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Resumo 
 
O Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto, em parceria com a rede de 
telefonia móvel Optimus, atribui aos estudantes de mobilidade internacional um chip com o 
plano Optimus TAG. O plano consiste na gratuidade de ligações e mensagens de texto para 
os que utilizam o mesmo serviço tarifário. O propósito deste trabalho investigativo é aferir 
de que forma esta estratégia influencia ou determina o comportamento psicossociológico 
dos estudantes brasileiros em mobilidade da referida Universidade, no ano letivo de 
2011/2012. A proposta da investigação é saber se o uso do tarifário TAG adequa-se às 
necessidades de comunicação do estudante brasileiro em mobilidade e contribui para a sua 
integração e interação na comunidade universitária. 
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INTRODUÇÃO 
 
A integração da internet, dos softwares livres, câmeras, jogos e outros recursos tecnológicos 

determinaram a adoção dos aparelhos celulares em larga escala, particularmente pelo 

público jovem, para o qual o dispositivo assumiu uma função social, tendo em vista sua 
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utilidade na manutenção das redes de relacionamento em um período da vida em que os 

pares e os grupos ganham substancial importância. 

 

Scott W. Campbell e Yong Jin Park (2008) observaram que a comunicação móvel tem 

reconfigurado a maneira como os jovens interagem entre si e com os outros. O uso da 

mensagem de texto, por exemplo, permite uma comunicação contínua entre o grupo, que é 

constantemente atualizado sobre as novidades e acontecimentos da vida de seus membros. 

 

Antes da adoção do aparelho celular, a troca de informações ficava limitada ao encontro 

físico dos indivíduos. Com ele, o acumular de informações tornou-se desnecessário na 

medida em que os indivíduos podem manter o contato independentemente da sua 

localização seja por voz ou por texto. Dessa forma, o celular pode atuar como dispositivo 

fortalecedor da noção de grupo, na medida em que situa os indivíduos entre os seus pares.  

 
Young people rely on peer group interactions and social network 
ties to establish a sense of self, and mobile communication affords 
greater freedom for them to carry out their social relations as they 
see fit. It plays such an integral role in the lives of young people 
that it has actually become an important part of who they are, 
feeding into the symbolic meaning of the technology 
(CAMPBELL; PARK, 2008, p.380). 

 
Além disso, o consumo de produtos culturais e o acesso à internet, acrescidos da principal 

característica do dispositivo, que é a mobilidade, conferem a ele um aspecto muito pessoal. 

Enquanto o computador pessoal, por exemplo, não é necessariamente utilizado por apenas 

uma pessoa, o celular é um artefato individual, e pode representar simbolicamente a 

identidade através da marca, cor, formato, ringtones etc (CAMPBELL; PARK, 2008).  

 

Tendo em vista tais considerações, o presente trabalho de pesquisa visa estudar e identificar 

os possíveis impactos psicossociológicos do uso dos celulares. Como objeto de estudo, 

escolhemos a ação da empresa de comunicações móveis Optimus entre os alunos brasileiros 

de intercâmbio da Universidade do Porto, os quais, ao chegarem, recebem o cartão da 

operadora gratuitamente e facilidades no plano de telefonia. Com o chip, os alunos de 

intercâmbio podem se comunicar com qualquer outro aluno que também o utilize, de 

maneira gratuita. O objetivo, então, é descobrir, a partir da metodologia utilizada, se a ação 

da operadora contribui ou não para a integração dos alunos de intercâmbio entre si e com os 

outros alunos da Universidade. 
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METODOLOGIA 

De forma a aferir o uso do chip TAG e suas implicações psicossociológicas no processo 

comunicacional e de integração na comunidade, por parte dos alunos provenientes de 

universidades brasileiras, utilizamos uma metodologia extensiva. A abordagem teórico-

metodológica implicou um resumo da bibliografia dedicada a temas de psicossociologia, 

mobilidade, integração, comunicação em rede, novas tecnologias e celulares, os quais 

permitiram delimitar o campo teórico e determinar a amplitude da investigação.  

