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Resumo 

 

Desde os final do anos 90 vemos a intensa adoção dos aparelhos celulares. Porém, se no início a 

comodidade era o grande motivador, logo a questão de segurança passou a fazer parte da 

argumentação de por que as pessoas deveriam ter um celular. Milhares de pais compraram 

aparelhos celulares para seus filhos adolescentes, e logo causaram indignação na sociedade, pois 

muitos dos aparelhos eram ostensivamente caros. Para complicar o quadro, certas classes sociais 

passaram a dar aparelhos celulares para crianças abaixo de 12 anos de idade. Com isso, assistimos 

uma mudança de hábitos na coordenação das agendas, na forma dos jovens se comunicarem com 

pares e parentes. Uma mudança tão rápida, como abrangente, posto que estudiosos de todo o mundo 

passaram a dar atenção à mesma. 

As principais preocupacões com este trabalho são entender o que faz o celular ter essa adoção tão 

rápida, e  como o uso do celular muda a cultura. Iremos explorar quem são os atores e como ocorre 

esse processo de mudança.  Nosso objetivo é demonstrar como a tecnologia e a sociedade estão 

interagindo com relação ao aparelho celular, olhando para essaa nova cultura de mídia que nasce da 

interação dessa nova geração com o aparelho e suas novas funcionalidades, ora de produção, ora de 

distribuição de conteúdos, que criam uma nova língua que desafia as regras tradicionais da língua 

portuguesa e demais línguas nativas mundo afora. Como resultado desse esforço ficara mais claro o 

caminho que leva essa geração a encarar o poder das mídias tradicionais com um certo cinismo.  
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Introdução 
 

Os servicos celulares estão disponíveis para 86% da população e 48% dos municípios do 

Brasil. Entre 1997 e 1998 o celular ainda era considerado um serviço alternativo, mas logo foi 

incorporado ao cotidiano da vida nas cidades brasileiras, especialmente naquelas com mais de 15 

mil habitantes  ou 38% dos municípios, já que no Brasil, 87% da população está concentrada nesse 

tipo de cidade.  O crescimento dos servicos móveis pessoais (SMP) foi de 34,58% em 2005, hoje 

com mais de 82 milhões de linhas móveis, demonstrando que há uma demanda muito intensa por 

esta forma de comunicação. (TELECO, 2005) Interessante notar que o  Brasil é um país que tem  

cobertura de televisão de 90,3 %, 16,3% de lares com microcomputador, mas somente 12,2% dessas 

microcomputadores têm acesso a Internet e, enquanto  a Internet está disponível há cerca de 12 anos 

e o serviço celular, há cerca de 10 anos, ou seja, a Internet em 12 anos não conseguiu o que o 

celular conseguiu em menos tempo. (MOBILEFEST, 2006) O que faz o celular ter essa adoção tão 

rápida? Como o uso do celular muda a cultura? Quais são os atores e como ocorre esse processo de 

mudança?  Estas são nossas principais preocupações com este trabalho. 

Existem inúmeros exemplos de como a interação entre as inovações tecnológicas e a adoção social 

interagem.  A revolução industria l ente 1760 e 1840 é  a mais óbvia de todas. Novos materiais e 

novas formas de energia levaram à reorganização do trabalho, mudaram o tamanho e o 

comportamento das famílias, tornando-as menores, permitindo que seus membros pudessem 

encontrar trabalho em outras cidades. Ao longo dos anos a presença da mulher como figura 

importante no trabalho das fábricas foi crescendo, viu-se a diminuição do poder da igreja, e o 

surgimento de novas formas de poder, tais como dos sindicatos de trabalhadores. 

