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1. Considerações Iniciais 

 

O consumo pode ser considerado um código por meio do qual a sociedade 

busca relacionar-se e, é capaz de aproximar e individualizar. Sendo que a 

comunicação é uma forma de sociabilidade a ser (re)construída pelas 

transformações socioculturais.  

Assim, o presente estudo propõe discutir a relação entre a cultura de 

consumo e a inclusão social com foco na multiplicidade de interações que envolvem 

as transformações socioculturais no consumo do tempo na juventude líquida 

contemporânea1.  

E, apresenta como objetivo analisar a concepção do significado do tempo na 

comunicação da juventude, considerando o consumo do pager e do app “Yo”. A fim 

de responder a questão: Como a comunicação da juventude através do pager e do 

app “Yo” destaca o significado de “consumo do tempo”? 

A escolha metodológica deste estudo seguiu as recomendações de Prodanov 

e Freitas (2009), para tanto, optou-se pela pesquisa descritiva, sendo abordagem 

qualitativa e, técnica bibliográfica e documental. As análises têm como contribuição 

teórica os estudos de Zygmunt Bauman, Garcia Canclini, Lívia Barbosa e Everardo 

Rocha. A pesquisa documental foi realizada por meio da análise de reportagens e 

posts no Facebook sobre o app “Yo” para smartphones (criado em junho de 2014) e 

do pager (década de 70 a 90).  

A interpretação dos dados foi realizada a partir da análise de conteúdo 

segundo Bardin (2004), sendo obedecidas as fases: a) Pré-análise com a escolha 

das reportagens e posts; b) Exploração do material seguindo as categorias: 

hiperconectividade e consumo do tempo; c) Tratamento, síntese e apresentação dos 

resultados.  

                                                           
1 Schmidt (2007), tendo como base Bauman (2001), caracteriza a “juventude líquida” como um grupo 
que, para afirmar-se como tal, precisou, em determinados momentos históricos, romper, ou talvez 
fosse melhor dizer, dissolver, derreter certos “sólidos”. Nesse processo de dissolução, a juventude 
acabou por constituir-se como “irreverente”, “inconformada”. Com isso, acabou criando novos 
“sólidos” para si. E são eles que, contemporaneamente, vão sendo despejados no cadinho para 
serem novamente reformados, reformulados e refeitos. 



No desenvolvimento do estudo aponta-se como resultado parcial, a 

construção de uma estreita relação entre as experiências de consumo do 

smartphone, a inserção social e o consumo do tempo. Este estudo integra uma 

pesquisa mais ampla que tem como objetivo problematizar a concepção do 

significado do tempo estabelecendo relações entre a inclusão social e as 

experiências de consumo de smartphone. 

 

2 Consumo do tempo, hiperconectividade e suas relações 

  

O consumo é reconhecido como uma prática social e cultural, pois está 

presente em diversos momentos e espaços. Conforme Canclini (2010, p. 60) o 

consumo é o “conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos”.  

Barbosa (2004, p. 13) afirma ser o consumo “central no processo de 

reprodução social de qualquer sociedade, ou seja: todo e qualquer ato de consumo 

é essencialmente cultural”. Cabe mencionar como exemplo, o modo de vestir, de 

falar, de escrever, os sites e redes sociais, entre outros; todos estão conectados 

com o consumo. 

A autora aponta duas mudanças importantes no campo do consumo “a 

passagem do consumo familiar para o consumo individual e a transformação do 

consumo de pátina para o consumo de moda”, (BARBOSA, 2004, p.19). Sendo, a 

pátina caracterizada pelo consumo antigo, de objetos com longa duração e a moda, 

a valorização do novo e do individual, uma temporalidade de curta duração do 

objeto. 

Esta valorização do novo, do consumo de moda e a curta duração do objeto, 

também são apontadas por Bauman (2011) quando assinala que no mundo “líquido 

moderno”, os próprios relacionamentos humanos, muitas vezes, são de curta 

duração. Lipovetsky (2007, p. 43) acrescenta que 

em primeiro lugar, o gosto pela mudança incessante no consumo já não tem 
limite social, difundiu-se em todas as camadas e em todas as categorias de 
idade; em seguida, desejamos as novidades mercantis por si mesmas, em 
razão dos benefícios subjetivos, funcionais e emocionais que proporcionam. 
[...] a curiosidade tornou-se uma paixão de massa e mudar por mudar, uma 
experiência destinada a ser experimentada pessoalmente. 



