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Resumo 

Este artigo discute as interações entre comunicação móvel, práticas de consumo e 

publicidade visualizadas na paisagem urbana de três cidades que representam contextos 

socioeconômicos distintos, embora compartilhem raízes históricas comuns: Luanda 

(Angola), São Paulo (Brasil) e Porto (Portugal). Identificamos marcas do ambiente de 

mobilidade informacional-virtual contemporâneo com a realização de percursos de cunho 

fotoetnográfico nas cidades escolhidas. Pudemos registrar manifestações visuais que 

refletem a ubiquidade da comunicação móvel nos espaços coletivos e públicos e que variam 

de acordo com o estágio de adoção da telefonia móvel em cada localidade. 

Palavras-chave: comunicação móvel; consumo; publicidade; fotoetnografia; mobilidade. 

 

Introdução 

Este artigo traz reflexões que integram a pesquisa de Doutorado que ora 

desenvolvemos e na qual estudamos as tecnologias de informação e comunicação móvel 

(sem fio), particularmente a telefonia celular, e seus desdobramentos no sistema 

publicitário, marcário e de consumo.  

A relação da sociedade com a comunicação móvel é cada vez mais intensa: existem 

6,7 bilhões de linhas no mundo (dados do 3º trimestre de 2013 – Fonte: Consultoria 

Teleco). É a tecnologia que mais rapidamente se disseminou no planeta (CASTELLS et alli. 

2007) e sua adoção acelerada afetou as práticas sociais e o cotidiano dos indivíduos. 

Os usos das tecnologias sem fio têm como fundamento os interesses, valores, 

hábitos e projetos das pessoas e organizações (CASTELLS et alli, 2007). Nas diferentes 

utilizações, ocorrem transformações sociais profundas, numa relação na qual a sociedade 

modela a tecnologia e, ao mesmo tempo, também é modelada por ela, com impactos que 

ainda estão em andamento e que serão consolidados ao longo do tempo. Isto ocorre porque 

a difusão da inovação técnica é sempre deformada ao longo de seu uso e propagação, 
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conforme afirma Bougnoux (1999, p. 110): “Essencialmente inacabadas, quando são postas 

ou enunciadas no mercado, nossas ferramentas [tecnologias] são esponjas para usos, e não 

atingem maturidade senão bastante tarde”.  

A mobilidade proporcionada pelas tecnologias móveis insere-se num contexto mais 

amplo que pode ser chamado de “cultura da mobilidade” (LEMOS, 2009), caracterizada 

pelo estímulo ao movimento constante e cada vez mais acelerado, em oposição ao estático. 

Este parece ser o estilo de vida desejável na atualidade, neste ambiente de conexão quase 

permanente e de intenso fluxo de informações. Esta “cultura da mobilidade” entrelaça 

questões tecnológicas, sociais e antropológicas. Nela, o movimento contínuo não parece ser 

uma escolha, mas um dado da realidade, mandatório num ambiente tão dinâmico e 

complexo: “não se pode ‘ficar parado’ em areia movediça”. (BAUMAN, 1999, p. 86).  

Nessa rede conectada permanentemente, surgem novos territórios informacionais e 

cibercidades (SANTAELLA, 2008a, 2008b; LEMOS, 2007) que interagem com os espaços 

físicos das cidades, criando novas interações que mesclam indivíduos nos espaços públicos 

e suas conexões, borrando limites entre o público e o privado, como tivemos a oportunidade 

de identificar no trabalho de campo nas cidades escolhidas, que apresentam diferentes 

contextos na popularização da comunicação móvel, conforme veremos a seguir.  

  

Comunicação móvel no mundo – um cenário desigual. 

Para este artigo, analisamos comparativamente a comunicação móvel em Angola, 

Brasil e Portugal. A escolha desses países se deu, por um lado, pelos laços históricos 

compartilhados, simbolizados pela língua portuguesa e, por outro lado, porque cada um 

deles representa estágios distintos na adoção das tecnologias de comunicação móvel, o que 

traz diferenças situacionais no consumo e na comunicação publicitária. 

