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RESUMO 
 
 
Os telefones celulares, tendo surgido há bem pouco tempo - se analisarmos comparativamente 
aos demais meios de comunicação - ocupam hoje um lugar de destaque na sociedade devido 
ao seu caráter inovador. Este artefato reúne diversas tecnologias que permitem ao usuário 
concretizar práticas comunicativas e de interação que vão muito além da simples 
comunicação por voz: eles captam imagens estáticas, sons e vídeos, auxiliam nas dinâmicas 
de localização, fazem streaming e muitas outras funções, dependendo do modelo que se 
adquire. Todavia, até o mais simples dos aparelhos permite hoje que seu usuário pelo menos o 
utilize como câmera fotográfica, gravação de voz e envio de mensagens SMS. Tal artefato 
pode auxiliar na geração e/ou manutenção do capital social nas redes /grupos de contato das 
pessoas à medida que sua multifuncionalidade - aliada à sua capacidade de mobilidade, 
colabora para a alimentação e alargamento desses contatos de algum modo e, 
consequentemente, maximizam suas práticas e dinâmicas. Este estudo vislumbrou entender 
como e em que medida os telefones celulares - dado o seu caráter multifuncional aliado à 
mobilidade - dão suporte e potencializam o capital social dentro dos grupos sociais bem como 
os reflexos disso na sociedade contemporânea. Nesta tese, os dados foram coletados por meio 
de uma pesquisa survey, tendo como instrumento um questionário estruturado. O questionário 
foi disponibilizado por meio de redes sociais na internet, e-mails e demais canais disponíveis 
na internet. Ao todo, obtivemos 752 questionários válidos com respostas de todas as regiões 
do Brasil, com predominância da Região Nordeste. Os dados foram analisados com o suporte 
do software SPSS, onde análises de frequências simples e cruzadas foram realizadas, além de 
testes de associação e análise fatorial das variáveis. Como resultados, observamos que os 
telefones celulares dão suporte tanto à manutenção quanto à geração do capital social, 
levando-se em conta alguns dos indicadores estudados. Verificamos que indicadores como 
status e identidade não devem ser considerados, de maneira geral, como fortes indicadores do 
capital social nos grupos dos pesquisados. Entretanto, outros indicadores como fluxo de 
informações, influência/poder e credibilidade, são vistos pela população estudada como 
aspectos fortes. O que se pode concluir, primeiramente, é que os celulares geram e 
possibilitam a manutenção do capital social nos grupos - mas nem todos os indicadores 
estudados compõem esta realidade - e, segundo, que tendo em vista a análise fatorial do 
constructo, outros indicadores fazem parte de um panorama brasileiro no que tange à análise 
da relação entre capital social e telefones celulares. 
 
Palavras-chave: Celulares; Capital Social; Grupos; Redes; Mobilidade. 
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ABSTRACT 
 
 
The cell phones, which emerged quite recently if analyzed comparatively to other means of 
communication, today occupy a prominent place in society, given its innovative character. 
This artifact gathers several technologies that enable the user to achieve communicative 
practices and interactions that go far beyond simple voice communication: they capture still 
images, sounds and videos, help in the dynamics of location, make streaming and many other 
functions depending on the model acquired. However, even the simplest devices today allow 
their users to at least use it as a photo camera, for voice recording and for SMS messaging. 
Such artifact may assist in the generation and/or maintenance of social capital in people's 
networks/contact groups as its multifunctionality together with its capacity of mobility 
collaborates for feeding and enlargement of these contacts somehow and thus maximizes its 
practices and dynamics. This study glimpsed to understand how and to what extent cell 
phones, given its multifunctional character allied to mobility, support and enhance social 
capital within social groups as well as its consequences in contemporary society. In this 
thesis, the data were collected through a survey research, having as instrument a structured 
questionnaire. The questionnaire was made available through social networking sites, emails 
and other channels available on the internet. In total, we obtained 752 valid questionnaires 
with responses from all regions of Brazil, predominantly from the Northeast. The data were 
analyzed with SPSS software support, in which simple frequency and cross analysis were 
performed, besides association tests and factor analysis of the variables. As a result, we 
observed that mobile phones support the maintenance as well as the generation of social 
capital taking into account some of the indicators studied. We verified that indicators such as 
status and identity should not be considered, in general, as strong indicators of social capital 
in the groups of those surveyed. However, others such as information flow, influence/power 
and credibility, are seen by the population as strong aspects. It can be concluded that firstly 
cell phones generate and enable the maintenance of social capital in the groups, but not all 
indicators studied are part of this reality and, secondly, considering the factor analysis of the 
construct, other indicators are part of the Brazilian panorama regarding the analysis of the 
relationship between social capital and cell phones. 
 
