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FICÇÃO E REALIDADE: UM POUCO
DA TRAJETÓRIA DO CELULAR
*DENIO DIAS A R R A I S

O uso do celular é um fenômeno social e cultural (SILVA, 2007), relativamente recente, visto que até o fim do

aç
ão

século XX esse aparelho não era ainda disponível para grande parte da população, sendo um artigo para poucos
em razão de seu preço e de não existir redes de telefonia, mesmo em países ricos como os EUA.
Entretanto, o celular ou formas móveis de comunicação fazem parte do imaginário dos indivíduos há muito mais

iliz

tempo. Os meios de comunicação de massa, dentre eles a televisão e o cinema, por meio da ficção, já apresentavam,

ut

muito antes dos dias atuais, aparelhos que se assemelhavam aos atuais celulares. Segundo Igarza (2008a, p. 121),

A

Cada vez se amplian más las fronteras de lo posible y es más difícil diferenciar lo que es el fruto de la

imaginacion de saber hacia donde vamos, aquello que la humanidad es capaz de alcanzar en futuro
visible, no es tan útil ni práctico a la hora de proyectar cuándo los câmbios se producirán¹.
1. Tradução livre do autor "Cada vez mais se ampliam os limites do possível e é mais difícil diferenciar o que é fruto da imaginação e saber para onde estamos indo.
Aquilo que a humanidade é capaz de alcançar num futuro previsível não é tão útil ou prático na hora de projetar quando as mudanças ocorrerão"

is.

aplicativos. Conforme Lemos (2007, p. 25):
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(...) é a ferramenta mais importante de
convergência midiática hoje. Para ilustrar,
podemos citar o celular como instrumento para
produzir, tocar, armazenar e circular música;
como plataforma para jogos on-line no espaço
urbano (os wireless street games); como
dispositivo de 'location based services', para
'anotar' eletronicamente a localização de um
espaço ou para ver 'realidades aumentadas ';para
monitorar o meio ambiente; para mapeamento
ou geolocalização por GPS; ou para escrever
mensagens rápidas (SMS), tirar fotos, fazer
vídeos, acessar a internet. Podemos certamente
afirmar que o celular é hoje, efetivamente, muito
mais que um telefone e por isso vamos insistir na
ideia de dispositivo híbrido.
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Em 1966 estreou na televisão norte-americana o seriado de
ficção científica Star Trek, no Brasil Jornada nas Estrelas.
A estória se passa num futuro distante, entre 2265 e 2270, e
em algumas cenas aparece um aparelho de comunicação
similar a um celular, dos dias de hoje. O personagem
principal, capitão James T. Kirk, interpretado por William
Shatner, usava este aparelho (Figura 1) para se comunicar
com os demais personagens da série, tripulantes da nave
USS Enterprise, dando ordens, solicitando informações,
alertando sua equipe, pedindo socorro, solicitando
transporte ou teletransporte etc. Situações relativamente
similares às dos usuários dos celulares atuais, nas suas
práticas do cotidiano, quando se comunicam com colegas
de trabalho, trocando informações; com familiares,
alertando para algum fato; com empresas, conversando
sobre produtos; e com prestadores de serviço.

de

Figura 1:0 capitão Kirk fazendo uso de seu

comunicador em uma cena do seriado Jornada

aç
ão

das Estrelas
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Além de uma visão do futuro, no seriado, esse aparelho já
possibilitava a mobilidade, que segundo Igarza (2008a) é
poder comunicar-se instantâneamente em movimento por
meio da telefonia móvel. Hoje em dia além das funções
de um telefone fixo, ou seja, de efetuar e receber ligações,
o celular oferece ao usuário uma série de recursos que
ampliam as possibilidades de interatividade, por meio de

Figura 2: Agente 86 utilizando-se de seu sapato-telefone
Outro seriado norte-americano Smart, no Brasil Agente
86 (1965), uma comédia que satirizava os filmes de
ação protagonizados por James Bond, o agente 007,
também apresenta um aparelho similar aos celulares
atuais. Nesta série, o personagem Maxwell Smart, o
agente 86, assim como James Bond, utilizava aparatos
tecnológicos para cumprir suas missões e dentre esses
aparatos um chamava a atenção, e é de nosso interesse:
o sapato-fone. O personagem na série era um cidadão
comum, sem dom ou atributo físico específico para ser

é

Figura 3:0 celular2 como símbolo de poder

ex

clu

siv

a

pa
r

a

fin

s

ed

uc
ac

s.