O acesso à informação e à comunicação mostra-se fundamental para o 

desenvolvimento de indivíduos e sociedades contemporâneas. Por sua importância como 

item de infraestrutura de um país, a telefonia em geral, inclusive a móvel, é regulada em 

grande parte do mundo pelos governos: estes muitas vezes realizam leilões públicos de 

concessão de exploração do setor que atraem grupos de investidores privados. Ao mesmo 

tempo, agências de regulamentação governamentais estabelecem metas e monitoram as 

operadoras, tentando garantir a qualidade do serviço prestado. 

Embora extremamente popular, o acesso aos serviços de comunicação móvel ocorre 

de forma desigual no mundo. Em linhas gerais, existe uma correlação entre o 
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desenvolvimento socioeconômico dos países e o acesso às tecnologias móveis por suas 

populações. Por isso, verificamos a implantação de redes tecnológicas mais avançadas 

como a 4G
3
 nos Estados Unidos, boa parte da Europa e países desenvolvidos da Ásia como 

Japão e Coreia do Sul, onde a variedade de aparelhos e a velocidade dos serviços de dados 

(como o acesso à Internet) é cada vez maior. Por outro lado, na maior parte da África, 

América Central e do Sul, assim como em países em desenvolvimento da Ásia, a 

penetração ainda é baixa, com infraestrutura tecnológica deficiente e redes pouco velozes. 

Em resumo, “Os que podem se movimentar mais facilmente pelo ciberespaço são também 

os que têm maior autonomia para o deslocamento físico e vice-versa. A cultura da 

mobilidade não é neutra, nem natural.” (LEMOS, 2009, p.29). Em linhas gerais, podemos 

classificar os países em três grupos, de acordo com seu desenvolvimento em relação ao 

acesso à telefonia móvel. Cada um dos três países desta pesquisa pode ser associados a um 

desses grupos.  

No primeiro grupo, há países nos quais a telefonia móvel foi introduzida mais 

recentemente, a partir dos anos 2000, onde existe um mercado em pleno crescimento, com 

estímulos ao uso e à experimentação de serviços. É o caso de muitas nações das Américas e 

da África, como Angola. Implantado em 2001 no país, o setor mostra grande potencial de 

penetração, com taxa de crescimento de 6,5% em 2011 (Fonte: Consultoria Teleco). Com 

serviços básicos de infraestrutura (saneamento, pavimentação, eletricidade, dentre outros) 

deficientes, a telefonia móvel adquire maior relevância, já que o deslocamento físico é 

restrito, e a telefonia e Internet fixas são incipientes. Somente duas operadoras (Unitel e 

Movicel) operam no país. A comunicação mercadológica foca na captação de novos 

clientes, estimulando a experimentação ao oferecer tarifas e aparelhos promocionalmente. 

No segundo grupo de países, o celular se populariza a partir de meados dos anos 

1990. São mercados com grande penetração e que caminham para a maturidade, mas que 

ainda apresentam potencial de crescimento no uso, reprimido em função das tarifas altas, 

como ocorre no Brasil. A telefonia celular no país se desenvolveu a partir de 1997 com as 

privatizações do setor. Atualmente, é o quinto maior mercado de telefonia celular do 

mundo, atrás da China, Índia, EUA e Indonésia; e ainda apresenta grande potencial de 

crescimento, com incremento de linhas de 8,1% em 2012 em relação ao ano anterior (Fonte: 

                                                 
3
 A sigla 4G é utilizada para nomear a 4ª geração de telefonia móvel, que designa tecnologias que oferecem 

conexões à internet de altíssima velocidade. Ela melhora o desempenho principalmente para funções 

multimídia que exigem alta velocidade como streaming de vídeos, download de grandes arquivos e 

vídeochamadas, por exemplo. 
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Consultoria Teleco). No Brasil, também há deficiências na difusão de telefonia fixa e 

Internet em função da extensão de seu território, que vêm sendo supridas pelas tecnologias 

móveis. Quatro grandes operadoras (Claro, Oi, Tim e Vivo) dominam o mercado, com 

equilíbrio na participação de mercado. O foco atual das marcas é incorporar novos pacotes 

convergentes de serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel, Internet banda larga 

fixa e móvel, televisão a cabo e longa distância), a fim de ampliar sua atuação. 