 

Por meio de entrevistas preparatórias, buscou-se a compreensão do processo de 

oferta/adesão e funcionamento do plano Optimus TAG. A partir da informação recolhida o 

passo seguinte foi a elaboração de um questionário com o objetivo de recolher a 

representação estatística dos dados necessários aos propósitos da investigação. Com a 

colaboração do Serviços de Cooperação com Países Lusófonos e Latino-Americanos 

(SCPLLA) da Universidade do Porto,  o questionário foi disponibilizado online por meio da 

ferramenta de questionários do Google (Google Docs) e enviado para os emails dos 

referidos alunos brasileiros em mobilidade na Universidade do Porto (728 estudantes ao 

todo) cadastrados na reitoria da UP. A recolha de dados ocorreu entre os dias 11/05/2012 e 

25/05/2012. 

 
O questionário foi construído com: questões fechadas, de escolha múltipla, de modo a obter 

interpretações estatísticas e imediatas dos resultados; e uma pergunta de controle, aberta, 

para aferir sugestões, informação adicional e enunciar outras possibilidades de estudo, por 

parte dos participantes, em relação à problemática enunciada neste artigo. 

 

O questionário foi respondido por 158 estudantes, o que corresponde a 21,53% dos 728 

alunos totalizados.  O uso de questões abertas e fechadas permite a este estudo obter 

informação qualitativa para apoiar a análise e que nos permite complementar e 

contextualizar a informação quantitativa. Neste sentido, acrescentamos à nossa metodologia 

o uso da ferramenta das entrevistas, de forma a dar mais informação qualitativa aos 

elementos obtidos através do questionário. Utilizamos dois tipos de entrevista: o primeiro 

destinado a representar o lado dos usuários, no caso quatro estudantes da referida 

mobilidade, sendo três entrevistados usuários do Optimus TAG e um estudante que migrou 
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deste tarifário para outro. A finalidade da entrevista com este último foi de perceber os 

fatores motivadores para a mudança de operadora. 

 

Por outro lado, as entrevistas para estabelecer também o contato com representações 

institucionais claramente definidas no desenho de investigação, de forma a providenciarem 

o posicionamento social e estratégico da instituição de ensino, por meio de Luisa Capitão, 

coordenadora das mobilidades IN (alunos vindos de outras instituições) do SCPLLA e 

também com Ricardo Oliveira, representante da ESN9 (Porto), uma das maiores associações 

de estudantes da Europa, cujo objetivo é promover a flexibilidade no ambiente de educação. 

Junto com a UP, a ESN distribui chips Optimus TAG para os estudantes. 

 

Além disso, foram efetuadas várias tentativas de contato com a empresa Optimus para 

entrevista na perspectiva de interação e integração, mas o retorno por parte da empresa não 

aconteceu. Por fim realizou-se uma entrevista de estudo, de controle e crítica sobre o 

processo de investigação especializado no tema, com a professora Lídia Oliveira Silva, 

docente da Universidade de Aveiro, em Portugal, cuja bibliografia publicada aborda, de 

diversas formas, problemas de integração e de usos dos novos meios comunicacionais. 

 
ETAPAS DO QUESTIONÁRIO ONLINE 

1ª Etapa: sócio-demográfica. 

Fornecimento de informações sobre sexo, faixa etária, semestre no qual está/esteve 

matriculado na UP e unidade da UP a qual o aluno está/estava vinculado. 

 

2ª Etapa: Contando com uma facilidade da ferramenta Google Docs, após o aluno informar 

se utiliza ou não o cartão Optimus TAG, oferecido pela Reitoria da UP, ele era direcionado 

para questões específicas: 

A -  Os estudantes que responderam que utilizam o chip Optimus TAG: 

Os alunos que usam o serviço responderam perguntas sobre satisfação com o plano, a 

eficácia com a qual o plano o integra nos meios sociais, preço do tarifário e frequência de 

uso. É válido ressaltar que a última pergunta do questionário é aberta, pois diz respeito a 

                                                
9 Erasmus Student Network, Associação criada em 1989 para promover maior integração entre os estudantes de 
intercâmbio em instituições européias. 
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melhorias sugeridas pelos alunos. Sua inclusão justifica-se por ser uma forma de obter 

dados mais qualitativos. 

B - Os estudantes que responderam que não utilizam o chip Optimus TAG: 

Aqueles que responderam negativamente com relação ao uso do serviço foram questionados 

sobre os motivos pelos quais optaram por utilizar outros planos ou não utilizar nenhum 

plano para celular, qual operadora de telefonia móvel utilizam (se utilizam uma) e se usam 

um serviço tarifário específico para o público jovem ou universitário. 