Essas considerações sobre o consumo individualista e de curta duração são 

de grande importância na análise do estilo de vida2, principalmente, do grupo 

denominado “juventude líquida”. Assim, faz-se necessário refletir que, respeitando 

suas características individualizadas, a juventude líquida tem desejo de aceitação e, 

busca comunicar seus gostos e preferências.  

Vivemos – principalmente nas sociedades de consumo ocidentais - a época 
das redes sociais on-line, dos games, das mídias locativas, da 
interatividade, da convergência e da visibilidade, para citar apenas alguns 
dos objetos e conceitos que nos rondam diariamente e que têm os jovens 
como seus principais atores, (PEREIRA E POLIVANOV, 2012, p.78). 

Ou seja, uma hiperconectividade, pois é possível estar conectado a qualquer 

hora, vinte e quatro horas por dia, e em qualquer lugar do mundo, com uma banda 

larga cada vez mais rápida. Isso permite analisar que, os dispositivos móveis, entre 

eles o smartphone, possibilitam diversas interações e (novas) formas de 

comunicação. Conforme Rocha, Pereira e Barros (2014, p. 8)  

as inovações mais significativas, especialmente aquelas dedicadas à 
comunicação entre as pessoas, interferem na maneira pela qual passamos 
a olhar o mundo e a nós mesmos e, consequentemente, nos diversos 
papeis que desempenhamos em momentos e lugares diferentes. 

Segundo Sorj (2003) cada inovação tecnológica afeta as condições de 

inclusão/exclusão social e, consequentemente os processos socioculturais e 

econômicos.  

Os celulares, iPods e smartphones, junto a tantos outros modernos meios 
de comunicação, são os bens simbólicos da contemporaneidade que 
sintetizam, de forma exemplar, os valores distintivos em uma sociedade de 
consumo que, como tal, se sustenta na desigualdade, na diferenciação 
(Baudrillard, 1981), mas que também estabelece uma lógica bastante 
particular que inclui, exclui e classifica coisas e pessoas, (ROCHA, 
PEREIRA E BARROS, 2014, p. 8). 

Assim, fatos que parecem casuais e desconectados se unem para reforçar o 

comportamento do jovem no mundo líquido, ou seja, para Bauman (2007, p. 8) 

a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza 
constante. As preocupações mais intensas e obstinadas que assombram 
esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, não 
conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar passar 
as datas de vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora indesejáveis, 
perder o momento que pede mudança e mudar de rumo antes de tomar um 
caminho sem volta. 

                                                           
2 No contexto da cultura de consumo, o estilo de vida aponta para a autoexpressão, individualidade e 
estilo pessoal, “os objetos e as mercadorias são utilizados como signos culturais de forma livre pelas 
pessoas para produzirem efeitos expressivos em um determinado contexto”, (BARBOSA, 2004, p. 
23). 



Desta forma, na atual sociedade de consumo3 ter tempo e saber usar bem o 

tempo é primordial. As práticas de consumo do tempo são constitutivas de 

experiências e construção social cotidiana. E, tais práticas estão intrinsecamente 

ligadas às formas de comunicação cujas mudanças tornaram-se mais marcantes 

pela tendência ao consumo instantâneo e a cultura imediatista.  

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). 

Nesta noção de tempo reconfigurada o processo de identificação e 

diferenciação do sujeito e do grupo, bem como, a relação da hiperconectividade e da 

comunicação são potencializados pelas tecnologias digitais. 

Não por acaso que, alguns aplicativos para smartphone são criados com a 

função de auxiliar na comunicação e administração do tempo, enfim, soluções para 

gerenciar e controlar a relação do jovem com a hiperconectividade. Exemplo disto é 

o app “Yo” (cuja primeira imagem de divulgação é apresentada na figura 1), criado 

em abril de 2014, pelo engenheiro israelense Or Arbel. 

 
Figura 1 – Logotipo The Official Yo App. Fonte: www.facebook.com/The-Official-Yo, 2014. 