 
Palavras-chave: Celulares; Capital Social; Grupos; Redes; Mobilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

‘Se eu perder meu celular, perco toda a minha vida’. Essa é uma frase relativamente 

comum de se ouvir hoje em dia. Essa ‘vida carregada na bolsa’ é a essência da sociedade 

móvel contemporânea. A conexão constante possibilitada pelos telefones celulares, bem como 

o fato de estes dispositivos terem agregado várias outras funções, é que parece ser o âmago da 

enorme atratividade exercida por este artefato na sociedade atual. Tem sido evidente a forma 

com que os telefones celulares alteraram as dinâmicas de interação mediada atualmente. 

 As alterações advindas do uso dos telefones celulares opera - na dinâmica quotidiana 

dos brasileiros - algo de muito valor: a maximização da comunicação mediada móvel em um 

país geograficamente tão vasto, com diferenças de renda ainda exorbitantes e aspectos 

culturais distintos em cada região do país. Entretanto, não é incomum ver as pessoas em seus 

celulares buscando pontos wi-fi pelas ruas e estabelecimentos comerciais para se conectarem à 

internet  via celular. A pergunta ‘Aqui tem wi-fi?’ já se tornou comum, principalmente para 

quem, no Brasil possui um smartphone. 

 Assim sendo, faz-se necessário o entendimento de como as mesmas estão sendo 

utilizadas e apropriadas, bem como seus reflexos, implicações e potencialidades sob vários 

âmbitos e, em especial nesta tese, no suporte e fomento do capital social dentro dos grupos 

sociais pelas suas redes de contato, principalmente no que tange à geração e manutenção deste 

capital. Isto é ainda reforçado, à medida que uma tecnologia comunicacional móvel, 

direcionada neste estudo ao telefone celular, facilita a socialidade.  

 Objetivamos aqui compreender como e em que medida a utilização de telefones 

celulares afetam e dão suporte à geração e/ou manutenção do capital social que se forma a 

partir das redes de contato dos indivíduos. Para tanto, apresentamos os parâmetros 

norteadores da pesquisa de forma mais detalhada nos três primeiros capítulos. Inicialmente, 

apresentamos algumas concepções sobre a ideia de interação e socialidade. Em linhas gerais, 

ao nos referirmos à ‘interação’ estamos fazendo alusão ao contato social cotidiano menos 

compromissado com laços fortes, mas que compõe o dia-a-dia da sociedade como, por 

exemplo, o contato diário de alguém com seu padeiro, ou mesmo um contato menos 

frequente, como a necessidade de contratar um serviço. A ‘socialidade’, no nosso 
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entendimento - e é essa a noção contida no termo quando utilizado nesta tese - traz algo de 

mais subjetivo, mais próximo, ligado a laços que expressariam algo mais consistente, como a 

amizade, ou o coleguismo entre pessoas que trabalham juntas ou frequentam o mesmo 

ambiente em uma frequência mínima possível para que estes laços se criem. 

 Outro ponto importante a ser apresentado é sobre o próprio conceito - ainda 

controverso - de capital social. Durante os capítulos que se seguem neste estudo, 

apresentamos diversas vertentes sobre o conceito de capital social sob a ótica de vários 

autores, muitos deles clássicos, e outros contemporâneos. 

 Alguns de seus aspectos seriam percebidos, por exemplo, na “capacidade de cooperar, 

de formar redes, de regular seus conflitos democraticamente e, enfim, de constituir 

comunidade” (FRANCO apud PERUZZO, 2007). O capital social seria então um conjunto de 

redes de comunicação e cooperação que facilitam a constituição de ações coletivas. Este pode 

ser articulado pelos meios de comunicação e é reforçado pelas práticas comunicativas dos 

indivíduos, a partir da construção de vínculos e redes de socialidade (MATOS, 2009).  

 Em nossa percepção, em linhas gerais, podemos definir o capital social como um 

conjunto de bens simbólicos provenientes da interação e socialidade entre indivíduos em seus 

grupos sociais, que se apresentam sob forma de indicativos de valor e poder percebido neste 

grupo como status, reconhecimento, pertencimento, coesão e confiança, entre outros. Assim, 

compreendemos que tal processo é afetado no momento em que os grupos sociais têm suas 

ações comunicativas estendidas por uma nova tecnologia que permite o alargamento das 

relações no tempo e no espaço, e a comunicação em rede e em mobilidade. Esta vertente 

sustentará as análises desta tese, tendo como suporte aspectos subjetivos possivelmente 

observáveis extraídos das obras de Nan Lin que, conforme literatura aqui apresentada, é um 

dos autores que mais tem aproximado os estudos do capital social às tecnologias e redes 

sociais atualmente. 

