de consumo”.  No cotidiano da sociedade contemporânea os produtos e serviços que se 

têm ou se quer ter, proporcionam ampla visibilidade e experiências ao consumo. 

Já Bauman (2008, p. 70) destaca que a sociedade de consumo representa um “conjunto 

peculiar de condições existenciais em que é elevada a probabilidade de que a maioria dos homens e 
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das mulheres venha a abraçar a cultura consumista em vez de qualquer outra, e de que na maior 

parte do tempo obedeçam aos preceitos dela com máxima dedicação”.  

Ao mesmo tempo, Baudrillard (1995 p. 81 – grifo do autor) descreve que  

a sociedade de consumo é ainda a sociedade de aprendizagem do consumo e de iniciação 
social ao consumo – isto é, modo novo e específico de socialização em relação à emergência 
de novas forças produtivas e à reestruturação monopolista de um sistema econômico de alta 
produtividade. 

Conforme o autor “o consumo constitui um mito. Isto é, revela-se como palavra da 

sociedade contemporânea sobre si mesma; é a maneira como a nossa sociedade se fala”, 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 208). Assim, com base nas colocações apresentadas pelos autores, 

remete-se ao entendimento da sociedade de consumo como importante espaço de signos, 

significados e de formação sociocultural dos indivíduos. O termo sociedade de consumo também 

está relacionado às práticas de consumo e a cultura de consumo.   

Featherstone (1995, p. 121) refere-se que a cultura de consumo  

envolve um foco duplo: em primeiro lugar, na dimensão cultural da economia, a 
simbolização e o uso de bens materiais como ‘comunicadores’, não apenas como utilidades; 
em segundo lugar, na economia dos bens culturais, os princípios de mercado – oferta, 
demanda, acumulação de capital, competição e monopolização – que operam “dentro” da 
esfera dos estilos de vida, bens culturais e mercadorias. 

O autor salienta que o consumo tanto evidencia a economia de prestígio que classifica o 

status de seu portador, quanto o uso de bens simbólicos que são geradores de desejos e sonhos. A 

cultura de consumo se constrói a partir das experiências da vida social ao longo do tempo. Assim, o 

consumo atua como disseminação de práticas sociais, culturais e com impacto na juventude líquida. 

Tendo como base os conceitos de Bauman (2001) sobre a sociedade líquido-moderna5, 

Schmidt (2007, p. 11) propõe que  

a juventude é considerada a partir desta perspectiva – líquida – não porque se trata de um 
grupo ambivalente, mas porque ela se constitui como efeito-superfície da modernidade 
líquida. [...] ou, talvez, em outras palavras, trata-se de idéias que nos indicam o modo como 
os jovens representam, de certa forma, “uma espécie de lente de aumento” sobre as 
profundas mudanças culturais que caracterizam o mundo contemporâneo. 

                                                           
5 Na modernidade líquida, as escolhas individuais estão entrelaçadas aos projetos coletivos, “hoje, os padrões e 
configurações não são mais ‘dados’, e menos ainda ‘auto-evidentes’; eles são muitos, chocando-se entre si e 
contradizendo-se em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram desprovidos de boa parte de 
seus poderes de coercitivamente compelir e restringir”, (BAUMAN, 2001, p. 14). 
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Com a expansão da cultura de consumo, as mudanças na esfera cultural e social tornaram-se 

mais marcantes no cotidiano do jovem, que convive diariamente com uma complexidade de fatores 

que influenciam na sua forma de viver, ser e consumir. Garbin (2003 p. 128) considera ser 

“recorrente a afirmação de que a juventude atual substituiu os ideais mais amplos de mudança 

social e política por objetivos mais imediatistas, ligados ao prazer e ao consumo”. 