Finalmente, o terceiro grupo de países é formado por mercados maduros, nos quais a 

telefonia celular foi lançada há mais de duas décadas, e que atingiram penetração máxima e 

já apresentam decréscimo no número de usuários. É o caso de Portugal, onde a telefonia 

celular foi implantada em 1991 e o número de linhas não apresenta crescimento nos últimos 

anos. (Fonte: Consultoria Teleco) O mesmo ocorre com as linhas fixas e com a Internet, 

difundidas amplamente no país. De uma maneira geral, ocorre uma “comoditização” dos 

serviços de telefonia celular, que fazem parte do cotidiano e não representam novidade para 

o consumidor. As ofertas de convergência são comuns e nelas a telefonia celular tem papel 

secundário, com os conteúdos de entretenimento e informação em altíssima definição como 

destaque. Três marcas atuam hoje no país (MEO, NOS e Vodafone), sendo que as duas 

primeiras foram lançadas em 2014 com propostas de convergência, substituindo duas 

marcas tradicionais (TMN e Optimus).  

Portanto, os países escolhidos para serem analisados neste trabalho (Angola, Brasil e 

Portugal) representam estágios contrastantes na adoção da tecnologia móvel conforme 

descrevemos anteriormente, sumarizados no quadro 1. 

 

PAÍS ANGOLA BRASIL PORTUGAL 

INTROD. CELULAR 2001 1997** 1991 

CELULARES* 9.491 248.323 12.311 

TEL. FIXOS* 303 44.305 4.558 

BANDA LARGA* 25 18.186 2.390 

POPULAÇÃO 18,1 milhões 201 milhões 10,8 milhões 

CELULARES POR 100 

HABITANTES 
71,15 119,07 141,9 

PENETRAÇÃO 

(RANKING MUNDO) 
147º lugar 64º lugar 26º lugar 

Quadro 1: Comparativo de macroindicadores econômicos e de telefonia (2012).  

Fontes: CIA (Central Intelligence Agency), ITU (International Technology Union) e Consultoria Teleco. 

*Em milhares. ** Início da privatização. 

 

Do ponto de vista da comunicação mercadológica, é importante ressaltar que os 

anunciantes do setor de comunicação móvel (fabricantes de aparelhos e acessórios, 
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operadoras de telefonia celular e provedores de serviço e conteúdo) utilizam estratégias 

agressivas para estimular o consumo, o que coloca o setor entre os maiores anunciantes do 

mundo (Fonte: Advertising Age – Dados de 2009). Nas três localidades, os estímulos ao 

consumo da comunicação móvel estão presentes nos ambientes públicos, seja nos inúmeros 

pontos de venda, na mídia exterior e na própria onipresença do celular nos espaços 

públicos, como veremos a seguir. 

 

Expressões da mobilidade nas cidades 

Neste artigo, selecionamos imagens registradas na pesquisa de campo desenvolvida 

nos três países. Desenvolvemos uma abordagem de cunho fotoetnográfico
4
 para reforçar o 

aspecto visual da mobilidade. Isto nos pareceu adequado em função da contribuição dos 

dispositivos móveis para a popularização da fotografia digital, sua edição e 

compartilhamento via redes móveis. Nesta cultura cada vez mais visual, tentamos capturar a 

mobilidade numa narrativa fotográfica que valorize as expressividades presentes no 

cotidiano, nos espaços públicos e coletivos, num nível macroscópico.  