C - Os estudantes que responderam que não receberam o chip Optimus TAG eram 

direcionados para a finalização da entrevista. 

 

PENETRAÇÃO E RESULTADOS 

Era esperada, para melhor consistência das respostas obtidas, um nível de retorno de pelo 

menos 50% +1 do número de estudantes de interesse (considerando o universo 728 

estudantes, 50% +1 corresponderia a 365 pessoas). Contudo, a penetração foi inferior ao 

esperado (156 respostas, 21,43% do total). Desse modo, o questionário conseguiu alcançar 

um resultado significativo e passível de análise. 

 

Contudo, a quantidade de respostas e a sua proporção sociodemográfica não correspondem 

ao universo e, por isso, não pode ser tomada como representativa para tal, mas apenas para 

os 156 indivíduos que aderiram ao questionário. Em relação aos resultados obtidos na etapa 

sociodemográfica do questionário, dos 156 alunos que responderam, são 95 (60,9%) do 

sexo feminino e 61 (39,1%) do sexo masculino. Quanto à faixa etária, 24 (15,38%) 

indivíduos informaram ter até 20 anos de idade, 121 (77,56%) com idades entre 21 e 25 

anos, 9 (5,77%) indivíduos com idades entre 26 e 35 anos e 2 (1,28%) indivíduos 

informaram ter mais de 35 anos de idade. 

 

Com relação ao semestre do ano letivo 2011/2012 no qual estava matriculado na 

Universidade do Porto, 59 (37,82%) informaram ter sido matriculados no 1º semestre, 74 

(47,44%) no 2º e 23 (14,74%) em ambos os semestres. Ainda no âmbito sociodemográfico, 

os estudantes foram indagados sobre em qual unidade acadêmica da UP eles estavam 

oficialmente matriculados. Em caso de alunos que estavam matriculados em mais de uma 

unidade acadêmica, deveria responder a unidade que está especificada na carteira de 

estudante oferecida pela Universidade. As respostas foram as seguintes: Faculdade de 
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Arquitetura, 7 estudantes (4,49%); Faculdade de Belas Artes, 17 (10,9%); Faculdade de 

Ciências, 13 (8,33%); Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, 11 (7,05%); 

Faculdade de Desporto, 16 (10,2%); Faculdade de Direito, 9 (5,77%); Faculdade de 

Economia, 2 (1,28%); Faculdade de Engenharia, 36 (23,08%); Faculdade de Farmácia, 1 

(0,64%); Faculdade de Letras, 24 (15,38%); Faculdade de Medicina, 3 (1,92%); Faculdade 

de Medicina Dentária, 2 (1,28%); Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 12 

(7,69%); Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 3 (1,92%). 

 
Para a melhor organização e fluidez textual da presente pesquisa, algumas informações 

sobre os resultados dos questionários foram destacadas por seu maior grau de 

representatividade. As duas principais questões colocadas aos alunos que preencheram o 

questionário eram referentes à colaboração que o chip de celular Optimus TAG tem na 

integração social de tais indivíduos. 

 

É importante destacar antes de apresentar tais dados, que os alunos brasileiros de 

mobilidade, entre si, constituem, pelo condicionalismos de deslocamento, identidade 

cultural e etc., dinâmicas de "interação, interdependência e consciência mútua" (DEUTCH 

apud JESUÍNO, 2006, p.294). Trata-se de uma "entidade moral, dotada de finalidade, 

existência e dinamismo próprios, distinta da soma dos indivíduos que a constituem, mas 

intimamente dependente das relações que se estabelecem entre esses diferentes indivíduos." 

(AUBRY; SAINT apud SILVA, 2007, p.33) Logo, tais estudantes constituem um 

macrogrupo (por conterem mais de 25 indivíduos e estarem divididos em sub-grupos). 
Assim sendo, esse macrogrupo tem, naturalmente, dinâmicas de trocas intragrupais, ou seja, 

relações internas. A questão, aqui, é se o Optimus TAG facilita tais relações. 