 Conforme destaca Matos (2009, p. 24) “os meios de comunicação são parte integrante 

desse processo, pois auxiliam as pessoas a estabelecerem vínculos umas com as outras, 

tornam disponíveis e acessíveis informações e pontos de vista e aproximam indivíduos e 

grupos em redes de socialidade”. Todavia,  
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os estudos até hoje desenvolvidos conferem pouca atenção às articulações entre o 
processo comunicativo (entendido em sua dimensão relacional) e à formação do 
capital social. Inclusive, é raro encontrar pesquisas que se dediquem a explorar, de 
maneira reinada e inovadora, a construção do capial social como um processo 
comunicativo de inter-compreensão e cooperação, no qual os interlocutores 
estabelecem conversações, diálogos e trocas de informação acerca de suas 
experiências, questões e problemas (MATOS, 2009, p.23) 

 

 Esta pesquisa compreende uma abordagem da utilização de telefones celulares como 

forma de criação e sustento do capital social nos grupos sociais através de suas redes de 

contato, reforçadas a partir da possibilidade de comunicação mediada, desterritorializada e 

móvel. Para tanto, nos enveredamos nas particularidades do conceito de capital social e suas 

possíveis formas de manifestação nos grupos, nos pressupostos da tipologia dos grupos 

humanos e redes de comunicação deles oriundas e das potencialidades do próprio telefone 

celular na atualidade.  

 Com base nestes estudos, podemos analisar as implicações do uso deste artefato móvel 

na possível ampliação do capital social nos grupos, sendo que estes parâmetros foram 

analisados levando-se em conta o panorama brasileiro, conforme explicitado na metodologia. 

Em tempo, os dados da pesquisa são oriundos de uma amostra de 752 questionários válidos, 

respondidos por usuários de telefonia móvel no Brasil, de todos os estados da federação, com 

predominância da Região Nordeste. Para nortearmos o número de respondentes necessários, 

utilizamos a amostra por população infinita. Esta compreende que em determinado número de 

retornos em diante, não há variabilidade significativa que justifique o prosseguimento da 

coleta. Ela se aplica em populações de grande impacto numérico ou quando não se tem noção 

exata do número populacional a ser estudado. No caso deste estudo, a população varia 

quantitativamente todos os meses, não sendo possível uma mensuração exata da população, 

além da quantidade de usuários de telefonia móvel ser significativo, o que nos levou a utilizar 

esta abordagem de cálculo amostral. 

 Para que todos os objetivos propostos nesta tese sejam esclarecidos e atingidos, são 

necessários primeiramente alguns norteamentos temáticos que embasam de forma mais 

concisa os pressupostos teóricos da pesquisa. Apresentamos um modelo teórico do 

direcionamento da pesquisa para melhor compreensão e análise (figura 1): 
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Figura 1: Modelo teórico de análise 
FONTE: Elaborado pela autora 
 
 
 O modelo teórico da tese sintetiza a ideia central da pesquisa e o caminho a ser 

seguido durante o processo. Neste sentido, partindo do telefone celular - nosso objeto 

principal de análise - buscamos identificar se o mesmo possibilita a formação de capital social 

nos grupos específicos (família, amigos, contatos virtuais e colegas de trabalho/estudo) dos 

pesquisados, levando-se em conta suas funções e recursos comunicativos.  

 Justifica-se a escolha do tema embasando-nos em alguns aspectos. De acordo com a 

Agência Nacional de Telecomunicações [ANATEL1], o Brasil contava, em outubro de 2012, 

com 259.305.851 aparelhos celulares com linhas ativas. Esse número ultrapassa o número de 

habitantes (190.755.799), de acordo com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística [IBGE]. Para se ter uma ideia da evolução do seu uso no país, em 2004 o Brasil 

possuía 58.158.064 de linhas ativas de telefonia móvel. Embora o crescimento tenha sido 

considerável, o tipo de plano contratado se manteve estável (em média 80% para linhas pré-

pago e 20% para pós-pago)2. Outro ponto a ser destacado no contexto brasileiro é o crescente 

número de acessos mensais relacionados aos planos de serviços oferecidos. Em oito anos, 

conforme destacado nos dois gráficos abaixo (Gráficos 1 e 2), este volume aumentou 

proporcionalmente às linhas ativadas.  

 

                                                
1  http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do 
2 Em 2012, em uma média de todas as regiões, 83,26% dos celulares possuem planos pré-pagos e 16,74% 
pós-pagos 
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Gráfico 1: Volume de Acessos/Planos de Serviços/Unidade por Região – Mês: Outubro/2004. 
FONTE: ANATEL (Gráfico gerado em 2012). 
 

 
Gráfico 2: Volume de Acessos/Planos de Serviços/Unidade por Região – Mês: Outubro/2012. 
FONTE: ANATEL (Gráfico gerado em 2012). 

 

 Este artefato - que pode possibilitar novos formatos interativos - está se expandindo na 

sociedade contemporânea a uma velocidade significativa. Neste sentido, a análise das 

implicações e/ou efeitos do uso dos telefones celulares nos grupos humanos e suas possíveis 

relações com a formação de capital social neste contexto, deve ser avaliada como uma 

temática relevante na academia, tendo em vista que tal enfoque ainda é pouco explorado, 

levando-se em conta outras temáticas de estudo. 
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 As modernas teorias das mídias têm apresentado um elenco multifacetado de 

propostas de pesquisa que envolve, entre outras coisas, o quanto a escolha de um meio em 

detrimento de outro pode afetar a situação comunicativa, e corrobora as alterações sociais 

provocadas pelas mídias (SANTAELLA, 2002). Assim, apontamos a necessidade de se 

analisar as potencialidades dos artefatos móveis de comunicação - em especial neste estudo o 

telefone celular - como forma de favorecer as práticas e dinâmicas que sustentam as 

interações nos grupos e, consequentemente, a formação e/ou manutenção de capital social nos 

mesmos. 