 

O aplicativo de troca de mensagens “Yo” tem apenas uma única função: 

enviar a palavra “Yo”, uma forma minimalista e simplificada de comunicação. O 

destinatário recebe uma notificação na tela de seu smartphone com o "Yo" e a 

indicação do remetente. “Para alguns, o Yo é apenas um modismo. Para outros é o 

                                                           
3 Para Bauman (2008, p. 71) a sociedade de consumidores “representa o tipo de sociedade que 
promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, 
e rejeita todas as opções culturais alternativas. [...] uma sociedade em que se adaptar aos preceitos 
da cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única 
escolha aprovada de maneira incondicional. Uma escolha viável e, portanto, plausível - e uma 
condição de afiliação”. 



maior exemplo de como vamos nos comunicar no futuro”, (AGUILHAR, 2014, 

online).  

O próprio site do app “Yo” é extremamente simples, como ilustra a figura 2, 

possui uma única página com links para download para Apple Watch4 e, lojas de 

aplicativos para IOS, Android, Windows e Chrome. 

 
Figura 2 – Site JustYo. Fonte: www.justyo.co, 2015. 

 

Em junho de 2014, o app “Yo” alcançou 50 mil downloads e captou um milhão 

de dólares de fundos de um investidor anjo para financiar o projeto, conforme 

divulgado no periódico econômico Financial Times (2014). Após essa reportagem 

quase quatro milhões de “yos” foram enviados em apenas um dia (19 de junho de 

2014, dia seguinte à reportagem) e o aplicativo atingiu o 5º lugar no ranking da App 

Store americana, na frente do Facebook5, Instagram6 e Snapchat7, (VEJA ONLINE, 

2014). 

Yo, um novo app, estende essa ideia ao extremo: mensagens sem as 
mensagens. Tudo o que você pode fazer com Yo é enviar a um amigo uma 
notificação dizendo "Yo". A totalidade do app é uma lista de endereços de  
amigos, com um toque envia-lhes uma "Yo", que chega com uma entonação 
da saudação coloquial [oi] e o nome do remetente. Cada Yo pode significar 
o que você quiser significar - ou tenha acordado previamente com o seu 
amigo. Ultra-simplicidade traz diferentes opções para interpretação pessoal, 
(FINANCIAL TIMES, BRADSHAW, 2014, online – tradução nossa)8. 

                                                           
4 Relógio da Apple no qual é possível selecionar, navegar e inserir dados.  
5 Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 2004, no qual as 
pessoas podem criar um perfil, adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo 
notificações automáticas. https://pt-br.facebook.com. 
6 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de foto e vídeo que permite aos seus 
usuários tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los em outras redes sociais, como 
Facebook, Twitter, etc. https://instagram.com. 
7 Snapchat é um mensageiro semelhante ao WhatsApp Messenger, mas que envia imagens pelo 
bate-papo que só duram alguns segundos. https://www.snapchat.com. 
8 Yo, a brand-new app, stretches this idea to the extreme: messaging without the messages. All you 
can do with Yo is send a friend a notification saying “Yo”. The entirety of the app is a list of friends’ 



Não é exagero pensar que o consumo de novos aparelhos tecnológicos e as 

redes sociais online (Facebook, Twitter9, Instagram, Medium10, etc) promoveram 

transformações sociais no processo de comunicação e informação. Observa-se que 

estas novidades e efeitos no processo de comunicação são desaprovados por 

alguns estudiosos e aclamados por outros. Na entrevista de Arbel ao Estadão, o 

autor do “Yo” declara que “acredito que as pessoas não entendem o Yo. É mais do 

que um app para perturbar seus amigos. É uma forma totalmente nova de 

comunicação, por meio da qual uma notificação é a mensagem em si”, (AGUILHAR, 

2014, online). 

Para Rocha, Pereira e Barros (2014, p. 8) “para além de seu caráter utilitário 

implícito na troca de informações, esses objetos [celulares, smartphones, etc] 

propiciam outro, simbólico, que permeia as ideias de conectividade e de 

sociabilidade”.  