O objetivo é que a combinação de texto e foto estará “compondo dois momentos 

independentes e solidários a serviço daquilo que o pesquisador quer transmitir. Desta forma 

uma narrativa informa a outra, e as duas juntas informam o leitor.” (ACHUTTI, 2000). 

Além do referencial teórico da Antropologia Visual, utilizamos conceitos propostos por 

Massimo Canevacci (2001, 2004) para uma Antropologia da Comunicação Visual e da 

Comunicação Visual Urbana, que também reconhecem a fluidez da comunicação visual na 

interação com os espaços e pessoas, em relações que vão além das bidirecionais, 

compartilhando valores, estilos de vida e inovações nos códigos em circulação.  

O primeiro passo para este trabalho foi a escolha das cidades que seriam cenário do 

nosso estudo: Luanda, capital de Angola; São Paulo, principal cidade do Brasil; e Porto, 

segunda maior cidade de Portugal. Escolhemos locais que pudessem concentrar pessoas de 

diferentes perfis sociais e econômicos, e que reunissem espaço de consumo, trabalho e 

entretenimento: centros comerciais, meios de transporte público, regiões de escritórios e 

lojas e centros culturais. O trabalho de campo foi realizado nos seguintes períodos: em 

Luanda, no mês de agosto de 2013; em São Paulo, durantes os meses de fevereiro a junho 

de 2014; e no Porto, durante os meses de setembro de 2013 a janeiro de 2014. 

                                                 
4
 Método oriundo da Antropologia Visual, essa abordagem interdisciplinar utiliza métodos da Antropologia 

para o estudo da publicidade e do consumo, pode ser utilizada para o entendimento da complexidade que 

cerca o consumidor contemporâneo (TRINDADE; RIBEIRO, 2009). 
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Para este artigo, optamos por uma abordagem temática comparativa que combinasse 

imagens das três localidades, reforçando semelhanças e destacando diferenças contextuais. 

O objetivo foi ilustrar os diferentes estágios do desenvolvimento da telefonia móvel em 

cada país e seus reflexos nas cidades.  

Em relação ao consumo da telefonia móvel, nas aglomerações típicas dos espaços 

públicos, cada pessoa usa seu celular e parece interagir com algo ou alguém que não está 

presente fisicamente, deslocando-se para outros ambientes e interações, diminuindo (ou 

aumentando?) a sensação de solidão na multidão. É comum cruzar com pessoas que 

parecem falar sozinhas, com fones de ouvido quase imperceptíveis. Estes usos cotidianos da 

comunicação móvel surgem de forma recorrente nas três localidades, como podemos ver no 

rapaz que caminha tranquilamente com seus fones de ouvido e celular na mão, como um 

acessório de moda na cidade de Luanda (figura 1), compondo um figurino que caracteriza 

um estilo de vida desejado por inúmeros jovens em todo o mundo. A combinação de tipos 

de mobilidade também é comum: a integração da mobilidade física e informacional-virtual 

é representada pelos ocupantes de um automóvel em São Paulo (figura 2), que utilizam 

smartphones e tablets individualmente para distrair-se nos deslocamentos morosos ou para 

utilizar aplicativos de localização. Viajam juntos e sozinhos ao mesmo tempo. Da mesma 

maneira, o uso do celular é corriqueiro no transporte coletivo, neste caso no metrô da cidade 

do Porto (figura 3), onde o aparelho colabora para o distanciamento individual num espaço 

público, levando o usuário conectado para outras interações no ciberespaço. O isolamento 

físico é reforçado pela postura contraída e totalmente concentrada da jovem a olhar para a 

tela do dispositivo móvel.  

