
Não dá para esquecê-los 
Carolina Vicentin 
 
Estudos recentes revelam como celulares inteligentes estão modificando hábitos entre os 
usuários. Uma das principais características de detectadas é a frequente checagem do visor do 
aparelho, em busca de de atualizações 
 
Smartphones já conquistarm lugar cativo no mundo moderno, a ponto de muita gente deixar 
amigos de carne e osso de lado para interagir com os aparelhos. 
 
Os efeitos desse fenômeno, contudo, ainda são mistério para a psicologia, que agora busca 
compreender como os celulares inteligentes afetam a vida das pessoas. 
 
Estudo publicado em julho na revista Personal and ubiquitous computing comprova que esses 
dispositivos estão criando hábitos de verificação permanente nos jovens, fazendo com que 
chequem o display até 60 vezes por dia. Isso acontece porque os equipamentos oferecem 
informações de forma rápida, uma vantagem cada vez mais explorada pelos fabricantes, mas 
que pode se tornar perigosa para os usuários. 
 
Cientistas do Instituto para Informação Tecnológica de Helsinque, na Finlândia, produziram 
três estudos ao longo dos últimos sete anos. 
 
No mais detalhado, analisaram mais de 30 mil sessões de uso de smartphones num grupo de 
15 adolescentes finlandeses. 
 
Com a ajuda de software desenvolvido para monitorar as ações dos voluntários, os 
pesquisadores perceberam que a tela touchscreen é um dos recursos mais usados: 35% de 
toda a utilização foi feita no display sensível ao toque, enquanto apenas 3,7% foi conduzida 
por meio de mecanismos que acionam a barra de rolagem. 
 
“Esse tipo de comportamento está se tornando cada vez mais frequente e acredito que estará 
fortemente ligado a efeitos prejudiciais de dispositivos móveis”, disse Antti Oulasvirta, um dos 
autores da pesquisa. 
 
O pesquisador refere-se ao isolamento provocado pelo uso excessivo desses equipamentos. 
Outro problema, aponta o especialista, são os incidentes que podem ocorrer quando o usuário 
está distraído mexendo no celular. 
 
“Temos visto casos que relacionam a permanência no Facebook a acidentes de trânsito, mas a 
maioria das leis ainda considera smartphones apenas como aparelhos para falar”, critica 
Oulasvirta. 
 
“Já vejo pessoas que deliberadamente deixam o telefone de lado para relaxar e não ficaria 
surpreso se, no futuro próximo, houvesse serviços comerciais para ajudar os usuários a lidar 
com isso”, prevê. 
 
A estudante Olívia Ferreira, 21 anos, é usuária obsessiva de smartphone, mas não acha que 
isso represente risco. “O aparelho só me ajudou. Consigo ter acesso fácil a emails, me 
comunico melhor com amigos, faço pesquisas com agilidade, fotografo coisas interessantes 
que vejo na rua”, cita. A jovem reconhece, contudo, que a paixão pelo equipamento acabou 
atrapalhando algumas relações presenciais. 
 
“Meus amigos ficam um pouco irritados, porque estou sempre de olho para ver se há alguma 
atualização”, conta. 
 
O mesmo ocorre com o analista de redes José Wilson da Silva Júnior, 26 anos. “Checo o 
telefone mais de 30 vezes por dia. Às vezes, não há nada de novo, mas geralmente surge um 
tuíte, uma mensagem de texto”, diz. “Trabalho com tecnologia, preciso estar conectado onde 
estiver. Então, me sinto um pouco dependente do celular.” Relatos como o de Silva Júnior são A ut
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cada vez mais comuns, mas os pesquisadores finlandeses não consideram que a verificação 
constante do smartphone seja vício. Nas entrevistas com os participantes, o costume foi 
classificado como aborrecimento, uma vez que a pessoa precisa checar o equipamento o 
tempo todo para se manter atualizada. 
 
Outro dado revelado pelos autores do estudo é que os usuários têm passado mais tempo 
navegando na internet com o telefone do que em frente ao computador ou laptop. 
 
NOVOS HÁBITOS. Em outra pesquisa comparativa, os especialistas descobriram que as 
pessoas ficam, em média, 87 minutos por dia usando o notebook e 160 minutos quando o 
suporte é o celular inteligente. 
 