Dessa forma, nesta cultura imediatista, a juventude líquida vê-se diante de uma instabilidade 

de desejos e necessidades, na qual existe a tendência ao consumo instantâneo, conforme Bauman 

(2008). O autor acrescenta que 

Stephen Bertman cunhou os termos ‘cultura agorista’ e ‘cultura apressada’ para denotar a 
maneira como vivemos em nosso tipo de sociedade. Termos de fato adequados, que se 
tornam particularmente úteis sempre que tentamos apreender a natureza do fenômeno 
líquido-moderno do consumismo. Podemos dizer que o consumismo líquido-moderno é 
notável, mais do que por qualquer outra coisa, pela (até agora singular) renegociação do 
significado do tempo, (BAUMAN, 2008, p. 45 – grifo do autor). 

Tal prática está intrinsecamente ligada com a noção de temporalidade para a juventude 

líquida quando a noção de tempo está reconfigurada. Ou seja, o termo "tempo é dinheiro" é 

notoriamente utilizado na sociedade e, não por acaso este tema é apresentado nas manifestações 

culturais literárias, musicais e especialmente cinematográficas, de forma a relacionar questões 

culturais, sociais, entre outras, com a produção de um contexto de urbanidade bastante peculiar.  

No filme “O Preço do Amanhã” (cujo cartaz de divulgação é apresentado na figura 1) este 

tema foi utilizado de forma que a marca da diferença social torna-se o tempo, em substituição as 

diferenças econômicas. O tempo é a principal moeda de troca para sobreviver e também para obter 

luxos. Assim, o tempo de cada pessoa é seu dinheiro, além de ser a sua própria vida, descrevendo 

uma renegociação do significado do tempo, apontada por Bauman (2008). Tudo é comprado e pago 

com o tempo, sendo minutos, horas, meses, décadas, ou seja, dependendo daquilo que a pessoa quer 

comprar. Um cafezinho, por exemplo, equivale há quatro minutos. Deste modo, as pessoas 

trabalham em troca de mais tempo de vida, e pagam todas as suas contas justamente com o tempo 

que lhes resta.  
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Figura 1 – Cartaz do Filme “O Preço do Amanhã”. Fonte: IMDb, 2012. 

Na narrativa do filme o tempo não é consumido apenas comprando produtos e serviços, a 

ida para o trabalho ou para casa também consome tempo. Os menos favorecidos estão acostumados 

a correr diariamente para economizar tempo, conforme ilustra a figura 2. A partir deste fato, 

observa-se que a oportunidade de consumo dependerá do investimento e da organização do tempo 

que a pessoa dedicará para seu consumo, “na cultura ‘agorista’, querer que o tempo pare é sintoma 

de estupidez, preguiça ou inépcia”, (BAUMAN, 2008, p. 51). É preciso um imenso investimento no 

tempo e, por causa dele, estabelece-se a movimentação social. 

 
Figura 2 – Cena do Filme “O Preço do Amanhã”: Will corre para chegar à fábrica, (FOX, 2011). 
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Para Canclini (2010, p. ) o novo cenário sociocultural, expõe que uma reformulação dos 

padrões “[...] onde as atividades básicas (trabalhar, estudar, consumir) se realizam frequentemente 

longe do lugar de residência e onde o tempo empregado par locomover-se por lugares 

desconhecidos da cidade reduz o tempo disponível para habitar a própria”. Ou seja, também na 

sociedade atual, o consumo desenfreado está vinculado não somente a capacidade financeira, mas 

também, ao tempo disponível dos consumidores. A respeito disto, Bauman ( 2009, p. 12) afirma que 

o consumo toma tempo (ir ás compras também), e os vendedores de bens de consumo são 
naturalmente interessados em reduzir ao mínimo o tempo dedicado à agradável arte de 
consumir. Simultaneamente, eles se interessam em cortar o máximo possível, ou eliminar de 
uma vez, as atividades que ocupam muito tempo mas geram poucos lucros de mercado. 

