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• “Desejo sugerir que temos vivido nas duas 

últimas décadas uma fase de compressão do 

tempo-espaço que tem tido um impacto 

desorientado e disruptivo sobre as práticas 

político-econômicas, sobre o equilíbrio do 

poder de classe, bem como sobre a vida social 

e cultural.” (p. 257)



• “A transição para a acumulação flexível foi feita em 
partes por meio da rápida implantação de novas 
formas organizacionais e de novas tecnologias 
produtivas. [...] sua aplicação teve muito que ver com a 
superação da rigidez do fordismo e com a aceleração 
do tempo de giro como solução para os graves 
problemas do fordimos-keynesianismo [...]” (p.257)

• “A aceleração do tempo de giro na produção envolve 
acelerações paralelas na troca e no consumo.” (p.257) 



• “A mobilização da moda em mercados de massa (em oposição a mercados de 
elite) forneceu um meio de acelerar o ritmo de consumo não somente em termos 
de roupas, ornamentos e decoração, mas também numa ampla gama de estilos de 
vida e atividades de recreação (hábitos de lazer e de esporte, estilo de música oio, 
videocassetes e jogos infantins etc.)” (p.258)

• “Uma segunda tendência foi a passagem de consumo de bens para o consumo de 
serviços – não apenas serviços pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, 
como também de diversão,  de espetáculos, eventos e distrações. O “tempo de 
vida” desses serviços (uma visita a um museu, ir a um concerto de rock ou ao 
cinema, assistir a palestras ou frequentar clubes), embora difícil de estimar, é
bem menor do que o de um automóvel ou uma máquina de lavar.” (p.258)

• “Como há limites para a acumulação e para o giro de bens físicos [...], faz sentido 
que os capitalistas se voltem para o fornecimento de serviços bastante efêmeros 
em termos de consumo.” (p.258)



• “A dinâmica de uma sociedade “do destarte” [...] significa mais do que 
jogar fora bens produzidos (criando um monumental problema sobre o 
que fazer com o lixo); significa também ser capaz de atirar fora valores, 
estilos de vida, relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios, 
lugares, pessoas e modos adquiridos de agir e ser.” (p.258)

• “Foram essas as formas imediatas e tangíveis pelas quais o “impulso 
acelerador da sociedade mais ampla” golpeou  “a experiência cotidiana 
comum do indivíduo” (Toffler, p.40). Por intermédio desses mecanismos 
(altamente eficazes da perspectiva da aceleração do giro do bens de 
consumo), as pessoas foram forçadas a lidar com a descartabilidade, a 
novidade e as perspectivas de obsolescência instantânea.  “Em 
comparação com a vida numa sociedade que se transforma com menos 
rapidez, hoje fluem mais situações em qualquer intervalo de tempo dado 
– e isso implica profundas mudanças na psicologia humana” (p.258)



• “[...] hoje é tão importante aprender a  trabalhar com a 
volatilidade quanto acelerar o tempo de giro. Isso 
significa ou uma alta adaptação e capacidade de se 
movimentar com rapidez em resposta a mudanças de 
mercado, ou o planejamento da volatilidade.” (p.259)

• Dominar ou intervir ativamente na produção da 
volatilidade envolvem [...],a manipulação do gosto e da 
opinião seja tornando-se um líder da moda ou 
saturando o mercado de imagens que adaptem a 
volatilidade a fins particulares. Isso significa [...] 
construir novos sistemas de signos e imagens, o que 
constitui em si mesmo um aspecto importante da 
condição pós moderna [...] (p.259)



• “[...] a publicidade e as imagens da mídia passaram a ter um papel 
muito mais integrador nas práticas culturais[...]. Além disso, a 
publicidade já não parte da idéia de informar ou promover no 
sentido comum, voltando-se cada vez mais para a manipulação dos 
desejos e gostos mediante imagens que podem ou não ter relação 
com o produto a ser vendido. Se privássemos a propaganda 
moderna da referência direta ao dinheiro, ao sexo e ao poder, 
pouco restaria.” (p.260)

• “A aquisição de uma imagem (por meio da compra de um sistema 
de signos como roupas de grife e o carro da moda) se torna um 
elemento  singularmente importante na auto apresentação nos 
mercados de trabalho e , por extensão, passa a ser parte integrante 
da busca de identidade individual, auto realização e significado de 
vida.” (p.260)



• “Podemos vincular a dimensão esquizofrênica da 
pós-modernidade que Jameson destaca com 
acelerações dos tempos de giro na produção, na 
troca e no consumo, que produzem por assim 
dizer, a perda do sentido do futuro, exceto e na 
medida em que o futuro possa ser descontado do 
presente. A volatilidade e a efemeridade também 
tornam difícil manter qualquer sentido firme de 
continuidade. A experiência passada é
comprimida em algum presente avassalador.”
(p.263)



• “Os sistemas de comunicação por satélites implantados a partir do início da 
década de 70 tornaram o custo unitário e o tempo da comunicação invariante com 
relação à distância. [...] testemunhamos outra difícil rodada do processo de 
aniquilação do espaço por meio do tempo que sempre esteve no centro da 
dinâmica capitalista.” (p.264)

• “A necessidade de informações precisas e comunicações rápidas enfatizou o papel 
das chamadas “cidades mundiais” no sistema financeiro e corporativo (centros 
equipados com teleportos, aeroportos, ligações de comunicação fixas, bem como 
um amplo conjunto de serviços financeiros, legais, comerciais e infra-estruturais). 
A diminuição de barreiras espaciais resulta na reafirmação e realinhamento 
hierárquicos no interior do que é hoje o sistema urbano global” (p.266)

• “Se vemos a cultura como um complexo de signos e significações (incluindo a 
linguagem) que origina códigos de transmissão de valores e significados sociais, 
podemos ao menos iniciar a tarefa de desvelar suas complexidades nas condições 
atuais mediante o reconhecimento de que o dinheiro e as mercadorias são eles 
mesmos os portadores primários de códigos culturais. Como o dinheiro e as 
mercadorias dependem inteiramente da circulação do capital, segue-se que as 
formas que as formas culturais têm firmes raízes no processo diário de circulação 
de capital.” (p.269)



• “ A intensidade da compressão do tempo-

espaço no capitalismo ocidental a partir dos 

anos 60, com todos os seus elementos 

congruentes de efemeridade e fragmentação 

excessivas no domínio político e privado, bem 

como social, parece de fato indicar um 

contexto experimental que confere à

condição da pós-modernidade o carácter de 

algo um tanto especial”