Assim, por enviar somente uma palavra, a comunicação entre destinatário e 

remente deverá contemplar uma integração de momento (contexto e tempo) e 

conteúdo. Por exemplo, os destinatários devem saber por que eles receberam o “Yo” 

e por que naquele exato momento. Sob esse ponto de vista, os vínculos de 

sociabilidade também se apresentam como comunicadores de práticas sociais 

cotidianas estabelecidas e pressupõe um mínimo de informações compartilhadas 

anteriormente. 

Neste contexto, pode-se notar que estes aplicativos para smartphones devem 

seu sucesso, em grande parte, à eficiência com que representam anseios comuns 

da juventude líquida contemporânea, entre eles os desejos de popularidade e 

reconhecimento e, ao desejo de sociabilidade relacionado ao pertencimento ao 

“assunto do momento”, ou seja, no investimento na “adequação social” comentado 

por Bauman (2008, p. 74).  

                                                                                                                                                                                     

usernames, one tap of which sends them a “Yo”, which arrives with a cheeky intonation of the 
colloquial greeting and the name of the sender. Each Yo can mean whatever you want it to mean – or 
have agreed beforehand with your friend. Ultra-simplicity brings wide-open scope for personal 
interpretation. 
9 O Twitter é uma ferramenta que proporciona a postagem de mensagens de até 140 caracteres para 
uma rede de seguidores, bem como a troca de mensagens entre usuários de forma pública (Replies) 
e privada (Messages). http://www.twitter.com. 
10 Medium é uma mistura de publicador de conteúdo e rede social, permite que o usuário publique e 
leia textos como num blog e, comente e recomende a amigos textos de que gostou. 
https://medium.com. 



Discorrendo ainda sobre as mudanças apresentadas por Barbosa (2004) na 

questão do consumo de moda e a curta duração do objeto e, por Bauman (2008, p. 

135) sobre a “era da conexão instantânea e sem esforço”, pode-se atentar para as 

experiências de consumo do app “Yo” e a promessa de uma (nova) concepção do 

significado do tempo na comunicação da juventude. 

Com base nesta constatação, buscou-se analisar a página do Facebook do 

app “Yo” (figura 3).  

 
Figura 3 – Página no Facebook The Official Yo App. Fonte: www.facebook.com/The-Official-

Yo, 2015. 

 

A página possui 1 486 curtidas. De 01 de janeiro a 30 de maio de 2015 

publicou quarenta e três posts, sendo que, o post neste período com maior número 

de curtidas (trinta e um) refere-se ao stand da feira de tecnologia International 

Consumer Electronics Show (CES) que ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos 

(figura 4). 

 
Figura 4 – Yo at the Sands Expo – CES2015. Fonte: www.facebook.com/The-Official-Yo, 2015. 



 

O segundo post com mais curtidas (vinte e nove) apresenta a imagem de um 

Apple Watch com o “Yo” na tela, com a mensagem “It's coming”11, publicado em 18 

de março, conforme ilustra a figura 5. 

 

 

 

Figura 5 – Yo para Apple Watch. Fonte: www.facebook.com/The-Official-Yo, 2015. 

  

Em 23 de março foi compartilhado um texto do blog do app “Yo” informando 

sobre o lançamento do Yo para o Apple Watch: “A new dimension to communication 

on the Watch”12, (figura 6). 

 
Figura 6 – Lançamento Yo para Apple Watch. Fonte: www.facebook.com/The-Official-Yo, 2015. 

 

No Blog Justyo (2015), a equipe do app “Yo” descreve esta nova dimensão da 

comunicação, ressaltando que o Apple Watch é um dos dispositivos perfeitos para o 

                                                           
11 “Tá chegando”. 
12 Uma nova dimensão de comunicação no relógio. 



app “Yo”, pois apresenta uma forma de comunicação rápida, simples, eficiente e, 

que permite comunicar com amigos que utilizam outros dispositivos. 

Nós desenvolvemos uma interface fácil e familiar para ficar em contato com 
as pessoas e os serviços que importam. Seu uso é de apenas um toque de 
distância. Toque em seu nome para enviar um Yo, duplo toque em Yo para 
sua localização. É simples assim, (BLOG JUSTYO, 2015, online – tradução 
nossa)13. 