     

    

Fig. 1: Luanda (ago/2013)  Fig. 2: São Paulo (jun/2014)                Fig. 3: Porto (jan/2014) 
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Se a existência dos celulares é algo banal, a sua ausência em determinados espaços 

públicos também pode indicar características específicas de cada localidade. No Mercado 

de São Paulo, região de comércio popular de Luanda (figura 4), poucos celulares são vistos 

nas mãos das pessoas pela ruas, o que pode refletir a insegurança de determinados locais 

públicos – os aparelhos celulares são valiosos e podem ser alvo de meliantes. Situação 

muito diferente é vista nos bairros mais nobres e nos espaços fechados (condomínios e 

shopping centers) da cidade, como ocorre também em São Paulo. Neste sentido, espaços 

fechados tendem a agrupar pessoas que usam seus aparelhos em momentos de espera, como 

filas, conforme ocorre durante uma exposição de arte no Instituto Tomie Ohtake em São 

Paulo (figura 5), onde pessoas registram as obras, sua visita, fazem selfies e conferem a 

repercussão da publicação de suas fotos nas redes sociais com o uso dos dispositivos 

móveis. Os aparelhos se multiplicam e se tornam pessoais, como podemos ver no caso da 

família que se distrai durante uma viagem de trem na cidade do Porto, cada integrante com 

seu dispositivo móvel: a mãe lendo algo no e-reader, a filha brincando no tablet e o pai 

focado no smarphone, mostrando a individualização das telas. 

 

   

Fig. 4: Luanda (ago/2013)       Fig. 5: São Paulo (jun/2014)      Fig. 6: Porto (set/2013) 

 

O consumo da comunicação móvel envolve a comercialização de muitos itens: 

linhas, aparelhos móveis, acessórios e recargas, entre outros. Os pontos de venda destes 

itens são os mais diversos, desde locais simples, à beira da estrada (figura 7) como ocorre 

em Luanda, nos quais a prioridade é a venda de linhas, aparelhos simples e recargas. A 

venda pode ocorrer em locais não convencionais, como num quiosque no metrô de São 

Paulo, utilizado por uma operadora de telefonia celular para comercializar chips, aparelhos 

e acessórios como capas para personalizar o aparelho (figura 8). Já no Porto, lojas 

sofisticadas oferecem soluções de convergência, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet 
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e conteúdos de entretenimento multiplataforma. Nas vitrines, aparelhos sofisticados são as 

vedetes, com destaque para os lançamentos que são objetos de desejo e que podem levar à 

migração de clientes entre operadoras, num mercado maduro como o português (figura 9). 

 

     

Fig. 7: Luanda (ago/2013)       Fig. 8: São Paulo (jun/2014)      Fig. 9: Porto (nov/2013) 

 

Outro aspecto fundamental na indústria de telefonia celular é que a maior parte dos 

clientes é do sistema pré-pago. Por isso, a venda de recarga é feita em todos os lugares. Em 

Luanda, ambulantes oferecem cartões de todas as operadoras (figura 10). Qualquer ponto 

comercial pode ser utilizado para a venda de recargas: supermercados, bancas de jornal, 

camelôs e até negócios sem qualquer relação com a telefonia móvel, como uma loja de 

materiais de construção, onde a comunicação de recarga de uma operadora acolhe materiais 

publicitários das concorrentes, e convive com escadas e chuveiros em São Paulo (figura 

11). Outra possibilidade são as recargas eletrônicas, com o estabelecimento de pontos como 

a rede PayShop (loja de pagamentos) no Porto (figura 12), na qual é possível recarregar o 

“telemóvel”, como o celular é chamado em Angola e Portugal.  

 

   

Fig. 10: Luanda (ago/2013)     Fig. 11: São Paulo (mai/2014)       Fig. 12: Porto (nov/2013) 
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A comunicação publicitária da categoria está presente em muitos espaços da cidade, 

com campanhas que utilizam a mídia exterior para os mais diferentes objetivos: 

lançamentos de aparelhos, promoções, estímulo ao uso, etc. Os temas das campanhas 

refletem o estágio de desenvolvimento da telefonia móvel no país e o contexto local. Em 

Luanda, a comunicação de uma das operadoras utiliza a figura de Leila Lopes, ex-Miss 

Universo, para divulgar um benefício básico da telefonia móvel: a ligação de voz. Num país 

com inúmeras dificuldades para o deslocamento físico, a possibilidade de ampliação de 

limites por meio da comunicação móvel pode parecer extremamente atraente: uma abertura 

para o mundo e para o sucesso internacional, simbolizada pela personalidade utilizada.  