De resultados e compras rápidas, a temporalidade efêmera faz com que a urgência 

predomine no cotidiano da sociedade de consumo; o importante é o maior tempo livre6 para se 

dedicar a outros consumos. Dentro desta perspectiva, se faz necessário refletir no sentido de que 

“através da tecnologia, diversão e obrigação, entretenimento e trabalho, se intercalam, 

reorganizando, de maneira não-linear, o tempo livre e o tempo útil, que se misturam em diferentes 

espaços sociais, privados e públicos”, (ROCHA , PEREIRA, BALTHAZAR, 2010, p. 2). 

No filme “O Preço do Amanhã” as pessoas trabalham literalmente para viver e ganhar dia 

após dia mais horas de vida; ao contrário da utilidade do dinheiro na sociedade atual, em que as 

pessoas vivem para trabalhar, trabalham para ganhar dinheiro, ganham dinheiro para adquirir bens 

materiais e outros serviços para sua comodidade. Sendo assim,  

ocupar o tempo ganha um significado importante; mais ainda, fundamental para os jovens 
que, comumente, são caracterizados pela falta de tempo, pelo grande número de 
compromissos, pela enorme capacidade de fazer inúmeras tarefas simultaneamente. O 
tempo, quando ocupado intensamente, torna-se produtivo e distintivo, (ROCHA, PEREIRA, 
BALTHAZAR, 2010, p. 8). 

No filme, enquanto algumas pessoas têm séculos ou milênios de vida em seu contador de 

tempo, outras têm apenas semanas, algumas têm apenas dias e, há aqueles que têm apenas minutos. 

O personagem protagonista Will trabalha para obter o dia seguinte, ou seja, mais 24 horas de vida. 

Não seria um erro pensar que ele é um “escravo do tempo”. Lipovetsky (2007, p. 14) propõe que  

pouco a pouco, desvanecem-se os antigos limites de tempo e de espaço que emolduravam o 
universo do consumo: eis-nos em um cosmo consumista contínuo, dessincronizado e 

                                                           
6 “O entretenimento, portanto, pode ser compreendido como o espaço de tempo que concede primazia ao prazer e aos 
sentidos em contraponto ao momento de trabalho, tempo útil”, (ROCHA , PEREIRA, BALTHAZAR, 2010, p. 2). Ou 
seja, tempo útil é considerado o tempo dedicado ao trabalho e o tempo livre para o lazer e entretenimento. 
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hiperindividualista, [...] no qual cada um pode construir à la carte seu emprego do tempo, 
remodelar sua aparência, moldar suas maneiras de viver. 

No filme, a corrida contra o tempo para conseguir “mais tempo” é estonteante, pois os 

menos favorecidos precisam gastar a maior parte de seu tempo para conseguir mais tempo e, os 

marginalizados, por sua vez, roubam e até matam somente para poder ter um pouco mais de vida. 

Sobre esta busca constante por mais tempo é possível pensar que “seria difícil exagerar o poder 

curativo ou tranquilizador dessa ilusão do domínio sobre o tempo – o poder de dissolver o futuro no 

presente e de resumi-lo no ‘agora’,” (BAUMAN, 2008, p. 121). Ou seja, cada instante conta. 

Rocha, Pereira, Balthazar (2010, p. 8) concordam com esta afirmação e comentam que “a intenção é 

sempre na direção de dominar e ganhar o tempo, antecipando os mistérios do mundo, acumulando 

experiências, fazendo sempre coisas novas, ininterruptamente”. 

Ao possuir pouco tempo, até o momento de uma refeição precisa ser rápido. Na cena 

apresentada na figura 3, Will come muito rápido em um restaurante e, por estar em uma zona 

horária de “ricos de tempo”, este fato é observado pela atendente que comenta: “você, não é daqui, 

não é? Você faz tudo um pouco rápido demais”. Os grupos socioculturais reproduzem um 

comportamento de consumo, baseado em representações específicas. Na sociedade contemporânea, 

as mercadorias funcionam como elemento de distinção, no filme o ato de possuir tempo torna as 

pessoas mais ou menos distintas ou iguais aos demais membros de seu grupo sociocultural.  