Desta forma, pode-se constatar que o app “Yo” tende a propiciar ao seu 

usuário/ consumidor uma modalidade muito básica de conversação, principalmente 

pela associação com a busca da sociabilidade, seja através da simples interface 

como também pela inclusão em diversos gadgets14.  

Esta constatação remete às discussões de Rocha, Pereira e Barros (2014) 

sobre sociabilidade e as práticas de consumo dos jovens, “os jovens escolhem 

produtos e marcas que estejam de acordo com a própria lógica de pensamento – é 

assim também com os gadgets, com sua conectividade e funcionalidade múltipla 

embutida, modificando, portanto, os usos sociais do tempo”, (ROCHA, PEREIRA E 

BARROS, 2014, p. 14 – grifo do autor). 

Fato este que remete ao outro aspecto importante sobre este aplicativo: 

presença em diversas redes sociais e todas interligadas em seus conteúdos. Já foi 

mencionado o Site, o Facebook, o Blog Justyo, cuja página inicial está apresentada 

na figura 7. 

 
Figura 7 – Blog Justyo. Fonte: http://blog.justyo.co, 2015. 

 

                                                           
13 We’ve developed an easy and familiar interface to stay in touch with the people and services you 
care about. Your inner circle is only a tap away. Tap their name to send a Yo, double tap to Yo your 
location. It’s that simple. 
14 Gadget significa dispositivos portáteis de variados segmentos, como smartphones, tablets e 
diversos outros aparelhos relativamente pequenos que desempenham funções específicas. 



Mas, é importante destacar o Twitter, que conta com 3 777 tweets, 6 485 

seguidores (figura 8). 

 
Figura 8 – @YoApp. Fonte: https://twitter.com/YoApp, 2015. 

A participação no Medium com 2 476 seguidores (figura 9). 

 
Figura 9 – Medium @YoApp. Fonte: https://medium.com/@YoAppStatus, 2015. 

 O app “Yo” tem também um canal no YouTube, está presente no Meerkat15. 

Vale destacar que em todos estes espaços o app “Yo” utiliza poucas palavras e uma 

apresentação gráfica simples, sendo que a imagem no perfil (Facebook e Twitter) 

apresenta somente um quadrado lilás. De certa maneira,  

o próprio fato de existir este app fala da necessidade de algo para acabar 
com a sobrecarga de ruído e de informação, algo tão simples que não 
requer uma resposta, uma mensagem para ser lida ou mesmo uma 
notificação para ser julgado improcedente, (Financial Times, Bradshaw, 
2014, online – tradução nossa)16 

Em consequência do uso de gadgets cada vez mais rápidos, o cotidiano do 

jovem é marcado pela velocidade e, às vezes, também pelo exibicionismo inerente 

                                                           
15 Meerkat é um aplicativo de streaming de vídeo cuja câmera transmite ao vivo a gravação e, depois 
os arquivos são excluídos do app. https://meerkatapp.co. 
16 But the very fact this app exists speaks to the need for something to cut through the noise and 
information overload, something so simple that it does not require a response, a message to be read 
or even a notification to be dismissed. 



ao ato da compra e do uso do app “mais atual”. A facilidade de acesso e o constante 

“aparecimento” de novos aplicativos e redes sociais, favorecem a experimentação 

como um ato de prestígio social. 

Instaurando-se uma “sociedade do desejo”, um “tipo de sociedade que 

substitui a coerção pela sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pelo 

dispêndio, a solenidade pelo humor, o recalque pela liberação, as promessas do 

futuro pelo presente” (LIPOVETSKY, 2007, p. 35), que promove esse consumo 

emocional, acompanhado por um desejo de consumir mais e de novo, produzindo a 

prática consumista. 

Lipovetsky (2007) ressalta que existe uma ambiguidade ligando o consumo 

individualizado com o consumo de massa e a busca de identificação social. Dessa 

forma, a juventude vê-se diante de uma instabilidade de desejos e necessidades, na 

qual existe uma ambiguidade: tendência à renovação constante buscando sua 

individualidade e, ao mesmo tempo o desejo de ser igual ao grupo no qual se 

identifica, com o propósito de pertencimento. 