 Entendemos que a cada nova tecnologia ou novo artefato, as possibilidades no campo 

da comunicação se alteram concomitantemente. Assim, nossos argumentos se embasam em 

pormenorizar os possíveis efeitos que este artefato poderá causar na sociedade. A partir dessa 

premissa, surge a necessidade da análise de informações de toda ordem, para que seja possível 

a realização de uma abordagem transdisciplinar, entre as quais podemos apontar a 

organização dos e nos espaços de caráter social, seus públicos e as ferramentas que alavancam 

alterações nos processos e dinâmicas desses grupos sociais. 

 Aqui destacamos o caráter inovador deste estudo: primeiramente, pela pequena 

quantidade de trabalhos que analisam as implicações da relação entre telefones celulares e 

capital social no Brasil3. Segundo, porque acreditamos que os meios e artefatos que são 

inseridos no âmago social fazem com que as práticas se alterem de algum modo. Neste 

sentido, os reflexos dos novos formatos interacionais que vislumbram o reforço social são de 

interesse dos estudos da área de comunicação, que parte das análises das afetações dos meios 

na sociedade e vice-versa. 

 A partir desses objetivos, alguns delineamentos sustentaram e fundamentaram as bases 

teóricas da pesquisa, o que pode ser observado nos capítulos. Estes estão divididos da 

seguinte maneira: O capítulo de delineamentos teóricos, denominado ‘Grupos Sociais, Redes 

e Interação Humana’ traz uma discussão sobre grupos sociais e suas redes de contato, 

buscando elucidar seus pressupostos, aspectos que corroboram suas práticas de interação e 

                                                
3 Alguns dos trabalhos de grande impacto acadêmico que envolvem os telefones celulares no Brasil é da 
pesquisadora Adriana Souza e Silva. Em suas pesquisas, a autora apresenta diversas nuances sobre o objeto e 
associações sociais possíveis. Maiores informações em: http://www.souzaesilva.com/pub.htm. 
A pesquisadora Sandra Rúbia, recentemente, também desenvolveu um trabalho em seu doutoramento sobre o 
uso do artefato em uma comunidade, e retratou as práticas e processos pos detrás do celular, além de seu impacto 
no cotidiano da população pesquisada. Maiores informações em: http://www.tede.ufsc.br/teses/PASO0254-
T.pdf.  
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socialidade, tipologia e ambiente de fomento à comunicação social. No capítulo intitulado 

‘Capital Social: Origens e Pilares’, apresentamos um panorama sobre as definições e formas 

de concretização do capital social, trabalhando alguns dos principais autores clássicos e 

contemporâneos que discutem sobre o conceito e suas ramificações, tecendo um elo com as 

tecnologias contemporâneas e, em especial, com os telefones celulares. Posteriormente, no 

capítulo sobre ‘Comunicação Mediada, Mobilidade Tecnológica e Telefones Celulares: 

Características e Evoluções’, discorremos sobre a evolução dos principais meios, formas e 

tecnologias de comunicação mediada, assim como as principais características das tecnologias 

móveis de comunicação – em especial dos telefones celulares. Aqui abordamos suas 

principais evoluções, buscando compreender os contextos nos quais tais práticas ou meios 

emergiram e os reflexos disso na sociedade. Por fim, aspirando um melhor recorte da temática 

proposta, no capítulo que apresenta os ‘Resultados e Discussão’ dos dados, refletimos sobre a 

convergência das práticas e apropriações das tecnologias móveis pelos grupos sociais, tipos e 

características das mesmas, bem como as principais colaborações para a comunicação em rede 

e formação do capital social, sendo este último concretizado com a pesquisa empírica da tese. 
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2. GRUPOS SOCIAIS, REDES E INTERAÇÃO HUMANA 

 

2.1 Os Grupos e as Redes Sociais 

 Atualmente uma gama de estudos sobre redes sociais (KADUSHIN, 2012; PRELL, 

2011; RECUERO, 2009 entre outros)4 tem emergido na academia em busca de um consenso 

sobre o significado do termo rede social em sua essência e, principalmente, sua aplicabilidade 

no atual contexto tecnológico. Todavia, percebemos que apesar de haver a busca de uma 

linearidade conceitual, a percepção de rede social relacionada aos recursos comunicativos 

modernos, bem como algumas de suas características e posicionamentos conceituais ainda 

merecem esclarecimentos, principalmente em se tratando de um estudo que vislumbre a 

análise desses grupos sociais. 