 

A seguir temos o surgimento do automóvel, que certamente, mudou para sempre a forma como cada 

pessoa pode encarar questões de tempo, espaço e mobilidade. Antes do surgimento do automóvel, 

os meios de transporte impunham limitações espaciais, já que os trens obrigavam a horários e locais 

rígidos, ou de consumo de tempo, posto carruagens eram muito lentas. Assim sendo, o carro trouxe 

a idéia de que seria  possível a um único ind ivíduo mudar de lugar quando quisesse, sem que nada o 

impedisse.  Porém, foi somente no período entre a primeira e segunda guerra, com a construção de 

estradas intermunicipais de melhor qualidade para o tráfego de automóveis, que começaram a 

aparecer negócios baseados no conceito de mobilidade, mudando a forma de interação social, 
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deixando de ser obrigatoriamente local, para poder ocorrer em lugares mais distantes. (FLINK, 

2001) Foi o carro que permitiu a extensão de nosso círculo social, viabilizou interações e a busca 

por entetenimento em lugares mais distantes, bem como a possibilidade de um local de trabalho 

diferente do local de moradia. É a presença do carro, como provedor de mobilidade que torna 

necessária a existência do telefone celular, como meio para coordenar nossas relações sociais. 

(TOWSEND, 2000) Segundo LING (2004), o celular é o complemento do carro, o elo que faltava 

para que a mobilidade fosse mais completa, uma vez que ele é o elemento de tecnologia que permite 

a coordenação de movimentos em  “tempo real.” 

 

Ainda assim, temos que entender que a criação das tecnologias nasce dentro de um contexto social 

específico, e que a sociedade ao seu redor reage  à inovação das formas mais variadas, ora com 

deslumbramento, ora com maus olhos, uma vez que elas chegam para moldar algo novo, ditar novas 

regras, mudar o que estava estabelecido, modificando as estruturas de poder e as regras sociais.  

 

O Celular na Vida dos Adolescentes 
 

Antes de falarmos de adolescentes é preciso lembrar de como aprendemos a falar ao telefone fixo. 

Em primeiro lugar, esse é um processo de aprendizado bastante longo, que exige um grande 

amadurecimento de toda a capacidade cognitiva, motora e linguística do indivíduo. (VEACH, 1981) 

 

Toda criança passa por um período de aprendizado operacional, onde o controle motor é importante 

para conseguir tirar o telefone do gancho e poder discar o número. Durante esse período entre os 3 e 

os 7 anos, deve aprender os códigos de sinais: linha livre, chamando, ocupado, por exemplo e pelo 

aprendizado do ritual de telefonar: associar um número a uma pessoa, realizar uma seqüência de 

operações, incluindo chamar, esperar que alguém atenda o telefone e estabelecer uma conversação. 

Porém, é preciso entender que os aspectos cognitivos e linguísticos precisam ser aprendidos ao 

longo de um período, o processo de comunicação sem dicas visuais, a existência de um código de 

conversação onde até as pausas na fala têm significado. 

 

Ao longo dos anos, as crianças evoluem nesse processo linguísico, através de conversas simples 

com os avós, até o momento em que aprendem a lidar com o início e com o fim das conversas, 
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dominando o gerenciamento de todo o processo quando chegam por volta dos 8 ou 10 anos de 

idade. (HOLMES, 1981; LING, 1998; MEAD, 1934) É exatamente nesse período que comecam a 

desejar o celular com maior intensidade. A primeira grande razão é o espelhamento desses pré-

adolescentes no comportamento do adolescente, sua liberdade, seus hábitos de consumo e os 

símbolos que carregam.  A segunda grande razão é que o celular é um elemento de emancipação. O 

celular permite ao seu portador o gerenciamento de seu círculo íntimo de amizades, a coordenação 

de sua agenda de eventos e a troca de comunicações sem que os pais possam ascender ou ouvir 

diretamente. De uma certa forma, o celular permite algo que pode até não ter sempre conseqüências 

físicas, tais como deslocamentos, mas permite a intimidade e a aproximação virtual com o grupo. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é o período da vida que começa aos 10 

anos e vai até os 19 anos e, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, começa aos 12 e vai 

até os 18 anos.   As pesquisas que reúnem mais de um critério, classificam como crianças pessoas 

com até 8 anos de idade, que são chamados de “tweens” jovens entre 9 e 12 anos, e de “teens” ou 

adolescentes pessoas entre 13 e 19 anos.  Por questões culturais e econômicas, nos países asiáticos e 

latinos, os jovens adultos na faixa entre 20 até os 30 anos, são incluídos nas observações de campo.  