“A noção de que essas sessões são mais curtas (sete segundos, em média) e distribuídas ao 
longo do dia faz do smartphone dispositivo único na categoria dos aparelhos móveis”, observa 
Antti Oulasvirta. 
 
O pesquisador e seus colegas do Instituto para Informação Tecnológica de Helsinque acreditam 
que a pesquisa pode ajudar fabricantes a melhorarem a oferta de serviço aos usuários de 
smartphones. Dados mostram que o mais importante para essas pessoas é o acesso rápido à 
informação, sem que seja necessário despender grande esforço. Portanto, o caminho para 
aumentar o uso desses dispositivos seria a criação de outros “hábitos de verificação”, 
ampliando recursos multitarefa. “Em vez de focalizar no desenvolvimento de interações nas 
quais os usuários levam longo período para se envolver, as empresas devem se concentrar em 
compromissos de curta duração, que oferecem fortes valores de recompensa”, sugere Tye 
Rattenbury, outro autor da pesquisa. 
 
No caso dos celulares inteligentes, essa recompensa é a resposta quase instantânea aos dados 
de busca, uma vez que os donos desses aparelhos não têm muito tempo a perder. Para Antti 
Oulasvirta, porém, o aumento das possibilidades em um smartphone deve ser visto com 
cautela. 
 
“Estamos adquirindo uma percepção que nos permite questionar a nossa visão, por vezes 
ingênua, oferecida pelas indústrias, de que os celulares inteligentes são apenas uma coisa 
boa”, afirma. Um dos problemas, diz o especialista, é a quantidade de informações que estão 
ao alcance dos dedos. 
 
“Concordo que esses dispositivos oferecem benefícios, mas o aumento dos hábitos pode trazer 
uma série de desvantagens, como a chegada de informação cada vez menos confiável”, 
ressalva. 
 

 
 
Cada qual com o seu jeito 
Carolina Vicentin 
 
Enquanto os psicólogos finlandeses tentam compreender os novos costumes que surgiram com 
os smartphones, um antropólogo italiano quis desvendar quais os diferentes perfis entre os 
usuários dos aparelhos. Massimiliano Mollona, pesquisador da Goldsmiths College de Londres, 
dividiu os donos desses dispositivos em três categorias: ciborgues, centauros e caubóis do 
espaço. A classificação surgiu após levantamento com 4,7 mil pessoas de 14 países, entre os 
quais o Brasil. A surpresa foi que, quando se trata de inovação tecnológica, nações da América 
Latina são muito mais antenadas do que as europeias. 
 
Embora o tipo de uso varie conforme a idade, o sexo e a condição social do entrevistado, boa 
parte das pessoas que se descreveram como atualizadas com as novidades da mobilidade está 
na América Latina (33%, contra apenas 14% entre os norte-americanos). Assim, Mollona 
considera os latino-americanos como ciborgues, porque fazem dos celulares inteligentes algo 
essencial em todos os aspectos da vida.“A conectividade, entretanto,é um fenômeno estranho: 
existe socialmente, mas também incentiva o individualismo”, aponta o pesquisador.“Dessa A ut
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forma, há prós e contras no uso de smartphones, especialmente desde que essa tecnologia 
passou a oferecer tantas opções de (des)conexões”, diz. 
 
Os usuários centauros são mais encontrados na Europa e na Austrália, onde as pessoas 
encaram os smartphones como ferramentas e preferem o contato pessoal com amigos. Já os 
caubóis do espaço estão, com frequência, nos Estados Unidos e no Canadá, locais nos quais 
donos de telefones modernos são mais resistentes à mobilidade.Diante do quadro – que foi 
elaborado para a Amdocs, empresa especializada em serviços de telecomunicações –, o Brasil 
se torna importante laboratório para fabricantes de soluções nessa área.“Os brasileiros são tão 
criativos e diversificados que o seu modo de usar smartphones vai empurrar o setor a oferecer 
novos serviços e imaginar novos cenários tecnológicos e sociais”,aposta Mollona.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3  ago. 2011, Seudinheiro, p. B8. 
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