 O que podemos afirmar neste debate é que, ao se pensar em redes, necessitamos, antes, 

analisar os próprios grupos sociais que fazem com que elas sejam possíveis. Nossa 

argumentação inicia-se com a premissa de que é essencial o entendimento do próprio conceito 

e dinâmica dos grupos sociais, pois tanto estes quanto as redes sociais constituem parte 

fundamental das práticas de interação humana. Portanto, buscamos traçar uma relação 

evolutiva entre os conceitos de grupos sociais, redes e interação. Este aspecto será importante 

também para nortear os parâmetros da metodologia utilizada na pesquisa a ser desenvolvida. 

 O conceito de grupo origina-se do termo italiano groppo, um termo técnico das belas 

artes que significa vários indivíduos pintados e/ou esculpidos, formando um tema. Todavia, o 

conceito de grupo - tal como conhecemos hoje - só começou a ser delineado a partir do século 

XVIII, quando ‘grupo’ passa a designar uma reunião de elementos - pessoas, uma categoria 

de seres ou objetos. Neste momento, simultaneamente, palavras análogas surgem em alemão 

(gruppe) e em inglês (group) para indicar uma associação de pessoas cujo número é restrito e 

que perseguem objetivos em comum (ANZIEU e MARTIN, 2007). 

 Tendo em vista esta definição, entendemos que a utilização do termo ‘grupos sociais’ 

seja, em princípio, também apropriada à proposta da pesquisa, levando-se em conta os 

                                                
4 Obras por ordem de apresentação: 

- Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings. 
- Social Network Analysis: History, Theory and Methodology. 
- Redes Sociais na Internet. 
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aspectos acima, bem como os posteriores que serão abordados. Como esta tese propõe uma 

abordagem das relações entre formação de capital social e telefones celulares, acreditamos 

que a análise de tais possibilidades nos grupos sociais seja adequada à proposta. 

 Os estudos de Anzieu e Martin (2007) apontam ainda que o primeiro sentido italiano 

de grupo tenderia para nudo (nu) antes de se converter ao sentido de reunión, conjunto 

(reunião, agrupamento). Os linguistas o relacionaram ainda com o antigo provençal grop 

nudo, e supõem que deriva do germano ocidental kruppa (massa arredondada). Em seus 

primórdios, o que se percebe é que o conceito previa algo redondo, até evoluir para a ideia de 

coesão e/ou ligação entre os membros ou indivíduos. 

 Seria então possível classificar os diferentes tipos de grupos em um mesmo 

continuum, cujos graus seriam os seguintes: os indivíduos, o grupo de amigos, a equipe de 

trabalho, as instituições e a sociedade. Assim, teríamos os grupos em que estamos inseridos 

pelo nascimento (família e vizinhança), e os que vieram por e para outras perspectivas 

(trabalho, distrações em comum, produção em comum e defesa do território). Sob tais 

aspectos, a hipótese que se tem, na reflexão dos autores, é a de que uma pessoa poderia aceitar 

amigavelmente uma situação em um grupo de amigos e sofrer caso esta situação se repita em 

sua equipe de trabalho. Como exemplo, ilustramos a forma com que os amigos se reportam 

uns aos outros em momentos de descontração utilizando palavras - teoricamente ofensivas - 

com sentido figurado. Essa mesma palavra poderia se tornar ofensiva, quando vinda de um 

colega de trabalho com o qual não se tem muita intimidade. 

 Gahagan (1976) também já anunciava a dificuldade de analisar pessoas em grupos, 

onde sinaliza as fragilidades de uma análise de grupos muito grandes ou dispersos. Em suas 

reflexões, uma sucessão de perguntas sugere  reflexões  sobre até que ponto é viável analisar 

certos aspectos sociais,  a formação de capital social em grupos demasiadamente grandes e 

como determinadas redes de contato são sustentadas por sites de redes sociais - discussões a 

que voltaremos,  posteriormente. O que se pretende, aqui, é nos posicionarmos em relação à 

terminologia mais adequada para esta proposta. Neste sentido, retomamos no momento as 

reflexões de Gahagam, que lança as perguntas: “uma coleção de pessoas acotovelando-se sob 

um portal para fugir da chuva constitui um grupo? Os habitantes da Escócia constituem um 

grupo? Todas as mulheres ruivas entre os 21 e os 25 anos constituem um grupo?” 

(GAHAGAM, 1976, p.126). Em seguida afirma que  
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para a maior parte dos propósitos psicológicos, somente consideramos que uma 
coleção de pessoas é um grupo quando suas atividades se relacionam mutuamente, de 
uma forma sistemática, para um determinado fim. Que dizer, um grupo de pessoas 
deve ser concebido como um sistema cujas partes se inter-relacionam (GAHAGAM, 
1976, p.126). 

 

 

 Estes grupos sociais, por sua vez, podem ser enquadrados basicamente em duas 

categorias de orientação, de acordo com Bales (1950 apud GAHAGAM, 1976): I): orientação 

sócio-emocional e orientação para a tarefa. Na primeira, observam-se respostas 

emocionalmente positivas como solidariedade, status, ajuda, recompensa, obediência, e 

respostas emocionalmente negativas como discordância, rejeição, tensão, isolamento 

temporário e autodefesa. Na segunda, as respostas são mais direcionadas à solução de 

problemas como informação, orientação, metas, direção e outros.  