Isto ocorre porque, apesar da maturidade sexual e da idade, eles ainda moram na casa dos pais, o 

que permite que permaneçam hábitos de consumo adquiridos durante o início da adolescência. (O 

QUE É adolescência, 2003) Adolescência é, para este estudo, o período durante o qual os 

indivíduos desenvolvem sua própria identidade e o sentido de amor-próprio. Por essa razão 

podemos dizer que a adoção do celular é uma ação individual, mas também é uma forma de 

alinhamento com a cultura vigente entre os pares. (FINE, 1987) 

 

Falar sobre adolescência sem falar das diferenças entre as gerações é algo impossível. Sabemos que 

as pirâmides etáreas de uma população podem sofrer alargamentos ou estreitamentos em sua base, 

de acordo com fatores como fecundidade, mortalidade e migrações. Chama-se de “onda” quando há 

o alargamento de uma determinada faixa.  A partir do final dos anos 90, vivemos a concomitância 

da “Onda Jovem”, com faixa etárea de 12 a 30 anos, com a ”Onda dos que tem idade a partir dos 40 

anos”.    Isso significa que temos pais ainda jovens, que buscam o rejuvenescimento, competindo em 

poder de consumo, influindo nos indicadores de desemprego, interagindo com os estes 

adolescentes.  (DOSSIÊ Universo Jovem, 1999) Essas duas gerações são diferentes em hábitos de 

compra e reivindicações, pois cresceram em contextos diferentes. Porém, os pais dos adolescentes  
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näo conseguem entender, ou extender, o uso do aparelho celular para além de sua função de 

comunicação por voz, e poucos indivíduos utilizando funções relativas a negócios, tais como 

agenda ou alertas de compromissos. (BARRET, 2000;CROSS, 2002; GILKINSON, 1973; 

KOSTAN, 2003) 

 

Para os pais dessas crianças e jovens, no entanto, o celular representa uma forma de contato que 

garante a seguranca dos filhos. É preciso considerar que em todas as grandes cidades do mundo, 

pais e mäes fazem parte da força de trabalho, o que os obriga a deixar seus filhos menores de 13 

anos algumas horas sozinhos ou a realizar o tränsito da escola até em casa por conta própria. Depois 

desse período, jovens começam a sair à noite com os amigos, o que reforça idéia de que o celular 

pode representar um meio de comunicação que facilita o contato em casos de emergência. 

Obviamente essa não é a visão dos filhos adolescentes, pelo menos em sua totalidade, mas serve 

como excelente elemento de barganha para solictar a compra de um aparelho celular. 

 

Pesquisas realizadas na Noruega (LING, 2004) mostram o crescimento brutal da freqüência de uso 

durante o período dos 13 aos 20 anos. O número de minutos de uso passa a ser de 23 minutos, não 

existindo nenhuma outra faixa etárea que supere estes valor.  É preciso lembrar que a adolescência é 

um tempo de mudança de referenciais, que passa da família para o grupo, com a conseqüente 

transição para o próprio grupo de valores, regras e maneiras de expressão. O adolescente preza o 

grupo e precisa do grupo para estabelecer seus laços, pois é este que provê os códigos de conduta 

aos seus participantes, estabelecendo as regras sociais que caracterizam cada geração. Porém,  ele 

também precisa estabelecer seus limites como indivíduo, razão pela qual fecha a porta do quarto e 

assume o controle de todas as mídias disponíveis dentro do mesmo. É lá que ele sente aconchego e 

usufrui da privacidade que deseja, também é neste espaço onde expressa sua individualidade, 

colorindo paredes, colocando as imagens de seus ídolos. É onde guardam objetos que os identificam 

com seu grupo.  Os adolescentes de todo o mundo são bagunceiros e orgulham-se disso.  Outra 

caracterís tica interessante é vivem em tribos, usufruindo dessa parte da vida essencialmente em 

grupo. Estas tribos possuem características marcantes e próprias, que as segmentam. São grupos de 

referência de comportamento e, uma vez adotadas as regras, fazem com que seus integrantes sejam 

diferentes dos pares pertencentes a outros grupos. São as tribos que determinam as marcas a serem 

compradas e que dizem que tipos de artigos serão consumidos, onde e como isso ocorrerá. (WARD, 

1972)  As tribos são um exercício de pluralidade, de diferenciação, uma manifestação de opções 
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estéticas, musicais, mas é um caminho alternativo, sem as características de contestação das 

gerações anteriores. (FINE, 1987; WEE, 1999)  

 

Os grupos de jovens utilizam todos as formas possíveis de identificação das tribos, porém o celular 

ocupa um espaço importante tanto no processo de expressão da individualidade assim como na 

apresentação de símbolos relacionados ao grupo. No entanto, é preciso discutir a questão da posse. 