 
Figura 3 – Cena do Filme “O Preço do Amanhã”: refeição de Will, (FOX, 2011). 

Uma situação similar ocorre na sociedade atual, não é possível depender exclusivamente da 

disponibilidade bancária, por falta de maior tempo para o almoço e lanches, algumas pessoas 

precisam comer com muita rapidez. E, as atuais praças de alimentação (principalmente do shopping 
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center) se apresentam como uma alternativa, oferecem serviços de fast alimentação que representam 

mais que simplesmente atrativos de consumo, mas uma necessidade imposta. Segundo Bauman 

(2008) cada ambiente social de consumo é organizado e voltado para o fluxo de negócios e ordem 

social que integre aos hábitos cotidianos o que se busca atingir ou manter e, as praças de 

alimentação dos shoppings obedecem este projeto. O tempo é o ingrediente crucial do negócio. 

Rocha (2008) lembra que o consumo “através de um complexo sistema de representações, 

define capitais sociais, expressa identidades, diferenças, subjetividades, projetos, comportamentos, 

relações e oferece um mapa classificatório que regula várias esferas da experiência social na cultura 

contemporânea”. 

O consumo consiste em uma relação ativa, estabelecida entre o tempo, a pessoa e o mundo. 

“Por aí se vê que o consumo mantém relações íntimas com a questão do tempo existencial. Em uma 

época de consumo emocional, o importante já não é tanto acumular coisas quanto intensificar o 

presente vivido”, (LIPOVETSKY, 2007, p. 70). No filme, quem está sempre com o tempo contado 

tende a aprender a dar valor a sua vida, pois sabe quanto tempo lhe resta. Porém, quem possui muito 

tempo preocupa-se em saber até quando terão todo aquele tempo e, também tende a dar valor para a 

sua vida preocupando-se com a sua segurança (contra assaltos) e para não morrer por engano. Na 

figura 4, observa-se um dos personagens mais ricos do filme cercado de guarda-costas. Bauman 

(2008, p. 122) salienta que  

como é demonstrado pela trivialidade de usos linguísticos como “ter tempo”, “faltar tempo” 
e “ganhar tempo”, as preocupações em igualar a velocidade e o ritmo do fluxo do tempo com 
uma intensidade de intensões individuais ocupam lugar de honra entre nossas ansiedades 
mais frequentes, enervantes e desgastantes. 

 
Figura 4 – Cena do Filme “O Preço do Amanhã”: guarda-costas do personagem rico, (FOX, 2011). 
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O filme apresenta também uma reflexão sobre os valores dados a utilização do tempo, 

quando o personagem Will comenta a necessidade de viver um dia de cada vez e que em um dia é 

possível realizar uma infinidade de coisas. Hoje as pessoas tentam barganhar o tempo de vida que 

tem, estipulando datas para se alimentar melhor, estudar, casar, entre outras. No tocante a este 

ponto, Lipovetsky (2007) relata que para o apressado consumidor atual o fator tempo ordena e 

organiza seu cotidiano, tornando-se um referencial importante e, explica que o consumidor “[...] 

torna-se alérgico à menor espera, devorado que está pelo tempo comprimido do imediatismo e da 

urgência”, (LIPOVETSKY, 2007, p. 112). No início do filme, o personagem Will declara:  

Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para me preocupar como isto aconteceu. É o que é. 
Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos, só que depois 
nós vivemos só mais um ano, a não ser que consigamos mais tempo. O tempo, é a moeda 
agora. Nós o ganhamos e o gastamos. Os ricos podem viver para sempre e, o resto de nós só 
quer acordar com mais tempo na mão do que as horas do dia. 

