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RESUMO 

 

O presente artigo contempla um estudo sobre as evoluções tecnológicas que nas 
últimas décadas estão tendo grande influência nos meios de comunicação do 
individuo com a sociedade, dando foco principal para os celulares que atualmente 
estão inseridos no ambiente familiar e social de forma significativa. Pode-se verificar 
que a busca pela melhoria na comunicação tem se intensificado no decorrer dos 
últimos anos. Os celulares estão se tornando um objeto indispensável para maior 
parte das pessoas, isso faz com a pesquisa busque identificar os pontos positivos e 
negativos dessa transformação.  Com isso, este trabalho versa propor um estudo 
histórico sobre a implantação do sistema de telefonia móvel no Brasil.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Celular, Comunicação, Transformação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente pode-se verificar que a busca pela melhoria da qualidade de 

vida tem se intensificado, sobretudo no que tange as tecnologias na área da 

comunicação. As pessoas desde os primórdios da civilização já buscavam se 

comunicar de alguma forma, desde gestos, escritas e fala. No ambiente social 

contemporâneo houveram muitas transformações relacionadas aos meios de 

comunicação.  

                                                           
1  Acadêmica do 4° semestre de Direito –FANORPI/UNIESP (2014) 
2 Acadêmico do 4 ° semestre de Direito – UNOPAR (2014) 
3Professora Orientadora – Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Norte do Paraná – 

UENP(2014) 
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No Brasil na década de 20 o veículo de comunicação que influenciou no 

ambiente social foi o rádio, posteriormente nos anos 50 a televisão. Mais tarde 1990 

houve a implantação do sistema de telefonia móvel no Brasil, esse serviço, no 

entanto estava restrito a poucas pessoas. Somente nos anos 2000 o aparelho 

celular começou a disseminar entre a sociedade.  

Desde então essa tecnologia vem sendo usada por grande parte dos 

brasileiros, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, o Brasil 

possui aproximadamente 271,1 milhões de aparelhos celulares.  

Dessa forma, vislumbra-se que a sociedade vem sendo impactada por 

esse meio de comunicação, com isso surge a necessidade de um estudo sobre o 

tema, o qual será abordado com a realização de uma pesquisa de campo onde será 

possível fazer uma análise entre os pontos negativos e positivos do uso dessa 

tecnologia na comunicação. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é identificar a presença de distúrbios nas relações 

afetivas causadas pelo uso de aparelhos celulares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICIOS  

 

 Verificar o uso indevido do aparelho celular em momentos particulares com 

familiares e amigos; 

Investigar o uso das redes sociais a partir de aparelhos celulares; e  

Qual a faixa de consumo por mês, gasto com telefone celular. 

 

METODOLOGIA  

 

 A metodologia utilizada consistiu em uma entrevista com o ex ministro de 

comunicação, o senhor Joel Marciano Rauber. No levantamento de dados sobre a 

telefonia móvel no Brasil, pesquisa de campo e revisão bibliográficas. A pesquisa de 

mercado foi realizada no município de Bandeirantes - PR, as pessoas entrevistadas 

foram abordadas de forma aleatória no comércio da cidade. O estudo de campo teve 

por objetivo identificar possíveis problemas sobre a situação atual em que o sistema 
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de comunicação via celular tem interferido no convívio interpessoal. Foi aplicado um 

questionário com questões de múltipla escolha, para 50 pessoas no período de 

04/12/2013 a 18/12/2013.  

 

 DESENVOLVIMENTO  

 

Considerando a evolução do sistema de telefonia móvel no Brasil, 

implantado na década de noventa, na ocasião de sua inauguração, foi realizada a 

primeira ligação pelo ministro Joel Rauber, conforme se pode constatar: 

 

Foi no dia 30/11/1990, no Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, a primeira 
ligação feita pelo Secretário Nacional de Comunicações – Joel Marciano 
Rauber, para sua Excelência o Presidente da República do Brasil em 
Brasília – Doutor (DR). Fernando Collor de Mello. Na oportunidade foram 
proferidas as seguintes palavras: É com grande honra e alegria que sinto de 
estar fazendo a primeira ligação da telefonia celular no Brasil, e 
aproveitando da oportunidade, foi dada uma pequena explicação da 
cobertura do sistema na cidade do Rio de Janeiro.  
(RAUBER, 2014, p.02) 

 

Embora, apenas para conhecimento e absorver cultura no que tange a 

telefonia celular no Brasil, se pode observar que a primeira ligação como 

inauguração da comunicação móvel foi realizada pelo senhor ministro de 

comunicações para o Presidente da República, ambos fizeram história por serem os 

primeiros a usarem oficialmente esse tipo de comunicação no país. 