É ela o primeiro elemento que diz que aquele jovem está emancipado e é dono de seu círculo de 

contato, que é capaz de um grau de liberdade qiue lhe dá o direito de gerenciar aspectos íntimos da 

comunicação. Quanto aos modelos de celular que cada grupo indica que deve ser adquirido, a 

questão é o valor simbólico das marcas e atributos do aparelho, além da personalização do mesmo. 

Há marcas cuja reputacao é de serem modernas, enquanto outras sao mais ligadas aos aspectos de 

negócios. Logicamente, dentro de cada marca há sub-grupos de modelos que possuem um ou outro 

atributo considerado inovador pelos jovens. Modelos que tragam inovação de design e novos 

modelos com mais funcionalidades são o principal motivo para a troca de aparelhos. De uma forma 

geral, qualquer atributo que permita a comunicação ou a expressão da individualidade de forma não 

convencional é valorizado, pois faz parte da cultura da chamada Gen Y valorizar coisas que sejam 

de difícil compreensão e uso por seus pais, a chamada Gen X.  (MERRIL, 1999; MORTON, 2002) 

O modelo também deve ter um estilo que simbolize as características que seu jovem proprietário 

deseja ver reconhecidas por seus pares: ser moderno e ser capaz de trazer inovações para o grupo , 

tornando-se referência, mostrando a capacidade de assimilar e liderar a novidade. (LING, 2004) 

Por outro lado, os pacotes de serviços devem antecipar que os adolescentes estão divididos em dois 

grandes grupos, aqueles com poder aquisitivo e de decisão, e aqueles cujos pais decidem a compra.  

Para ambos, funcionalidades ligadas à socialização e à personalização são fundamentais: salas de 

bate-papo, blogs e personalização de campainhas, proteção de tela e aparência externa são coisas 

importantes. (KOSTMAN, 2003; ROGAR, 2003; RUBIN, 1985)  

 

É dessa interacao entre o jovem e seu grupo, e a forma como ambos lidam com as tecnologias que 

nasce uma mudanca cultural importante, pois, se antes havia o uso de códigos como compromissos 

agendados com antecedência e todo uma observacao de normas para o reagendamento destes, esta 

geracao assume a transitoriedade dos compromissos e o hedonismo como parte inerente dos 

mesmos. Para essa geração nada precisa ou deve ser agendado com grande antecedência, assim 

como nada do que é acordado tem caráter definitivo. É comum entre esses jovens o agendamento 
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realizado durante o processo de encontro do grupo. Um exemplo seria um encontro do grupo numa 

sexta-feira à noite, onde nem o local nem o horário são definitivos, havendo uma concordância 

inicial de horário e local, mas que pode ser modificada à medida em que algum dos membros 

indique que há alternativa ou outras opções mais interessantes. Obviamente, essa micro-

coordenação da agenda não seria possível sem a existência  do celular, o que torna o fato de possuir 

um teminal condição absoluta para fazer parte de qualquer grupo da Geração Y. 

 

O Celular como Novo Espaco Midiático 
 

Cultura de mídia refere-se à habilidade de acessar, analizar, avaliar e criar mídia em diversos 

formatos, segundo a definição proposta pelo Aspen Media Literacy Leadership Institute em 1992.  

Apesar da tentação de atualizar a definição acima, creio que o mais importante  é discutir onde e 

como a questão da cultura de mídia apresenta, em lugar de discutir quais mídias devem ser incluídas 

na definição. 