 Podemos argumentar, levando-se em conta as categorias de Bales (1950 apud 

GAHAGAM, 1976) que, de maneira geral, os grupos que se enquadram na orientação sócio-

emocional,  possuem como padrão de interação ora a proximidade de laços de parentesco, ora 

a simples e pura relação, como argumenta Gahagam (1976, p. 148): “os amigos não estudam 

nem se concentram conscientemente em suas relações e experiências mútuas”. Assim, 

diferentemente dos grupos cujas metas são sistematizadas como nos grupos de orientação para 

a tarefa, os grupos de orientação sócio-emocionais têm sua socialidade menos provida de 

cargas de obrigação, que não as sociais. 

 Estas nuances também são percebidas nos trabalhos de Maisonneuve (2009) quando o 

autor aponta dois principais fatores que podem unir indivíduos em grupos: I) fatores de ordem 

sócio-afetivas e II) fatores de ordem operacional e funcional. Em seus argumentos, o primeiro 

confere ao grupo a ‘atratividade’ que envolve certas motivações, emoções e valores em 

comum, levando em conta a atração por um objetivo comum, pela ação coletiva, pelo 

sentimento de pertença ou um jogo de afinidades ou necessidades interpessoais. O segundo se 

refere à organização própria de um grupo que pretende satisfazer suas metas ou necessidades, 

tendo em vista a distribuição dos papéis, a conduta do grupo ou o modo de liderança. 

 Para complementar tal debate, a tipologia de Ferrari (1980) sobre os contatos sociais é 

esclarecedora. Para o autor, os contatos sociais mais elementares - quando tratamos de grupos 
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sociais - são os conceitos de contato primário e contato secundário. Em uma passagem em sua 

obra, ele afirma que  

 

os contatos primários são caracterizados pelas relações pessoais, íntimas, espontâneas, 
informais, intensas, sentimentais, relativamente permanentes. São relações pessoais 
por que se dão entre pessoas que geralmente se encontram face-a-face. Mas esta 
condição física não é essencial (FERRARI, 1980, p. 184) Grifo nosso. 

 

 Nesta direção, o autor complementa, baseando-se em obras de outros autores, com 

enfoque, aqui, em Ellworth (apud FERRARI, 1980), que muitas pessoas que não se defrontam 

face-a-face podem formar um grupo primário e manter contatos primários quando se tem 

desenvolvida a consciência de grupo. Este ‘sentimento de nós’ se expressa por ideias, imagens 

e sentimentos de um caráter específico e identificável. Microssociologicamente - destaca 

Ferrari (1980) - o contato primário deflui da participação dos indivíduos nos processos de 

socialidade, compartilhando, muitas vezes, experiências de alguma natureza pessoal, dentre as 

quais destacamos, entre tantas, as alegrias, as esperanças, os sucessos ou fracassos. Em 

relação aos contatos secundários, sob a ótica de Ferrari (1980), estes seriam deliberadamente 

formais, racionais, distantes, impessoais, frouxos e fragmentários. Neste sentido o autor 

acredita que, neste segundo grupo, a possibilidade de se criar vínculos emocionais mais 

complexos é praticamente nula. 

 A partir desta primeira tentativa de categorizar os grupos sociais, surge um outro 

direcionamento adicional que sustenta a percepção de grupo social e que complementa a 

discussão: a distinção dos grupos por seu tamanho. Anzieu e Martin (2007) aponta as 

categorias fundamentais que determinam os grupos. A ‘multidão’, ou grande número de 

pessoas com motivações individuais agrupadas no mesmo espaço; as ‘pandillas’, ou tribos5, 

que serviriam para denotar  grupos que se reúnem pelo prazer de estar juntos e de desenvolver 

características específicas; o ‘agrupamento’,  reuniões esporádicas de indivíduos para 

objetivos comuns, como assembleias; os ‘grupos primários’ ou grupos pequenos,  cujas 

características como interação frequente ou íntima, vínculos pessoais e cargas emocionais 

estão presentes em maior intensidade; os ‘grupos secundários’, que seriam mais fortemente 

                                                
5 em uma tradução livre conforme características do autor para o grupo. 
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atrelados às organizações sociais institucionalizadas, normalmente  amplo e com pouca carga 

emocional envolvida, como uma relação de vendedor e comprador. 

 Sob tais aspectos, Sartre (1960, p. 3456) destaca que algumas condições seriam 

necessárias para que um agrupamento se torne um grupo social. Entre elas estariam o 

interesse em comum entre os indivíduos, bem como as práticas comunicativas entre seus 

membros, com ênfase no feedback.  

 Contudo, Anzieu e Martin (2007) atenta para o fato de que a noção de grupo é 

inexistente para a maior parte dos sujeitos, pois os grupos são efêmeros. O que poderia ser 

melhor delineado para classificar os grupos seriam algumas relações psicológicas entre 

pessoas - espontâneas na maior parte das vezes - que se instauram na vida pessoal e 

profissional do indivíduo, bem como suas relações interindividuais nos grupos. 