io
n

ai

Mais de 20 anos depois, o celular é um aparelho popular
utilizado pela maioria das pessoas.
Outro filme, este de ficção científica, que se passa
nos dias atuais, tem uma abordagem diferente em
relação às produções anteriormente mencionadas
sobre o papel do celular na vida cotidiana. Desta feita,
no filme Controle Total - Eagle Eye, o celular aparece
como um aparelho que observa e manipula indivíduos,
principalmente as ações do protagonista Jerry Shaw,
interpretado por Shia LaBeouf, controlando suas ações
durante a trama (Figura 4). Arriscamo-nos a fazer um
paralelo de tal situação, em grau de escala muito menor,
com o que pode ser observado nos dias atuais em
relação ao uso dos celulares empresariais. O funcionário
ou colaborador da organização é "monitorado" pelo
celular dentro e fora do período de trabalho, outra
situação parecida é quando os pais têm a sensação de
controlar as ações dos filhos adolescentes pelo celular,
"acompanhando-os" onde estão.
Apesar de ser uma ficção, o filme mostra as
possibilidades de controle ou monitoramento que o
celular tem sobre as pessoas, não muito diferente da
realidade, pois, assim como no filme, a telefonia celular
pode representar para os indivíduos segurança, quebra
de privacidade controle e monitoramento.
A partir dessas ilustrações observamos, portanto, que
comunicar-se com quem está longe, com mobilidade e
em qualquer tempo e espaço, - na vida real, assim como
nas representações ficcionais, - sempre foi um desejo ou
necessidade dos indivíduos em suas relações sociais.
Nesse sentido, é fundamental destacar o importante papel
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Em 1987, o celular já aparece no cinema com as
características atuais. No filme Wall Street - poder e
ganância, um aparelho celular é utilizado como símbolo
de diferenciação social. O personagem principal, Gordon
Gekko, interpretado por Michael Douglas, se comunica
com os outros personagens (Figura 3), dando ordens,
negociando, manipulando o mercado de capitais, numa
época em que o celular era um bem restrito a poucas
pessoas, sendo que em alguns países a tecnologia
necessária nem estava disponível. Nesta época, o aparelho
estava disponível somente para quem tinha recursos
financeiros significativos. Nos EUA foi vendido em seu
lançamento comercial por cerca de U$ 4.000,00³. No Brasil,
o celular, guando de seu lançamento, também era acessível
a poucas pessoas, sua posse representava status. Hoje, o
aparelho em si não traz diferenciação social, ficando por
conta dos recursos tecnológicos a distinção de quem o
possui, mesmo que não utilizados, entre eles possibilidades
de acesso à Internet, aplicativos de edição de textos e jogos.

A

2. Na figura, o ator Michael Douglas está conversando por um celular Dyna Tac 8000x da Motorola, aparelho este
considerado como o primeiro celular de venda comercial. Foi lançado em 1983.
Fonte: www.motorola.com/consumers/US-EN/about_motorola/history. Acesso em: 26 d e r 2010

Figura 4 : 0 "celular" determinando os passos do
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A explosão no uso de celulares no mundo inteiro é

ed

prova indiscutível da alta demanda por mobilidade
na sociedade. A rápida evolução tecnológica

desses aparelhos tem permitido usos mais

s

sofisticados e inovadores. À medida que essas

fin

tecnologias evoluem em termos de sofisticação,

oferecem maior qualidade e maior velocidade de

ra

transmissão, permitindo tráfego não apenas de voz

e dados, mas de imagens e vídeos de alta resolução

(TAURION, 2002, p.XV).
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Síntese da transformação causada pela tecnologia digital, a
plataforma Web amplia as possibilidades de comunicação,
permitindo novos formatos de trocas e hábitos
diferenciados. Hoje, os sujeitos têm mais
oportunidades de expressão: opinar em
fóruns de discussões, criar e participar
de blogs e comunidades, participar de
diferentes espaços por meio dos quais
compartilham conteúdos, expõem
suas preferências, opiniões, gostos e
visões, estabelecendo diálogo com
praticamente todo o mundo. Nesses
espaços
interativos
encontramos
as manifestações identitárias, como
observa Kellner (2001, p. 334) quando
diz que, "ainda mais espantoso são
algumas mutações de identidade
possibilitadas pela cultura do computador. Muitas pessoas
que participam de grupos de conversa e jogos por
computador assumem identidades diferentes das suas (...)".
O celular desde o início do século XXI é um objeto que
representa um fenômeno de consumo, tendência que se
acredita perdurar por muito mais tempo. Segundo dados
da ANATEL , em 2010 a densidade de acesso pessoal ao
celular é de 104 para cada 100 habitantes. O Brasil é o 8o
país no ranking mundial de celulares por habitante, acima
da Rança, dos Estados Unidos, do Japão, do Paquistão,
do México e da Índia5. A Tabela 1 mostra a evolução do
consumo de aparelhos habilitados de 2007 a 2010.

Resultado das possibilidades tecnológicas, convergência
digital, a telefonia móvel torna-se cada vez mais atraente
pelos aspectos simbólicos e culturais que representa, com
destaque para a mobilidade:

pa

Mesmo com o avanço das tecnologias digitais, os meios
de comunicação de tecnologia tradicional são amplamente
utilizados por todos. Da mesma forma que o videocassete
não "acabou" com o cinema, cartas e cartões postais,
telegramas, telefone fixo, fax, meios tradicionais de
comunicação pessoal e transmissão de informações
continuam sendo utilizados. Com a tecnologia digital e
a telefonia móvel, entretanto, os indivíduos ganham em
agilidade e mobilidade.