 

Desde os anos 80 muito se discute sobre o tema de media e cultura, mas o foco foi, até o momento, 

a mídia de massa e o seu papel como grande produtor e distribuidor de informação. Críticos como 

Adorno (2002) e Kellner (2001) discutiram a necessidade de uma visão mais crítica dos meios de 

comunicação, posto que o aspecto de entretenimento parece entorpecer a capacidade analítica e 

crítica daqueles que consomem os produtos de mídia.  O conteúdo dos aparelhos celulares, usados 

além da voz é meu principal ponto de discussão no que se refere a mundança de cultura. Não irei 

discutir o papel da globalização e dos grandes conglomerdos de mídia na distribuição além dos 

limites geográficos como quebra dos aspectos de consumo localizado, nem discutir os aspectos 

políticos da mídia. Celulares são portáteis e são  de uso individual. Independente do fato de que é 

possível realizar campanhas de comunicação que atinjam seus portadores, ou de que seja possível 

distribuir conteúdo nesse meio, ele representa um desafio ao conceito anterior de cultura de mídia.  

Seguindo Silverstone e Haddon (1996), todas as tecnologias säo domesticadas, pois elas se 

transformam na mão daqueles que as usam, uma vez que estes lhe dão propósitos não imaginados 

por seus criadores. 

 

Um aspecto interessante a se discutir é a linguagem. Manovich (2001) observou que cada nova 

mídia utiliza a linguagem da mídia anterior para se expressar num primeiro momento e evolui para 
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uma linguagem própria.  Portanto, se investigarmos os primeiros websites, veremos que as páginas 

continham predominantemente textos e seu layout remetia a páginas de jornais ou revistas, o que 

significa que o designer da página usava as metáforas, regras e cultura anterior nessa nova interace.  

Cada uma das novas mídias digitais,  está desenvolvendo sua própria linguagem, sua própria 

maneira de organizar os conteudos, criar relacoes de tempo e espaço e estruturar a experiência 

humana no ato de lidar com as informações.  No entanto, o cinema, a palavra impressa e os meios 

digitais, ainda são os reservatórios de metáforas e os meios de organizar informações que 

alimentam as interfaces culturais, e tambem são as formas nas quais aprendemos diferentes 

maneiras de registrar a memória e experiência humana.   

Apesar de todo o fascínio da imagem, em especial da imagem em movimento, a palavra escrita tem 

um lugar previlegiado no universo das mídias digitais, o que em parte inclui a interface do celular, 

pois serve de metalinguagem, com códigos capazes de se acomodar nos diferentes meios para 

sinalizar outras representações. Dessa forma, as interfaces digitais herdam os princípios de 

organização do texto, suas metáforas e ícones e, posteriormente, incluem o olhar do expectador no 

cinema como linguagem.  A interface do celular, como não poderia deixar de ser, possui ícones e 

utiliza as palavras em muitas ocasiões para indicar ações dentro do mesmo e sofre da mesma 

transitoriedade dessa cultura emergente, que substitui o papel e as paredes das cavernas por bits na 

memória dos computadores, capazes de armazenar milhões de dados, apesar de serem sabidamente 

substituíveis. 

Uma coisa é certa, nesse novo universo cultural, não há mais seqüência de páginas ou imagens, mas 

a possibilidade de um acesso aleatório ao conteúdo, o que altera a percepção de tempo, tornando-o 

algo pelo qual se pode navegar, sem ser em formato sequencial, e a metáfora da janela para 

qualquer universo e perfeitamente aceita como trivial. Ao mesmo tempo, percebemos que as 

gerações criadas diante de mídias que privilegiam a imagem sobre a palavra escrita, usam essa 

gramática do olhar com maior freqüência como forma de comunicação. O exemplo mais 

contundente são os chamados emoticons, imagens que representam sentimentos, idéias e que são 

trocados dentro de diálogos virtuais em salas de bate-papo ou no correio eletrônico, por exemplo, 

como forma de representar o que se quer dizer, sem precisar correr o risco de errar na hora de 

digitar. Logo, parte da produção de conteúdo dos celulares é gerada nas mäos de seus usuários, e 

substituída por esses novos códigos, que buscam aliar emoções às imagens. (SUNDSTRÖM et al., 

2005) As mensagens em texto merecem nossa especial atenção, pois, transgridem todas as regras de 
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escrita conhecidas em português. (GRINTER, ELDRIDGE, 2001) São emoticons, seguidos de 

seqüências de consoantes ou neologismos nascidos no seio dessa nova cultura. 

 

Outro aspecto importante é que cada indivíduo usa o aparelho de forma muito peculiar, dependendo 

da função de uso e isso modifica a cultura de mídia de localizada, TV na sala ou rádio no carro, para 

algo totalmente móvel que permite, de forma única, a expressão física do propósito do uso. De uma 

certa forma, o celular confirma a visão de Mcluhan de que a tecnologia é uma extensão do homem. 