Assim, tal prática está intrinsecamente ligada às questões de 

hiperconectividade, de concepção diferenciada de comunicação e consumo do 

tempo. Enfim, os jovens muitas vezes dispõem de um tempo cada vez menor, para 

captar e transmitir inúmeros estímulos e informações provenientes da realidade 

social.  

Contudo, esta forma simplificada de comunicação conta com outros formatos, 

como por exemplo, as ligações perdidas, conhecidas como “dar um toque” no 

smartphone ou celular (ou seja, quando uma pessoa liga para outra, deixa tocar e 

desliga antes que a pessoa atenda), as cutucadas do Facebook, entre outros. 

Nestas interações o significado é entendido entre as partes envolvidas, que pode 

ser: “estava pensado em você”, “me liga”, entre outras.  

E, também os emojis17 considerados como uma comunicação mais emocional 

e divertida. Criados para expressar o suficiente através de imagens que possam 

substituir palavras e frases, simbolizando objetos, sentimentos e expressões do 

cotidiano. Uma tendência que já está consolidada, a ponto de existir uma rede social 

apenas de emojis, a Emojili (http://emoj.li).  

 

 
                                                           
17 "Emoji" vem da palavra japonesa para "pictográfico". Alguns exemplos: ☺, �.  



Castro (2012, p. 66) comenta que 

há tempos, consumo e tecnologia convivem em uma espécie de pacto de 
cumplicidade e retroalimentação. Como contrapartida, a obsolescência e 
rápido descarte de peças e equipamentos é francamente estimulada com o 
lançamento continuado de novas versões mais avançadas do mesmo 
produto.  

Neste contexto de comunicação minimalista existe um aparelho que não pode 

ser esquecido: o pager, um transmissor eletrônico de mensagens (figura 10).  

 
Figura 10 – Pager. Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/10-tecnologias-que-se-tornaram-mais-

obsoletas/5, 2010. 

 

O pager também era conhecido como “bip”, pois apenas emitia um alerta e o 

usuário devia ligar para uma central de para checar o recado.  

Com a evolução natural dos aparelhos, eles passaram a receber mais do 
que sinais de alerta. No final dos anos 80 começaram a aparecer os Pagers, 
capazes de receber mensagens de texto. No final de década de 90, 
apareceram até aparelhos capazes de enviar respostas pré-programadas e 
de tocar mensagens de correio de voz. Mas já era tarde demais, os 
telefones celulares chegaram com tudo e devastaram esse mercado, 
(BARRETO, 2011, online). 

A revista Veja (2010, online) descreve que  

era a maneira mais eficaz de enviar um recado urgente, que a pessoa 
retornava assim que encontrasse algum telefone disponível. Mas, para 
quem enviava a mensagem, a eficiência não era tanta, já que era preciso 
entrar em contato com uma central telefônica, que recebia e encaminhava o 
texto ao destinatário. 

Assim como o pager outras tecnologias tornaram-se ultrapassadas, como por 

exemplo, o disquete, o fax, entre outros. Canclini (2010 p. 32) descreve que muitos 

objetos são produzidos de acordo com as “regras das inovações e da obsolescência 

periódica” que constantemente apresentam renovações no consumo cotidiano. 

Como bem assinala Sorj (2003, p. 61) “as tecnologias estão em constante 

movimento, e aquilo que parece o ponto de chegada rapidamente fica obsoleto”. Os 

valores sociais e estéticos da sociedade de consumo tendem a ditar o ritmo do 

envelhecimento de produtos e processos. 



Para Rocha (2010, p.8)  

aproximados socialmente pela comunicação proporcionada pelos gadgets, 
embora fazendo deles usos simbólicos diferentes, os jovens estabelecem 
uma relação muito particular com o tempo, construindo novos sentidos - 
como, por exemplo, o descarte da inovação tecnológica, sublinhando a 
necessidade de se fazer presente sempre antes. De fato, a relação do 
tempo com a juventude é complexa. 

Isso permite analisar que, o consumo do tempo estabelece diversas relações 

dos jovens entre si e com o mundo. De tal modo que, a linguagem utilizada e a 

forma de comunicação são carregados de significado cultural, que incide as 

colocações de Barbosa (2004), Canclini (2010) e Bauman (2008). Neste caso, o 

smartphone torna-se interface que permite ao jovem ampliar sua visibilidade, que 

admite conectar práticas de consumo, saberes e comportamentos socioculturais.  