 

Por isso, perguntou-se aos inquiridos que responderam usar o chip (138 pessoas), quanto 

eles avaliam que o tal chip/tarifário contribui para a interação do indivíduo com os outros 

membros do grupo. 135, ou seja, 97,82%, informaram que o TAG contribui ou contribui 

muito para essa integração. Por outro lado, esses mesmos 138 estudantes responderam de 

forma diferente quando a questão é referente à interação destes indivíduos com outros, 

externos ao grupo, especialmente os demais alunos da Universidade do Porto (relações 

intergrupais). Apenas 51,44% (71) dos entrevistados disseram que o TAG contribui ou 

contribui muito para as integrações externas ao grupo. Enquanto isso, 47,1% (65) dos 
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estudantes - número bastante próximo do anterior - informam que o chip/tarifário contribui 

pouco ou não contribui para sua integração externa aos estudantes brasileiros. Se passarmos 

agora para o estudantes que informaram não utilizar o TAG que receberam da Reitoria da 

UP (17 pessoas ou 10,89% do total), os principais motivos apontados como motivadores 

para escolherem outra operadora são o fato de que os colegas e amigos da UP não utilizam 

o mesmo serviço (aproximadamente 35%) ou porque o serviço não atende às necessidades 

de uso do celular para aquele indivíduo (aproximadamente 35%). 

 

ENTREVISTAS COM ESTUDANTES BRASILEIROS EM MOBILIDADE NA UP 

Na tentativa de utilizar um sistema de investigação que fornecesse respostas com um teor 

de qualidade significativo, optou-se por realizar entrevistas presenciais com perguntas 

abertas, ou seja, o interrogado responde com suas próprias palavras. Por mais difíceis de 

serem sistematizadas e analisadas, as perguntas deram a possibilidade de saber de alguns 

estudantes, os usuários do serviço, o que eles pensam sobre o Plano Optimus TAG. 

 

Ao todo, quatro estudantes participaram das entrevistas e responderam perguntas que vão 

desde a possível integração acarretada pelo uso do plano em questão até como seria a tal 

integração, caso eles não estivessem expostos a uma “rede comum”, ou seja, todos a 

usufruir de condições tarifárias iguais e que, por isso, tem privilégios entre si. 

 
Confirmando o alto índice de adesão do Plano Optimus TAG (138 pessoas) verificado no 

inquérito, três dos quatro estudantes que foram entrevistados pessoalmente afirmaram usar 

o chip que lhes foi dado no momento do vínculo com a Universidade do Porto. Dilermando 

Gadelha e Phillippe Sendas, estudantes da Faculdade de Letras da UP (FLUP), afirmam que 

a principal utilidade do chip é a possibilidade de comunicar-se com amigos e conhecidos da 

Universidade. Vale ressaltar que ambos consideram amigos e conhecidos da Universidade 

como pessoas que também são de mobilidade internacional. Esta informação serve para 

justificar os 97,82% das 138 pessoas que utilizam o chip TAG. 

 

Para essa percentagem de pessoas, o plano contribui ou contribui muito para a integração 

com outros estudantes de mobilidade. Nilson Albuquerque, da Faculdade de Engenharia da 

UP, está inserido nos 51,44% das pessoas que afirmaram, no questionário, que o chip da 

Optimus ajuda na integração não somente com estudantes de mobilidade, mas também com 
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os outros alunos efetivos na Universidade do Porto. Para os três estudantes citados acima, a 

gratuidade de ligações e mensagens de texto que o Optimus TAG oferece (para usuários do 

mesmo plano) é algo que os motiva a continuar usando. Além disso, como ressalta o 

entrevistado Dilermando: 
“Encontrar as pessoas presencialmente ou usar a internet é muito 
limitado, porque, primeiro: as rotinas são diferentes, então os 
desencontros são constantes. Segundo porque utilizar a internet 
precisa, além de um celular com wi-fi, que tu estejas em um lugar 
com rede. Nessa situação, o celular é mais prático e eu não pago 
nada por isso.” 
 

É importante destacar, aqui, a opinião do estudante Phillippe Sendas sobre a questão da 

integração. Para o entrevistado, é notório que a gratuidade provoca uma facilidade no 

contato, mas Phillippe acredita que a integração iria acontecer mesmo se não existisse o 

chip. “Passei quase um mês sem usar o chip e não morri!”, brinca. “Eu não acho o TAG 

fundamental para a relação entre os intercambistas. Para mim, a relação fluiria da mesma 

maneira. O diferencial é que o chip proporciona a continuidade dessa integração”. 
Diferentemente dos outros três estudantes, Marcos Thomé, vinculado à Faculdade de 

Ciências da UP, já não mais utiliza o chip que lhe foi dado na reunião com a Reitoria. 