Além disso, no contexto brasileiro, a utilização desses
aparelhos se mostra tão marcante que as linhas de
telefonia celular já superam a de telefones fixos desde
2005 (IBGE, 2006) .

a

exercido pelas tecnologias digitais, que revolucionaram
noções de tempo e espaço ao possibilitar que os sujeitos
trocassem informações em diferentes locais do globo, em
questão de segundos, além da sensação de ubiquidade
(FIDALGO, 2009).

A "migração" de conteúdos para um
único aparelho, o celular, informações
do GPS (Global Positioning System),
imagens, textos, funcionalidades de
cartões de crédito e bancário possibilita
a interação e a participação de seus
usuários com outros usuários, trocando e
criando conteúdos, produtos imagéticos
e subjetividades é a chamada
convergência, que para Jenkins (2009)
significa:
o fluxo de conteúdos através de

múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre

múltiplos mercados e ao comportamento migratório
dos públicos dos meios de comunicação, que vão a
quase qualquer parte em busca das experiências
de entretenimento que desejam. Convergência é

uma palavra que consegue definir transformações

tecnologias mercadológicas, culturais e sociais,
dependendo de quem está falando e do que

imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 27).

O mercado brasileiro alinha-se a esta tendência. Segundo
Luciele Velluto (2010) da Agência Estado,
o
mercado
brasileiro
de
smartphones — os chamados
telefones inteligentes — chegará
à marca de 4,4 milhões de
aparelhos vendidos até o fim

porque os usuários têm passado cada vez mais
horas conectados às redes sociais.

Pelos dados da ANATEL e do IBGE é possível notar
como o celular está presente nas relações cotidianas
do brasileiro, sua posse tendo crescido na ordem de 15
a 25% ao ano, em média. O estudo Mobilidade Brasil
2008, da IPSOS, mostra em termos estatísticos o papel
do celular na vida do brasileiro:
(...) 18% dos brasileiros se dizem viciados em seus

ai
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em tecnologia IDC. A aquisição desses aparelhos

mais sofisticados tem crescido principalmente

No dia a dia, é possível observarmos pessoas utilizando
o celular nos lugares mais inusitados, e até proibidos:
no trânsito, nas salas de aula, durante cultos religiosos,
em ambientes que requerem silêncio, como hospitais,
bibliotecas, cinemas, teatros.

ca

celulares deste tipo, de acordo com a consultoria

ed
u

foram comercializados cerca de 2 milhões de

pelo ambiente social e cultural, ocorrendo apropriações
e reapropriações desta tecnologia. Cada indivíduo dá um
significado diferenciado ao aparelho celular, tornando-o
próprio, único em estética, em conteúdo e principalmente
na forma de uso.

Do imagináno, de outrora, representado pelo cinema e
pela televisão, o celular se incorpora às práticas cotidianas
e até podemos dizer que se constituiu "numa prótese",
materializando assim um ser humano já anteriormente,
também, imaginado pela ficção científica, "meio humano/
meio máquina": o Cyborg.
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das vendas em relação ao ano passado, quando

a

de 2010. O número representa mais que o dobro
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celulares. As mulheres (21%) e os jovens com idade
entre 16 e 24 anos (23%) são os mais viciados em

se sente abandonado quando não recebe nenhuma

ligação ou mensagem durante o dia. Especialmente
entre as mulheres (23% contra 15% dos homens)

e principalmente os jovens. Mais da metade dos
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respondentes usuários de telefone celular no Bras il
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seus aparelhos. (...) Um em cada cinco brasileiros

realiza em média duas a cinco ligações de seu celular
diariamente, sendo a maior concentração (20%) na

faixa das três chamadas diárias" (IPSOS, 2008).
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Segundo Fidalgo (2009, p. 88) o celular se aproxima a um
eletrodoméstico, em razão de seu papel, funcionalidade,
importância e consequentemente da naturalidade como é
utilizado pelos indivíduos em diversas situações:

ar

(...) uma abordagem ao processo de domesticação

dos celulares terá, assim, de olhar para a aquisição,

e

exibição, função e consumo dos mesmos. Com

st

efeito, o celular é, para além de simples meio de

comunicação, um objeto físico com determinadas

de

características, de determinada marca, que os seus

portadores devem saber exibir com elegância nos
momentos próprios. Neste ponto não se distingue

ão

de outros objetos de consumo, como carros ou

relógios, que, para além de terem uma função bem

aç

definida, têm uma importante dimensão estética e

são símbolos de estatuto social e cultural.
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Para o mesmo Fidalgo (2009), o celular também é um
símbolo de distinção social, um adereço, um acessório e até
mesmo um prolongamento do ser humano (MCLUHAN,
1996). Os modos de uso da telefonia móvel são determinados

A

6. Em 2005 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ( P N A D ) revela que o número de domicílios com
telefone celular superou o que possui telefone fixo. 0 porcentual de moradias com celular subiu de 4 7 , 8 % , em
2004, para 59,3% em 2005, e o de casas com linha fixa foi de 4 8 , 9 % para 4 8 , 1 % .

Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 67-71, ago. 2011.