Para realizar uma chamada de voz é preciso criar um espaço privado dentro de ambientes públicos, 

e isso ocorre através do corpo. Estudos etnográficos realizados no Japao mostraram que, para 

realizar chamadas pessoais nas condições acima, as pessoas cobriam o aparelho com as mãos ou se 

voltavam para uma direção oblíqua e oposta à de outras pessoas presentes na sala, ou faziam os dois 

movimentos ao mesmo tempo. No caso do uso de agendas pessoais, uma atitude corporal 

protegendo oo conteúdo da agenda mostrou o uso do corpo como elemento de criação de espaco 

pessoal mais uma vez. Já no caso de uso da função de máquina fotográfica, quando a função era de 

tirar fotos do grupo, o braço ficava extendido e o aparelho apontava para todos os membros do 

grupo, de tal forma que um espaço, o espaço do grupo, era criado a partir dessa combinação. 

(MIZUKOSHI, ITO, HAYASHIDA, 2006) 

 

Lembro que é preciso conhecer todas as funções do aparelho para poder lidar com ele e, 

especificamente no caso das fotografias, as pessoas precisam não só tirar, mas dividir o conteúdo 

criado de alguma forma, seja num blog na Internet, seja no através de envio da foto por celular aos 

membros do grupo. Isso indica que os usuários desse atributo devem conhecer muito bem como 

manejar a mídia e usar todo o conjunto de convenções aprendidas anteriormente para poder se 

comunicar, criar conteúdos e distribuí- los. Essas pessoas tornam-se então parte da mídia, com o 

corpo e com o conteúdo que criam, e são ambém consumidores daquilo que eles e seus pares 

produzem, criando uma espécie de poder paralelo ao da mídia tradicional. Esta é, sem dúvida, uma 

subversão do tradicional poder das mídias, discutido amplamente por Douglas Kellner (2001). 

Muitos irão argumentar que este movimento já havia sido iniciado na Internet, mas meu argumento 

aqui é que a Internet permite a criação e compartilhamento dos conteúdos, mas nao faz o próprio 

corpo ser parte do processo. Basta olhar os aparelhos celulares dos jovens, para entender do que 

falo. Há milhares de fotos guardadas, algumas que o proprietário do aparelho tirou, outras recebidas 

de amigos, assim como há mensagens em texto. Há blogs e w-blogs, diários virtuais, atualizados 
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diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, assima como há pessoas que recebem alertas em seus 

celulares caso seus diários virtuais tenham recebido algum comentário. É um poder paralelo, 

nascido do acúmulo de experiências com as mídias, que indica um certo enfado dessa geração com 

a mídia tradicional. O que estamos assistindo é uma mudança de cultura ou o surgimento de uma 

nova forma de usar a cultura de mídia em outra mídia, o aparelho celular. 

 

Conclusão 
 

Este trabalho procurou demonstrar como a tecnologia e a sociedade estão interagindo com relação 

ao aparelho celular. A visão que procuramos trazer é de que há mudanças nascidas do extenso 

aprendizado do uso das mídias anteriores, como operá- las, onde usá-las, quando usá- las, discutindo 

onde aprendemos essas mídias, em especial a falar ao telefone. A seguir, procuramos discutir os 

papel do adolescente nesse processo de mudança de cultura, seus valores, forma de consumo e 

produção de conteúdos, bem como o valor simbólico do celular. Por fim, olhamos para a nova 

cultura de mídia que nasce da interação dessa nova geração com o aparelho e suas novas 

funcionalidades de produção e distribuição de conteúdos, cujos aspectos linguísticos desafiam as 

regras tradicionais do idioma ativo de todos os países, e a forma como essa geração encara, com um 

certo cinismo, o poder da mídia.  

Este trabalho limita-se à discussão dos aspectos teóricos envolvidos nesta mudança, sendo 

necessários estudos etnográficos mas extensos, para podermos comparar os resultados obtidos em 

outros países com resultados brasileiros, uma vez que a cultura, inevitavelmente, deve manifestar-se 

no processo midático. 
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