Segundo Marcos, ele usou o cartão até três meses depois de tê-lo recebido, porque: 

 
“No início, a maior quantidade de pessoas que eu conhecia era do 
TAG, ou seja, eram outros estudantes brasileiros. Mas aí, como eu 
passei a fazer outras disciplinas, tive um contato maior com os 
portugueses, então ligar para eles passou a ser caro com esse chip. 
Já não mais valia a pena.” 

 
Foi por isso que o estudante mudou de tarifário e passou a usar um chip da Vodafone, que 

também permite ligar e enviar mensagens gratuitamente para quem também utiliza o 

mesmo plano. Convém destacar que o estudante afirma haver, sim, integração entre as 

pessoas por meio do celular. “Com o Vodafone ou com o Optimus, eu me senti mais 

integrado.” Para Marcos, a mudança de ‘nacionalidade’ com relação ao ciclo de amigos foi 

um fator crucial para a mudança de empresa de telefonia móvel, visto que, segundo ele, é 

difícil encontrar um estudante português que utilize o Plano Optimus TAG. 

 
Sobre esse assunto, e confirmando ao que o aluno Marcos Thomé mencionou, a 

investigadora Inês Teixeira-Botelho desenvolveu um livro intitulado Geração Extreme. 

Uma das conclusões da obra é que os tarifários dos celulares são considerados, pelos jovens 
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portugueses, uma característica de identidade. Muitos acreditam, inclusive, que podem 

perder amigos se mudarem de tarifário. 

 
A investigadora Inês Texeira-Botelho questionou jovens de 18 a 24 anos sobre seus hábitos 

com relação ao uso dos celulares e descobriu que 90% não utiliza telefone fixo, que 98,8% 

das SMS trocadas entre os jovens são do mesmo tarifário e que todas as pessoas 

entrevistadas consideram uma possível perda de amigos, caso mudassem de tarifário, assim 

como pertencer à mesma empresa de telefonia móvel ajuda a criar uma relação por criar 

oportunidades de conversa. Ao ser perguntado sobre um possível distanciamento com 

pessoas que continuam a utilizar o Plano Optimus TAG, Marcos diz que houve um 

“enfraquecimento” na comunicação, mas que “eu acabo por utilizar a internet, deixo uma 

mensagem nas redes sociais sempre quero falar com alguém que ainda usa esse tarifário”.  

ENTREVISTA	  COM	  A	  REPRESENTANTE	  DA	  UNIVERSIDADE	  DO	  PORTO	  (SCPLLA)	  
 
Como forma de apresentar o posicionamento da Universidade do Porto, foi realizada uma 

entrevista com Luísa Capitão, coordenadora do Serviço de Cooperação com Países 

Lusófonos e Latino-Americanos (SCPLLA), no dia 23 de maio de 2012. Desde que chegou 

ao serviço de Cooperação Internacional Luísa já realiza a distribuição de chips de celular 

aos alunos de mobilidade. 

 

Questionada sobre o objetivo da Universidade ao distribuir chips, Luísa afirma ser a 

integração o principal fator buscado, pois “apesar de os brasileiros estarem em grande 

escala na Universidade a fazer mobilidade, há estudantes, mesmo brasileiros, que chegam 

sozinhos”. A distância do local de origem, associada ao choque que pode representar a 

inserção em outra cultura, favorece “a interação com pessoas de mesma nacionalidade que 

tem sido atribuída a um desejo de ouvir e falar a mesma língua e ter acesso a apoio 

instrumental” (BROWN, 2008 apud GARCIA; GOES, 2010). Porém, o estudante brasileiro 

também deseja conhecer elementos culturais novos. Essa troca cultural é de fundamental 

importância para o intercambistas, pois: 
Ward, Bochner e Furnham (2001) apontaram a importância de 
amizades com pessoas do país anfitrião para um melhor 
conhecimento do idioma e da cultura local, e o papel das 
amizades multiculturais (com outros estrangeiros) e 
monoculturais (com conterrâneos) para reduzir o stress. 
(BROWN, 2008 apud GARCIA; GOES, 2010) 
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A ação da Reitoria, de oferecer um chip de celular ao estudante de mobilidade logo na 