 

PANORAMA ATUAL DA TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL  

 

Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou dezembro de 2013 com 

271,1 milhões de celulares no Brasil. (TELECO, 2014), enquanto a população do 

Brasil possui o número de 201.032.714 de habitantes segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Nota-se que no país atualmente existe mais 

aparelhos celulares do que pessoas. 
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Gráfico 1 - Valor em milhões de reais de vendas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: <http://www.teleco.com.br/ncel.asp > 

Conforme demonstra o gráfico acima, se pode notar que no comparativo 

de 2012/2013, houve uma redução significativa em 2013 em comparação com 2012 

em número de venda de celulares no Brasil. Em 2013 somente outubro teve um 

aumento com relação ao ano anterior. Esta análise foi elaborada até o último mês de 

informação, ou seja, em dezembro de 2013. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Conforme citado anteriormente, foi realizado uma pesquisa de campo, na 

qual vale destacar os principais pontos : Quanto ao gênero dos entrevistados 66% 

são do sexo feminino. Todos os entrevistados possuiam aparelhos celulares. Com 

relação ao gasto por mês com aparelho celular pode observar que 42% dos 

entrevistados gastam na faixa entre R$ 26,00 e R$ 32,00 por mês e 26% gastam 

entre R$ 32 a R$52,00 esse gasto realizado mensalmente tem por finalidade 

segundo 53% dos entrevistados utilizam seus celulares para acessar as redes 

sociais na internet. 

Um dado preocupante revelado através da pesquisa foi  quando perguntado 

aos entrevistados se ele acessa redes sociais em seu aparelho celular mesmo 

quando está junto com seus amigos ou familiares, a maioria dos entrevistados, 82 % 

acessam redes sociais mesmo quando estão juntas de pessoas próximas, dando 

preferência em estar conectado ao invés vivenciar  momentos reais com pessoas 

importantes em sua vida. 

Quando perguntado o preço médio do aparelho celular 44% das pessoas 

entrevistadas possuem aparelho celular com preço médio entre R$900,00 e 

R$1500,00, sendo esse preço característica de smartphones sendo esses aparelhos  
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modernos com acesso a internet o que facilita o acesso as redes sociais. E o mais 

impressionante foi constatar que as pessoas deixam de comprar algo para gastar 

com seu aparelho celular 68% dos entrevistados disseram que em algum momento 

da sua vida  já deixaram de comprar algo para usar seu dinheiro em seu celular. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nossa sociedade vive em constantes transformações, principalmente no 

que tange aos aspectos tecnológicos. Estes por sua vez acabam influenciando o 

ambiente social e cultural. Segundo SANTAELLA, : 

 

Para compreender essas passagens de uma cultura à outra, que considero 
sutis, tenho utilizado uma divisão das eras culturais em seis tipos de 
formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de 
massas, a cultura das mídias e a cultura digital.(SANTAELLA, 2003, p.23) 
 
 

Na era primitiva o meio de comunicação utilizado era a fala, quando 

necessário se comunicar. Com o passar do tempo as civilizações foram aumentando 

e houve a necessidade de se estabelecer regras princípios básicos de convívio entre 

as pessoas. Posteriormente, outro sistema de comunicação foi a escrita, que no 

início teve formas de desenhos, depois se evoluiu a palavras. 

Na terceira fase chamada de cultura impressa começaram a escreverem os 

acontecimentos locais e distribuídos para as demais civilizações, hoje chamamos de 

jornal, revistas e livros nessa etapa começa uma analise onde o individuo busca 

saber dos acontecimentos dos demais indivíduos na sociedade. Isso gera a criação 

da quarta etapa que se chama cultura de massas aonde as pessoas começam a 

perder a capacidade de ação sua espontaneidade vai deixando de lado para viver 

um estilo de vida padronizado, as pessoas nessa fase passam a fazer o que a 

maioria dos indivíduos da sociedade fizer, passam a ser a sobra da sociedade. 

Não tão distante dessa evolução está a quinta fase conhecida como a 

cultura das mídias onde as empresas buscando lucrar cada vez mais usam diversos 

artifícios e métodos de marketing para vender seus produtos e serviços, e o canal 

predominante é a mídia onde vinculada a televisões e rádios criam varias 

propagandas com objetivo de conquistar os consumidores, alguns ficam sendo 

dominados pela mídia, elas fazem com que eles acreditem que para estar adequado 
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na sociedade você deva utilizar a roupa de tal marca, andar com o carro do ano e 

freqüentar estabelecimentos que tenham determinada bandeira tudo através da 

mídia. 