 A partir destas noções, podemos enveredar na discussão sobre redes, pois estas se 

constituem a partir de grupos de pessoas, seus contatos e as interações deles provenientes. 

Cada grupo social possui indivíduos que potencialmente interagem, possibilitando, assim, o 

contato em rede. É neste sentido que utilizaremos o termo ‘redes de contato’ para definirmos 

a junção das noções de grupo social e as interações e práticas comunicativas que emergem 

delas. É importante ainda destacar que, ao nos referirmos ao contato nos grupos sociais, temos 

como ênfase a caracterização de Ferrari (1980) sobre os contatos primários, conforme pode 

ser observado, ao traçarmos os grupos específicos (quadro 10), um dos pontos de apoio 

metodológico. 

 O conceito de rede está atualmente muito presente nos estudos das relações humanas, 

principalmente quando se trata de comunicação mediada. Originalmente, a palavra rede vem 

do latim retis, e inicialmente foi bastante difundida na biologia, significando um 

entrelaçamento de fios que formam uma espécie de tecido. A partir da noção de 

entrelaçamento, malha e estrutura reticulada, a palavra rede foi ganhando novos significados 

ao longo dos tempos, passando a ser empregada em diferentes situações (RITS, 2009). 

Paralelamente, reconfigura-se também seu uso, uma vez que os artefatos tecnológicos de 

comunicação mediada a maximizam. Deste modo, em se tratando do debate sobre redes na 

sociedade contemporânea, vislumbramos nas ciências humanas e sociais o contato humano, as 

                                                
6 Interpretação para os trechos: “The necessity of the group is not present  a priori in a gathering. (...) Through 
its serial unity (...) the gathering furnishes the elementary conditions of the  possibility that its members should 
constitute a group” 
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interações mediadas, as redes sociais mediadas por tecnologias digitais7, que são fruto da ideia 

de interligação de vários pontos (pessoas), através da mediação dos aparatos técnicos. Por sua 

vez, atualmente estes possibilitam maior mobilidade aos interagentes, como é o caso dos 

telefones celulares, foco de nosso estudo. 

 As redes conceitualmente são explicadas como “sistemas compostos por ‘nós, elos’ e 

conexões entre eles que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos sociais 

(indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação” (MARTELETO 

e OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 41). Para os autores,  

 

as redes humanas têm uma ordem e leis diferentes daquelas planejadas e desejadas 
pelos indivíduos que a compõem. Pelo fato de os seres humanos não estarem tão 
presos como outros animais às determinações biológicas, é que o entrelaçamento das 
suas atividades dá origem a essas leis e estruturas de um tipo especial. Por essa razão, 
as redes têm mecanismos automáticos de mudança e transformações históricas que 
independem da vontade dos seus componentes tomados isoladamente, mas estas não 
são caóticas, e sim sociais (MARTELETO e OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 43). 

 

 Estas redes são compostas, portanto, pelos ‘atores’, isto é, pelas pessoas que mantém 

contato, compartilham e interagem entre si, e com suas ‘conexões’ - que poderiam ser 

entendidas como as práticas interativas e dinâmicas de comunicação (DEGENNE e FORCE, 

1999). Frente a este conceito, poderíamos ainda acrescentar, sob a ótica contemporânea, um 

terceiro elemento, que seria o canal ou meio pelo qual os interagentes mediam a comunicação, 

como um computador com acesso à internet ou um telefone celular. 

 Neste sentido, temos as observações de Recuero (2009), enfatizando que uma rede 

poderia ser compreendida como uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das interações entre os atores. Esta abordagem de rede, para a autora, 

tem seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas 

conexões. 

 Watts (1999) afirma que podemos estudar estes sistemas (redes) visando apenas o 

entendimento de como eles se comportam e como as conexões podem influenciar os 

                                                
7 Nesta tese, o termo ‘redes sociais online’ normalmente é utilizado como forma de caracterizar as redes sociais 
que tem como plataforma de suporte os ambientes interativos disponíveis na internet. Entretanto, sabemos que 
outros dispositivos também possibilitam a manutenção destas redes como os telefones celulares. Nesta direção, 
utilizamos também o termo 'redes sociais mediadas por tecnologias digitais’ quando pretendemos abranger os 
dispositivos utilizados para tal. 
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comportamentos, com possíveis aplicações em várias áreas: na saúde pública – em estudos 

epidemiológicos, de tecnologia da informação – tendo em vista a mesma ideia para os vírus 

de computador; na  sociologia – enfocando os movimentos sociais; na economia - em relação 

aos mercados e economias de rede; e também na matemática aplicada – como na otimização 

de algoritmos. Em nosso estudo, nos posicionamos nos enfoques de sociologia e também de 

tecnologia da informação para compreender as práticas comunicativas existentes nos grupos 

para socialização e formação de capital social e sua relação com os suportes técnicos, no caso, 

o celular. Isso se dá, dentre outros meios, através das redes de relacionamento interpessoal do 

indivíduo com seus grupos. 