primeira reunião, gera a possibilidade desse estudante trocar contatos com outros alunos de 

mobilidade, sejam brasileiros ou de outras nacionalidades. Portanto, o estudante pode criar 

mais rapidamente uma rede de amizades que o ajude na sua adaptação. Além disso, ela 

reforça que tendo algum contato dos alunos, o qual não é divulgado por questões de 

manutenção da privacidade, a Reitoria pode auxiliá-los com, por exemplo, o agendamento 

de consultas médicas. Em um relato de caso, ela falou de um estudante brasileiro que sofreu 

acidente e pode ser rapidamente socorrido e acompanhado devido ao uso do celular. 

 
Uma vantagem na utilização do serviço TAG, apontada por Luísa, é a possibilidade do 

estudante receber mensagens para tomar conhecimento de eventos culturais, jantares e 

outras formas de socialização promovidas pela Erasmus Student Network (ESN). Sendo 

assim, Luísa Capitão acredita que essa ação favorece a adesão de mais pessoas aos eventos, 

portanto a integração entre os estudantes de mobilidade é facilitada pelo uso de TAGs. 

 
Ao falar sobre a escolha da operadora Optimus, ela disse que, anteriormente, a 

Universidade mantinha um acordo com outra prestadora de serviços. A mudança ocorreu, 

segundo Luísa, porque ao analisar os planos tarifários e condições, chegou-se à conclusão 

de que a Optimus oferecia mais vantagens à comunidade estudantil em mobilidade na 

Universidade do Porto. Ela deixou claro que não existe acordos financeiros entre a empresa 

Optimus e Universidade do Porto. Luísa Capitão disse também que não há estudos para 

comprovar se, de fato, a integração entre os alunos realmente acontece. Porém, ela afirma 

que a Universidade tem “a noção de que a maioria dos estudantes ativa, sim, e usa os seus 

números. Até porque acabam por verificar que é o mais vantajoso porque o amigo tem”. 

Sobre a promoção de uma integração necessariamente anterior ao uso do telemóvel, Luísa 

diz que a divisão dos alunos em grupos é uma das ações pensadas pela Universidade. Na 

primeira reunião com a Universidade, os alunos são divididos em grupos, sendo que cada 

um se apresenta na ocasião. Essa é uma oportunidade propiciada para que eles entrem em 

contato. Ela ainda afirmou que, durante o ano, diversos eventos são realizados para 

favorecer o convívio entre estudantes de mobilidade. 
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ENTREVISTA	  COM	  O	  REPRESENTANTE	  DA	  ERASMUS	  STUDENT	  NETWORK	  (ESN)	  
PORTO	  
 

Também foi buscado o posicionamento da Erasmus Student Network (ESN) sobre o uso 

dos chips TAG. A ESN conta com uma rede de 396 unidades em 36 países, 2,5 mil 

membros e 150 mil estudantes internacionais. Sua fundação data de 1989, em Bruxelas 

(Bélgica). No Porto, são aproximadamente 1,2 mil estudantes cadastrados, sendo a unidade 

em Portugal com o maior número de alunos. Em entrevista realizada no dia 16 de abril de 

2012, Ricardo Oliveira, tesoureiro da ESN, mencionou diversos pontos abordados por Luísa 

Capitão na sua entrevista. 

 

Ele também considera o plano da Optimus especialmente vantajoso economicamente e 

ressalta que há grande adesão dos estudantes ao plano TAG. O objetivo na distribuição de 

chips é, de fato, proporcionar a integração entre os alunos. Questionado sobre a 

comunicação dos estudantes de mobilidade com alunos portugueses, ele ressalta que não há 

uma vantagem específica, somente a portabilidade de um número de celular português que 

o habilite a comunicar-se com outras pessoas. 

 

ENTREVISTA	  COM	  A	  PROFESSORA	  LÍDIA	  OLIVEIRA	  SILVA	  
 
Em conversa com a professora Lídia Oliveira Silva, professora do Departamento de 

Comunicação e Artes da Universidade de Aveiro e investigadora do Centro de Estudos das 

Tecnologias e Ciências da Comunicação (CETAC.MEDIA) no campo da cibercultura, é 

possível compreender a existência de alguns fatores que devem ser entendidos antes mesmo 

de analisar um impacto psicossocial dos celulares entre os jovens. 