No Brasil, o contexto local também se apresenta na comunicação, como ocorreu 

durante o período da Copa do Mundo de Futebol, cujo tema foi explorado por todas as 

operadoras, como podemos ver na comunicação exterior de uma delas (figura 14), que 

promove o uso de sua rede celular durante o evento. O texto em inglês promove o uso por 

turistas estrangeiros, mas também reforça o momento de destaque internacional do país. 

No mercado português, mais maduro, a velocidade para acesso a conteúdos 

multimídia na internet é valorizada, como se vê na peça publicitária de uma das operadoras, 

que destaca a expansão da sua rede 4G (figura 15), destacando a cobertura em pequenas 

cidades, com a utilização de um personagem que representa a velocidade da marca. 

   

Fig. 13: Luanda (ago/2013)   Fig. 14: São Paulo (jun/2014)  Fig. 15: Porto (nov/2013) 

 

A telefonia celular trouxe impactos para os serviços públicos de telefonia fixa 

espalhados pela cidade, com características específicas muito diferentes em cada uma das 

três localidades. Em Angola, a telefonia fixa é pouco desenvolvida, e por isso as tecnologias 

sem fio trouxeram serviços de telefonia e Internet que não existiam anteriormente. Para 

muitas pessoas, o telefone e a Internet móveis são a primeira possibilidade de comunicação. 
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Neste sentido, a tecnologia móvel proporcionou, inclusive, a criação de pontos de telefonia 

pública, que se apresentam à semelhança dos telefones públicos fixos (figura 16). A cabine 

da empresa TELO, com um aparelho telefônico semelhante ao fixo, opera com linhas de 

telefonia celular. Já no caso brasileiro, os telefones públicos, conhecidos como “orelhões”, 

integram a paisagem urbana, mas são pouco usados em relação a um passado recente.  

 

   

Fig. 16: Luanda (ago/2013)     Fig. 17: São Paulo (mar/2014)      Fig. 18: Porto (nov/2013) 

 

Na Avenida Paulista, vemos orelhões transformados por artistas plásticos (figura 

17), criando elementos de expressividade artística, ressignificando estes aparelhos e 

tentando protegê-los como patrimônio urbano, já que são alvo frequente de depredações. Os 

“orelhões” simbolizam a telefonia fixa e pública, o oposto ao ambiente de conexão móvel, 

que é extremamente pessoal. O desuso do telefone público também ocorre em Portugal, 

onde vemos um aparelho na cidade do Porto que ostenta uma promoção chamada “Happy 

Hour Portugal – Fale daqui para a rede móvel que é mais barato” (figura 18), com 

descontos tarifários para atrair uma população que usa o celular de forma corriqueira. 

Outro fenômeno em muitas cidades é a popularização de áreas Wi-Fi, com redes 

sem fio que possibilitam a conexão à Internet em determinados ambientes: centros 

comerciais, lojas, centros culturais, meios de transporte público, etc. A disponibilidade 

destas redes e as regras de acesso variam muito. No caso de Angola, um mercado ainda em 

crescimento, a disponibilidade destas redes (e aos aparelhos com acesso à Internet) ainda é 

limitada, por isso é comum ver locais com computadores para acesso à Internet em Luanda, 

os “cyber cafés” (figura 19). As redes Wi-Fi são utilizadas como chamariz para atrair 

clientes em locais comerciais e também em espaços culturais como o que ocorre na 

Avenida Paulista, na sede da FIESP (Federação da Indústria do Estado de São Paulo), onde 

as pessoas são convidadas para “chegar mais” (figura 20). No Porto, as redes sem fio são 
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comuns nos estabelecimentos comerciais e também nos espaços públicos, providas pelo 

governo. A essencialidade das redes e seu aspecto corriqueiro podem ser comprovados pela 

mídia exterior de uma loja de eletrodomésticos (figura 21) que compara a conexão sem fio à 

água, como dois bens dos quais não se pode abster, como sugere o titulo da peça: “Um copo 

de água e a password do Wi-Fi não se negam a ninguém” (figura 21).   