A figura 5 ilustra o momento que o personagem acorda e possui menos de 24 horas de vida. 

 

Figura 5 – Cena do Filme “O Preço do Amanhã”: relógio do braço de Will, (FOX, 2011). 

Passar boa parte do tempo envolvidos em experiências de consumo faz com que os 

personagens do filme compartilhem as mesmas aflições da sociedade líquida, descritos por Bauman 

(2008) na qual a falta de dinheiro e a ausência de tempo acabam sendo interpretações de fracasso. 

Assim,  

no tempo pontilhizado da sociedade de consumidores, a eternidade não é mais um valor e um 
objeto de desejo. A única qualidade que, mais do que qualquer outra, concedia-lhe um valor 
singular e verdadeiramente monumental, tornando-a objeto dos sonhos foi extirpada, 
comprimida e condensada numa experiência ao estilo “big-bang”, e transplantada para o 
momento – qualquer momento, (BAUMAN, 2008, p. 134 – grifo do autor) 
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Para o autor este tempo pontilhista7 é marcado pelas rupturas e descontinuidades, 

fragmentado, inconsistente, com multiplicidade e possibilidades de “instantes eternos”. Na cultura 

de consumo do agora, cada segundo é uma oportunidade e que se não for consumida de forma 

adequada se esvai como tantas outras. “A vida, seja individual ou social, não passa de uma sucessão 

de presentes, uma coleção de instantes experimentados em intensidades variadas”, (BAUMAN, 

2008, p. 46). O uso do tempo precisa promover o bem-estar do indivíduo, ter tempo e saber usar 

bem o tempo é primordial, também na sociedade atual a relação entre vida – tempo – dinheiro 

transforma o cotidiano. 

 

Considerações finais 

 

Este artigo apresentou uma breve discussão sobre o tema cultura de consumo, tendo como 

foco o consumo do tempo apresentado no filme “O Preço do Amanhã”. As análises colocam em 

relevo a relação entre as práticas de consumo e as complexas matrizes culturais que envolvem o 

consumo do tempo e do dinheiro. 

As possibilidades de “renegociação do significado do tempo” ilustram formas de interação 

entre os consumidores e, revelam práticas de consumo do tempo na juventude líquida e 

consequentemente, de relação entre tempo e dinheiro. Assim como, a liquidez que envolve o 

consumismo desenfreado e o individualismo excessivo da atual sociedade. 

Ainda que analisados somente algumas cenas do filme “O Preço do Amanhã”, constatou-se 

que o filme destaca a cultura de consumo do agora. Verificou-se que a cultura do agora está 

articulada com o consumo e, que esta interação tende a ter contribuído como o formato de 

alimentação de alguns jovens, impactando na formação do seu estilo de vida, desde a valorização do 

tempo útil e tempo livre, seu senso de urgência e reflexões sobre a vida e o dinheiro. Assim, 

acredita-se que o problema proposto inicialmente tenha sido respondido e os objetivos alcançados.  

A partir das discussões do estudo observa-se uma estreita relação entre as práticas de 

consumo e a significação do tempo, descrita na narrativa do filme, com as práticas culturais de 

consumo da juventude líquida. Com a expansão do consumismo desenfreado, as mudanças na 

                                                           
7
 Para Bauman (2008, p. 46 – grifos do autor) o tempo não é cíclico e nem linear, “em vez disso, para usar a metáfora de 

Michel Maffesoli ele é pontilhista – ou, para empregar o termo quase sinônimo de Nicole Aubert, um tempo pontuado, 
marcado tanto (se não mais) pela profusão de rupturas e descontinuidades, por intervalos que separam pontos 
sucessivos e rompem os vínculos entre ele, quanto pelo conteúdo especifico desses pontos”. 
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esfera cultural e social tornaram-se mais marcantes no cotidiano do jovem. Assim, a cultura do 

agora se tornou parte do cotidiano desta sociedade de consumo. 
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