E na ultima etapa a cultura digital, essa que estamos vivendo com mais 

intensidade, busca rotular o individuo perante a sociedade, pois se conhece e 

classifica o perfil de uma pessoa de acordo com que a mesma utiliza nas suas redes 

de relacionamentos sociais, são diversos os sites de relacionamentos onde as 

pessoas se conversam diariamente mesmo estando próximas fisicamente preferem 

ficar on-line e fazem questão de expor tudo de sua vida pessoal em uma rede onde 

pessoas de qualquer lugar do mundo tem acesso, e o principal objeto de uso dessa 

cultura digital é o uso do aparelho celular. O celular possui uma grande utilidade 

quando o seu usuário souber manusear de forma adequada. Ele não passa de um 

objeto, onde quem coloca as informações e acessa sites são o próprio individuo 

sendo esse responsável por seus atos, como dispõe SANTAELLA:    

  

Ora, mídias são meios, e meios, como o próprio nome diz, são 
simplesmente meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, nos quais as 
linguagens se corporificam e através dos quais transitam.  
Por isso mesmo, o veículo, meio ou mídia de comunicação é o componente 
mais superficial, no senti do de ser aquele que primeiro aparece no 
processo comunicativo. Não obstante sua relevância para o estudo desse 
processo, veículos são meros canais,tecnologias que estariam esvaziadas 
de sentido não fossem as mensagens que nelas se 
configuram.(SANTAELLA, 2003,p.25) 
 
 

Podemos descrever o celular como tinta dentro de seu frasco e o usuário o 

pintor, se ela irá se tornar uma grande obra de arte isso irá depender da atitude e 

escolha que fará o usuário.O celular foi criado para facilitar a comunicação entre as 

pessoas, porém, nos últimos anos percebesse que as pessoas estão  fazendo com 

que uma máquina um simples objeto ganhe um afeto de seu dono imensurável, e 

passe a ser seu companheiro indispensável do dia a dia. Algumas pessoas se  

esquecem que a maquina não escreve mensagens, não liga se não houver o 

comando. Entende-se que o aparelho celular possui lugar de destaque entre as 

tecnologias criadas pelo homem nos últimos anos, sendo um aparelho pequeno, 

porém, com grandes funcionalidades e alto desempenho, ainda dispõe  COUTO 

que: 
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... na opinião de autores como André Lemos (2007: 25) que inicia um de 
seus trabalhos afirmando que o celular  é a mais importante ferramenta que 
converge às mídias na contemporaneidade ou de Giddens (2005: 379), que 
parece complementar esta afirmativa de Lemos (2007) ao dizer que o 
celular é o maior fenômeno das telecomunicações na 
contemporaneidade.(COUTO, 2009, p.2-3) 

 

 

Como se pode extrair diante do contexto acima na opinião de diversos 

autores o celular e visto como uma revolução sendo um dos acontecimentos mais 

importantes da atualidade, cabe somente o homem saber utilizar essa grande 

ferramenta que possui em suas mãos sem que prejudique o seu convívio 

interpessoal. Ainda nesse sentido quando falamos de uma grande tecnologia  que 

ao mesmo tempo esta tendo grande impactos nas formas de convívio entre as 

pessoa SANTAELLA afirma: 

 
Está se tornando lugar-comum afirmar que as novas tecnologias da 
informação e comunicação estão mudando não apenas as formas do 
entretenimento e do lazer, mas potencialmente todas as esferas da 
sociedade.(SANTAELLA, 2003, p.23) 
 
 

Assim, emerge-se apenas um teor sobre as o tema trazido para o presente 

estudo. Trata-se da interferência que o celular esta causando na vida das pessoas, 

já sabemos que esse aparelho possui inúmeras funções, mais cabe ressaltar quais 

são os danos que ele pode causar se manuseado de forma exagerada, as crianças 

raramente saem para brincar umas com as outras como se fazia antigamente, hoje 

preferem ficar no sofá ou na cama jogando jogos no aparelho celular, o que atinge 

diretamente o desenvolvimento dessa criança. 

Outra forma de convívio que esta sendo afetada pelo uso do celular quando 

saem um grupo de amigos e todos ficam sentados na mesma mesa, porém, todos 

conectados em redes de relacionamento pelo celular o que não ocorria alguns anos 

atrás, percebe-se que eles não estão preocupados com o momento que estão 

passando juntos, mais sim preocupados em colocar pra todos verem nas redes 

sociais o que estão fazendo, ou melhor o que poderiam estar fazendo se não 

estivessem no celular. 