 

        

Fig. 19: Luanda (ago/2013)       Fig. 20: São Paulo (mai/2014)       Fig. 21: Porto (jan/ 2014) 

 

Os impactos da telefonia celular não estão presentes somente na comunicação 

publicitária dos produtos diretamente ligados ao setor. As possibilidades de serviços e 

interação decorrentes do uso da tecnologia são utilizadas na comunicação de inúmeros 

setores. Exemplificaremos com comunicações do setor bancário das três cidades.  Serviços 

básicos por SMS, que podem ser recebidos por aparelhos simples e sem acesso à Internet, 

são oferecidos no caso do banco BFA em Luanda (figura 22). No caso da comunicação do 

banco Santander em São Paulo (figura 23), é oferecido um serviço de pagamento eletrônico 

para pequenas empresas com o uso do smartphone com acesso à Internet, o que nos remete 

ao uso das redes celulares nas transações comerciais, com o uso de equipamentos que 

facilitam e estimulam o consumo com meios de pagamento virtuais. Com o cartão de 

crédito ou débito, consumimos em feiras livres ou pagamos a pizza entregue em casa pelo 

motoboy equipado por uma “maquininha de cartão” móvel. 

Já no caso do banco Millenium, a comunicação na cidade do Porto (figura 24) 

destaca uma competição para o desenvolvimento de aplicativos móveis como uma iniciativa 

inovadora da marca. É interessante notar a presença visual do aparelho na mão de alguém, 

transmitindo significados de poder, controle e mobilidade. 
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Fig. 22: Luanda (ago/2013)        Fig. 23: São Paulo (mai/ 2014)    Fig. 24: Porto (out/2013) 

Mídia exterior Banco BFA       Mídia exterior Santander        Mídia exterior Millenium 

 

Finalmente, selecionamos fotografias que podem ilustrar pontos específicos do 

contexto da categoria em cada localidade. Em Luanda, a comunicação publicitária do setor 

de telefonia móvel contrasta com o entorno, ambientes caracterizados pela infraestrutura 

deficiente. A promessa de um mundo novo e ampliado com a tecnologia, apoiado pelo uso 

de palavras em inglês e modelos de pele clara, contrasta com ruas de terra (figura 25) e 

montanhas de lixo. O mundo escapista da publicidade do setor convive com outras 

mensagens publicitárias sobre hábitos básicos de higiene (figura 26).  

 

  

Fig. 25: Luanda (ago/2013)    Fig. 26: Luanda (ago/2013)  

 

No Brasil, a popularização e o uso intenso das tecnologias móveis cria discussões 

sobre os aspectos positivos e negativos associados às novas práticas sociais. Muitas vezes 

estas expressões artísticas remetem explicitamente à comunicação móvel, confirmando sua 

associação a um estilo de vida urbano, típico das grandes cidades, mais complexo e 

conflituoso. Um exemplo é a obra do artista Nunca, na qual personagens brasileiros, com 

pinturas e artefatos indígenas falam ao celular, trazendo a relação entre as origens nacionais 
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e as possibilidades globalizadas (figura 27), em exposição realizada no Centro Cultural 

Caixa da Praça da Sé, em São Paulo. Outra reflexão, mais positiva e singela, é a placa na 

Padaria Brasileira, em São Paulo, que informa sobre a disponibilidade da rede sem fio para 

os frequentadores do estabelecimento (figura 28): “Temos WiFi e fé: ambos nos conectam a 

quem a gente precisa.” 