Por fim, concorda-se com a afirmação que “chega a hora em que todas as 

esferas da vida social e individual são, de uma maneira ou de outra, reorganizadas 

de acordo com os princípios da ordem consumista”, (LIPOVETSKY, 2007 p. 128). 

Do mesmo modo, é relevante considerar que grande parte dos jovens está 

em constante reformulação de si, dos objetos que se identificam; e, que ao mesmo 

tempo, reformulam a forma de comunicação de acordo como se sentem em 

diferentes momentos e espaços, frente a novas experiências de consumo. 

Nesse sentido, ao analisar o dinamismo da comunicação observa-se uma 

estreita relação com as práticas de consumo do tempo, que sempre diversifica 

tecnologias, espaços, interações e conexões. Por esse motivo, pode-se notar que a 

comunicação aproxima e distancia, a hiperconectividade pode tornar proximidades 

físicas em distâncias sociais, ou seja, possui muitos significados e constitui-se  

essencial na linguagem social do consumo.  

 

3. Considerações Finais 

 

Este artigo apresentou alguns apontamentos sobre os temas cultura de 

consumo e a concepção do significado do tempo. Tomando como ponto inicial de 

reflexão as características marcantes da hiperconectividade e consumo do tempo.  

Observa-se que o estudo das diferentes práticas de consumo é extremamente 

relevante, pois a juventude contemporânea vê-se diante de uma instabilidade de 

desejos e necessidades.   



É interessante observar que os tópicos, sobre as formas de comunicação, 

atravessam uma diversidade de recortes, de conceitos e de definições, uma 

complexa combinação interdisciplinar. Neste processo de se avaliar as 

transformações no consumo do tempo na comunicação através do app “Yo” tem-se 

uma amostra de como a complexidade permeia as novas formas de comunicação na 

sociedade de consumo. 

Para o desenvolvimento da investigação destas principais discussões teóricas 

foi necessário envolver diversos autores, com atenção à complexidade do fenômeno 

do consumo. No decorrer do percurso investigativo, realizou-se a pesquisa de 

reportagens e posts sobre o consumo do app “Yo” para smartphones e do pager. 

Foram listados algumas redes sociais e outros aplicativos que o app “Yo” está 

presente e, em relação ao pager como era seu uso nas décadas de 70 a 90. 

Ainda que analisados neste estudo somente um aplicativo e um antigo 

transmissor eletrônico de mensagens, verificou-se a existência da relação das 

práticas de consumo do tempo e as transformações na comunicação da juventude 

contemporânea. Pode-se constatar a construção de uma estreita relação entre as 

experiências de consumo do smartphone, a inserção social e o consumo do tempo. 

Nesta perspectiva, percebeu-se que o smartphone tornou-se uma prática de 

sociabilidade de grande valor simbólico na juventude. Sendo um produto que se 

desdobra, em sua produção, divulgação e consumo está envolvido na atribuição de 

sentidos que relacionam aspectos que caracterizam a forma de comunicação do 

jovem contemporâneo. 

Além do desejo inerente ao jovem de se conectar e estar conectado, muitos 

fatores envolvem suas decisões de consumo, pertencimento e individualismo, suas 

necessidades agoristas e no que diz respeito também à preferência por mensagens 

de texto no lugar de ligações telefônicas, enfim, pela economia de tempo. 

Assim, acredita-se que o problema proposto inicialmente tenha sido 

respondido e o objetivo alcançado, em função da apresentação da base teórica 

correspondente ao tema e da identificação desta bibliografia aos comentários 

analisados. 

É relevante observar a existência de uma multiplicidade de fatores que 

impactam na comunicação da sociedade contemporânea. O jovem tem a disposição 

diversos recursos comunicativos, visando diferentes conexões mais amplas ou mais 

restritas. Enfim, entende-se que a diferença de abordagens e de perspectivas sobre 



as práticas de consumo do tempo revela-se em infinitas possibilidades de 

envolvimento e identificação de transformações socioculturais da juventude 

contemporânea.  
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