 

É importante que se atente, primeiramente, às redes de contatos que temos, hoje em dia. 

Apesar de que nas agendas telefônicas dos aparelhos estejam salvos uma enorme 

quantidade de números, poucos são os que mantemos contato no cotidiano. Se analisarmos 

um mês ou uma semana, com quantas pessoas interagiríamos por meio do celular? Para 

quantos números ligamos ou quais as pessoas que nos ligam? 

 

Isso acaba por inferir que a nossa rede social ativa ou efetiva é pequena comparada às 

agendas de contato dos celulares. “E por ser pequena, é difícil que alguém consiga entrar 
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nessa rede”, acrescenta a professora. Se antes os telefones fixos não tinham tecnologia para 

informar quem estava a ligar, hoje qualquer pessoa pode recusar uma ligação, porque já 

sabe de antemão o número que está a receber a chamada. “Há uma barreira, há uma 

implementação de normas, que, no fundo, acabam por ser psicossociais, já que faz com que 

a pessoa não deixe entrar ‘estranhos’ na sua ilha”, explica. É por isso que, para a professora, 

apenas a ação de distribuir o chip não é o suficiente para a integração entre os alunos, ou 

seja, para a promoção do relacionamento, já que, como foi dito, não é tão fácil entrar num 

ciclo já fechado de contatos: 
“Vocês [entrevistadores] me disseram que há 728 alunos só do 
Brasil, e como é que eles se conhecem uns aos outros? Eu não 
conheço essa ação da Universidade do Porto. Não sei se, para 
além do chip, existe outra estratégia de comunicação para que os 
novos alunos de intercâmbio se conheçam. Normalmente, nas 
universidades, tem uma festa de recepção dos alunos Erasmus... 
Mas a minha primeira observação é: só um chip por si, apesar de 
serem gratuitos entre si, não é suficiente para essa promoção do 
relacionamento. Tem que haver algo mais.” 

 
Sob a ótica de analisar o comportamento dos estudantes, a professora acredita que se 

intensifica uma característica que a comunicação móvel já tinha há muito tempo que é a 

gestão do cotidiano, ou seja, utilizam os celulares para organizarem seu dia, marcam 

encontros, entre outras coisas. Além disso, existe um contato permanente. “A partir do 

momento que eu posso fazer tudo isso de forma gratuita, tendencialmente farei um uso mais 

intensificado porque não pondero o fator do custo. Tenho só que ponderar a questão da 

recepção da minha mensagem junto ao meu interlocutor”. 

 
Desse modo, os celulares acabam por ampliar e acelerar a conectividade interpessoal. 

Apesar de esses efeitos já existirem, eles acontecem de forma muito mais evidente, 

exponencial pelo fato de ser gratuito. “Se não se paga, não se tem esse constrangimento, 

quer de número quer de intensidade. Portanto, há um alargamento na intensidade com a 

qual eu faço isso”. Sendo assim, o celular passa a ser mais um dispositivo para dar 

continuidade a essa integração do que para necessariamente proporcioná-la. 

 
“O que se faz é um efeito amplificador da integração. Repare: o 
fato de eu ter a possibilidade de comunicar sem custos com um 
dispositivo móvel que eu posso carregar sempre comigo, 
amplifica o meu comportamento de base, de manter esse 
relacionamento.” 
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Para a professora, seria interessante estudar se há muita tendência para os estudantes de 

mobilidade manterem relações entre si. Porque por mais que haja a questão da gratuidade 

no tarifário, para Lidia Oliveira, esse não é o fator mais forte para a integração, porque, 

mesmo que eles tivessem que pagar pelas ligações, continuariam a relacionar-se mais com a 

sua rede afetiva de origem do Brasil. Na realização deste trabalho, ao encontro do que a 

professora também acredita, os estudantes brasileiros, quando chegam em Portugal, se 

relacionam mais com outros estudantes brasileiros por uma questão de vínculo de 

identidade. 