Nosso tempo está cada vez mais escasso devido ao trabalho a estudos de 

aperfeiçoamentos que fazemos constantemente em nossa vida e o sistema de 

telecomunicações esta ao nosso lado para facilitar, nesse sentido SANTAELLA 

dispõe que: 
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Na medida em que as telecomunicações e os modos acelerados de 
transporte estão fazendo o planeta encolher cada vez mais, na medida 
mesma em que se esfumam os parâmetros de tempo e espaço tradicionais, 
assume-se, via de regra, que as tecnologias são a medida de nossa 
salvação ou a causa de nossa perdição.( SANTAELLA, 2003, p.30) 
 

Ainda nessa analogia dos efeitos positivos e negativos vale ressaltar que o 

aparelho celular esta no nosso dia a dia para nos ajudar, para facilitar nossa vida, 

mais existe momentos em que ele deve ser deixado de lado e dar mais atenção as 

pessoas que estão a sua volta, pois como já disse a citação o uso das tecnologias 

podem ser nossa salvação ou nossa perdição cabe nos seres humanos escolher o 

que ira proporcionar benefícios e não gerar dano a nos mesmo ou alguém próximo 

de nosso convívio. 

Desde meados dos anos 90 tem intensificado o uso dessa nova tecnologia, 

com esse avanço desenfreado que está acontecendo criou-se novas nomenclaturas 

onde SANTAELLA dispõe que: 

 
O termo pós-humano vem sendo empregado especialmente por artistas ou 
teóricos da arte e da cultura desde o início dos anos 90. A expressão tem 
sido usada para sinalizar as grandes transformações que as novas 
tecnologias da comunicação estão trazendo para tudo o que diz respeito à 
vida humana, tanto no nível psíquico quanto social e 
antropológico.(SANTAELLA, 2003, p.31) 
 
 

Diante da citação de acima podemos entender que o pós-humano é a fase em 

os  seres humanos que possuem tecnologias disponíveis ao seu alcance estão 

sendo transformadas pela tecnologia fazendo com que haja uma união entre o que é 

formado pelo nosso organismo biológico e as outras informações que através de  

novas tecnologias acabamos inserindo no nosso corpo e mente.  

 

RESULTADOS  

 

Com base nas pesquisas realizadas se observa que existem aspectos positivos e 

negativos do uso dos aparelhos celulares, a saber:  

 Pontos Positivos 

- Fácil comunicação; 

- Rápido na hora de achar a localidade de uma pessoa; 

- Várias funções em apenas um aparelho; e 

- Pequeno e portátil;  
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 Pontos Negativos  

- Diminui o contato direto entre as pessoas; 

- Ficamos mais no celular do que com pessoas de nossa família; 

- Deixamos de dar atenção aos nossos amigos em festas, para ficar 

conectado nas redes sociais; e 

Não aproveitamos curtir o momento onde estamos para ficar de olho no 

celular. 

Entendemos que a maioria das pessoas estão extremamente dependentes 

do celular, chegam a dar preferência para o celular em determinados momentos ao 

invés das pessoas, gastam dinheiro colocando o celular com prioridade. O excesso 

atrapalha nas relações interpessoais, pois, quando estão com o celular na mão não 

dão atenção as pessoas que estão a sua volta, gerando um ambiente desagradável. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Conforme se pode observar no decorrer do estudo, a sociedade continua em 

processo contínuo de transformação cultural. Na era da informação a qual se 

vivencia, a tecnologia disponível via comunicação móvel.  

O problema identificado nesse artigo é que grande parte dos usuários não 

estão sabendo utilizar o recurso disponível, de forma que o mal uso esta interferindo 

no relacionamento interpessoal gerando conseqüências de curtos e longos prazos 

na vida das pessoas. 

Torna-se claramente evidente de que as pessoas devem rever as formas 

de usar seu aparelho celular, pois sua tecnologia é suma importância para o 

continuo processo de globalização e desenvolvimento de nossa sociedade, sendo 

assim não podemos descartá-lo e sim utilizarmos desse grande recurso tecnológico, 

porém, de forma consciente não deixando que um simples aparelho celular interfira 

no seu relacionamento com outras pessoas mais sim seja um objeto facilitador entre 

as partes, gerando benefícios e não conflitos 

Por fim, a luz da teoria exposta pelas diversas bibliografias utilizadas, 

todas foram pertinentes para reafirmar o pensamento pressuposto pelo autor. 
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