 

   

Fig. 27: São Paulo (mar/2014)                         Fig. 28: São Paulo (jun/ 2014) 

 

Em Portugal, onde a telefonia móvel já está incorporada ao cotidiano da cidade, 

selecionamos uma fotografia (figura 29) de um restaurante no Porto, na qual a mensagem é 

“Não temos Wi-Fi. Conversem entre vocês”, uma clara mensagem a favor da conversa 

pessoal, sem o intermédio dos dispositivos móveis. Abaixo da placa, ironicamente, um 

jovem está atento ao celular, e não há conversa entre os integrantes da mesa. A 

incorporação da mobilidade como parte do estilo de vida contemporâneo traz a necessidade 

da normatização do celular nos espaços coletivos, com regras e leis para sua utilização (ou 

proibição) em bancos, postos de gasolina, cinemas e teatros. Adicionalmente, surgem 

também questões acerca da etiqueta móvel, ou seja, sobre como, quando e em que locais 

públicos é adequado utilizar o celular. Outro aspecto das tecnologias móveis observado na 

cidade é que as possibilidades de comunicação estão incorporadas nas atrações turísticas da 

cidade, como no Museu de Serralves, onde uma placa propõe uma visita virtual ao museu 

com o uso de um QR Code (Quick Response Code), códigos de barras que podem ser lidos 

com a utilização das câmeras dos telefones celulares conectados à Internet e que direcionam 

o usuário para conteúdos os mais diversos. 
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Fig. 29: Porto (jan/2014)    Fig. 30: Porto (set/2013) 
 

 

Considerações finais 

As práticas surgidas com o uso das tecnologias móveis são visíveis nas cidades 

pesquisadas, com aspectos recorrentes e semelhantes, como seu uso em deslocamentos 

físicos, criando novos fluxos nos chamados “não-lugares da modernidade” (URRY, 2000).  

O uso do celular surge também em momentos de espera e entre atividades ou 

compromissos, quando existe a vontade de isolar-se das situações coletivas e encontrar 

refúgio reconfortante no contato virtual. A relação com o dispositivo móvel pode ser íntima 

e privada, mesmo nos espaços públicos da cidade.  

A paisagem urbana é repleta de estímulos ao consumo da telefonia móvel: são 

pontos de venda, comunicação publicitária do setor e sinalizações sobre uso e 

disponibilidade de redes. A magia da inovação tecnológica ofertada nos anúncios seduz, 

normalmente materializada por aparelhos sofisticados que seguem a lógica da moda, 

substituídos a cada lançamento. A tecnologia móvel está presente também em múltiplas 

aplicações cotidianas: pagamentos eletrônicos, telas com informes publicitários, QR Codes 

e serviços via SMS de entidades públicas e privadas, tudo com o uso das redes sem fio. As 

diferenças do contexto socioeconômico de cada localidade e o estágio de adoção da 

comunicação móvel também se mostraram presentes na paisagem urbana, trazendo 

visualidades específicas.  

De uma maneira geral, podemos concluir que o homem contemporâneo é um ser 

profundamente influenciado pelas novas tecnologias de comunicação móvel. Ao mesmo 

tempo, o homem é agente transformador destas tecnologias, modelando seus usos com base 

em seus interesses e gerando novos valores, hábitos e significados culturais (CASTELLS, 

2007).  Entendemos que o principal sentido presente nas práticas decorrentes da mobilidade 
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e suas expressões na cidade se relacionam à sensação de liberdade segura promovida pela 

comunicação móvel, que possibilita a autonomia para flanar e intercalar deslocamentos 

físicos e móveis. Como consequência, observamos a relação extremamente próxima entre 

pessoas e seus dispositivos móveis: estes funcionam como extensões do corpo e 

acompanham os indivíduos em todos os lugares e momentos, auxiliando-os na expressão de 

sua identidade, a partir de novas formas de interação que constroem um estilo de vida 

próprio do ambiente de ubiquidade contemporâneo. 
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