
(R)evoluções 
 
Na última década, duas tecnologias (r)evolucionaram nossas vidas: a internet e o telefone 
celular. Ambas provocaram mudanças em uma série imensa de atividades do nosso cotidiano. 
Infelizmente, porém, a internet no Brasil carece de abrangência. Temos somente cerca de 14 
milhões de pessoas acessando a rede de suas residências. Embora este número cresça para 32 
milhões quando são adicionadas as pessoas que acessam do trabalho, das escolas ou através 
de amigos, a taxa de penetração ainda é muito baixa. 
 
O telefone celular, por outro lado, tem alcançado uma popularidade que surpreendeu todos os 
especialistas e hoje já atinge uma taxa de penetração de quase 50%, ou seja, 90 milhões de 
celulares no Brasil. E cresce a cada minuto. É uma verdadeira inclusão, embora diferente da 
internet. 
 
E como isso mudou nossas vidas? Em uma recente pesquisa da operadora Claro, jovens de 16 
a 25 anos responderam quais os itens essenciais que eles levam ao sair de casa. Três itens se 
destacaram nitidamente: chaves, carteira e o telefone celular. O celular é a maneira de se 
comunicarem com os amigos, é um utensílio de segurança, um meio de registrarem algum 
fato inusitado, um meio de passatempo e por aí vai.  
 
O celular tornou-se algo normal, essencial. Pouco paramos para pensar na (r)evolução que 
este aparelhinho fez (e está fazendo) nas nossas vidas. 
 
 
Sem dúvida, a maior qualidade do celular é podermos achar e sermos achados em qualquer 
lugar e a qualquer hora. Embora isso às vezes perturbe, os ganhos são imensos para os 
usuários comuns e para as empresas.  
 
Resultado: somente as operadoras de celular representam um faturamento anual da ordem de 
R$32 bilhões. Sem falar nos fornecedores de equipamentos e de telefones. É algo que não 
existia há dez anos. E cada centavo disso foi transformado em renda para empresas e 
profissionais liberais, em tranqüilidade para pais, em diversão para jovens, em segurança. 
 
Além de (r)evolucionar a comunicação, o celular também trouxe outras grandes mudanças. 
Uma delas que me impressiona é o celular com fotografia. Quantos momentos que nunca 
seriam registrados foram captados pelo celular? O que era antes uma ocasião especial virou 
cotidiano. Só porque o celular está sempre conosco, enquanto que a câmera fotográfica está 
na gaveta. 
 
Em alguns países, já há restrições quanto a celulares em vestiários de clubes e academias. 
Sinal dos tempos. Mesmo no Brasil, já há agências de notícias que recebem fotos e vídeos de 
celulares. Cada cidadão virou repórter! 
 
E sem falar na última que me impressionou foi no show do U2: em vez de isqueiros, o pessoal 
foi embalado por milhares de telinhas acesas dos celulares, a pedido do próprio Bono Vox. 
Essa o pessoal de Woodstock não esperava!  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 abr. 2006. Internet etc., p. 20. 