 
É preciso levar em consideração os mecanismos de facilitação da comunicação entre os 

jovens de mobilidade. Muitos estudantes partilham da mesma casa ou do mesmo 

apartamento, muitos outros são colegas de aula ou já se conheceram pelas redes sociais 

online. Existe também a Erasmus Student Network (ESN), já mencionada anteriormente no 

trabalho, que é uma instituição que trabalha para proporcionar aos estudantes de 

intercâmbio experiências interculturais. Como o chip Optimus TAG não é atribuído a todos 

os estudantes da Universidade do Porto, a “rede comum” que o plano proporciona é 

basicamente formada por estudantes de mobilidade, ou seja, pode surgir uma tendência de 

fechar as pessoas mais sob si próprias. 
Digamos que é uma estratégia de marketing de todas essas 
operadoras fazerem esse efeito de agregação social. Todas têm 
iniciativas deste gênero: que entre os telefones da rede x, não 
pagam entre si. É o efeito de que, aparentemente, são muitos os 
que não estão a pagar, mas também são muitos os que fazem 
chamadas para o exterior dessa rede. 

 
Na verdade, as pessoas não ficam, necessariamente, fechadas dentro de uma rede onde o 

tráfego é gratuito, “mas sempre que se põe o pé para fora, ou seja, cada vez que interagem 

com algum colega de outra operadora, isso gera um incremento financeiro para a empresa e 

para a operadora". Para Lidia Oliveira, um chip de celular é uma das primeiras coisas que 

as pessoas compram quando chegam a um lugar desconhecido. E não é propriamente para 

ter contato com a família que está distante, mas o celular acaba  por ser uma forma de pedir 

ajuda. Além de o aparelho poder dar a sensação de que as pessoas não estão sozinhas, de ter 

companhia. 
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Para a professora, as pessoas antropomorfizaram os dispositivos móveis. “É possível 

reparar quando algumas pessoas estão sozinhas numa parada de trem ou num café. Elas 

acabam por estar a mexer no dispositivo móvel. Elas interatuam com o dispositivo como se 

este fosse quase um interlocutor. Então há essa dimensão de companhia e de vínculo de 

segurança”.  
 

CONCLUSÃO 
 

Com relação ao contato com a Reitoria da Universidade do Porto e também a ESN, 

verifica-se concordância das partes em vários sentidos. Ambas apontam a integração dos 

estudantes de mobilidade como principal objetivo na distribuição dos chips TAG.  

 

Afirmaram, ainda, que após diversas análises o tarifário da Optimus mostrou-se mais 

vantajoso, especialmente porque permite a comunicação gratuita entre seus usuários por 

uma recarga mensal com o menor valor no mercado. Ter esse banco de dados com os 

números dos estudantes permite à Reitoria, por exemplo, auxiliá-los em caso de acidentes 

ou mesmo no agendamento de exames médicos. Contudo, é evidenciado, tanto nas 

entrevistas com os alunos quanto com a professora Lídia Oliveira, que tal ação não é 

suficiente para que haja a integração entre os alunos, mas que é uma forma eficiente de 

facilitar a continuidade dessa relação intragrupal (dos estudantes brasileiros de mobilidade 

entre si). 

 
Por outro lado, há vários apontamentos negativos com relação à integração entre esse macro 

grupo e os grupos consolidados de estudantes regulares da Universidade do Porto. Nos 

números do inquérito, a concordância de que o tarifário TAG colabora ou colabora muito 

para a integração social dos estudantes brasileiros passa de 97,82% em relação aos contatos 

internos ao macro grupo, para 51,44% quando trata-se do contato com outros estudantes e 

pessoas externas a este grupo. A diferença de pouco mais de 46 pontos percentuais, 

apresentada pelos mesmos indivíduos, pode apontar uma problemática na integração dessas 

pessoas com as originalmente pertencentes aos contextos sociais da cidade/Universidade do 

Porto. Problemática, esta, que também é apontada como possibilidade pela investigadora 

Lídia Oliveira. 
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Apresenta-se neste artigo um contexto psicossocial complexo, cheio de peculiaridades 

individuais que podem influenciar nas decisões de uso e consumo de determinado serviço 

de telefonia móvel. Tais relações ainda exigiriam uma exaustiva investigação, tanto para 

compreender os usos do tarifário TAG quanto para avaliar se este é, de fato, a melhor opção 

para os estudantes de mobilidade. Contudo, os apontamentos aqui colocados impõem 

consideráveis questionamentos em relação a tais problemáticas, especialmente quanto à 

eficiência da integração pretendida por meio do tarifário. 
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