 As redes sociais interpessoais são analisadas por Granovetter (1973) como um 

elemento fundamental nesta ponte. Em seu trabalho, o autor analisa a existência de dois tipos 

básicos de laços existentes nas práticas interativas que são aplicáveis às redes, cujo termo ele 

delineia como sendo ‘laço forte’ e ‘laço fraco’. O laço forte descrito em sua obra refere-se 

àquele cujos indivíduos despendem mais tempo, intensidade emocional e trocas. O laço fraco, 

por sua vez, seria aquele cujo investimento é menor ou quase nulo. Todavia, ele enfatiza que 

são as relações fracas que importam para a expansão e força das redes. Portanto, as redes só se 

sustentam à medida que há socialidade. Esta, por sua vez, decorre da interação humana, que 

faz com que o indivíduo mantenha relações de laços fortes ou fracos com outros indivíduos e 

também com grupos da sociedade onde ele está inserido. 

 Esta interação humana ou social seria basicamente definida como uma ação social, 

mutuamente orientada, de dois ou mais indivíduos em contato. Distingue-se da mera 

interestimulação, pois envolve significados e expectativas em relação às ações de outras 

pessoas. Podemos dizer que a interação é a reciprocidade de ações sociais (LAKATOS e 

MARCONI, 1999) e é possível de se concretizar desde o formato puramente interpessoal até o 

formato puramente grupal, conforme destaca Tajfel (1981, p. 273): 

 

Quando falamos de ‹puramente interpessoal› queremos dizer qualquer encontro social 
entre duas ou mais pessoas em que toda a interação ocorrida é determinada pelas 
relações pessoais entre os indivíduos e pelas características pessoais respectivas. O 
extremo ‹intergrupo› é aquele em que todo o comportamento de dois ou mais 
indivíduos, uns em relação aos outros, é determinado pela sua pertença a grupos ou 
categorias sociais diferentes. 

 



28 
 

 Todavia, o autor afirma que estes dois extremos - na realidade - seriam apenas ideais, 

uma vez que, na prática, as interações não ocorrem levando-se em conta apenas as 

características pessoais dos indivíduos e nem tampouco se observando apenas as 

características do grupo ao qual os indivíduos pertencem. Há sempre um conjunto de 

influências, inclusive contextuais, que impactam neste processo. 

 Sob estes olhares, tomando como base os argumentos de Granovetter (1973), 

acreditamos que, de certa maneira, a temática proposta segue esta direção, à medida que as 

interações nos grupos sociais que sustentam as redes na contemporaneidade têm 

características diferentes por poderem contar com recursos tecnológicos que permitiram 

emergir práticas de comunicação entre atores equidistantes geograficamente. Atualmente, o 

que se percebe, ainda - principalmente quando levamos em conta artefatos de comunicação 

móvel - é que a extensão das conexões entre indivíduos se alarga, mesmo que as pessoas - em 

sua maioria - possuam o que Granovetter denominou ‘laço fraco’. 

 Afirmamos, em tempo, que muitas mobilizações e debates em torno de fatos sociais 

vêm sendo fomentados tendo como foco as redes de contatos dos grupos sociais e se 

estendendo, obviamente, à sociedade como um todo. Vemos que tal processo encontra-se 

intimamente ligado aos artefatos móveis de comunicação como o telefone celular, o qual 

permite que os indivíduos se comuniquem em tempo real com outros, via internet ou não, e 

também utilizem seus demais recursos, como captação de imagens, sons e vídeos para 

compartilhar informações ou simplesmente para fomentar novos debates nas suas redes de 

contato, isto é, para manter ativos os vínculos afetivos no grupo. 

 Portanto, tendo em vista a conexão entre os conceitos de grupos humanos, práticas de 

comunicação e interação e socialidade, um melhor delineamento em relação a estes últimos se 

apresenta a seguir, como forma de compor as bases teóricas deste estudo. 

 

2.2 Socialidade e Interação Humana 

 Aspectos fundamentais das teorias que circundam em torno da noção de redes sociais 

são a socialidade e as dinâmicas interativas dos indivíduos membros destes grupos. Assim, 

não podemos pensar na ideia de rede social sem a socialidade, e tampouco a socialidade 

separadamente de um grupo social, ou seja, não há como pensar em socialidade e interação 
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humana sem a existência de um grupo para que tais processos se efetivem. Seguindo esta 

lógica, o entendimento dos aspectos que elucidam as dinâmicas que envolvem a socialidade e 

as práticas interativas é de fundamental importância neste contexto. 

 Baseando-nos em estudos sobre socialidade e interação humana, analisamos os 

conceitos e características da socialidade face-a-face, bem como as particularidades do que 

conhecemos atualmente como socialidade mediada por tecnologias digitais8. Convém destacar 

suas diversas possibilidades, desde os diversos aparatos tecnológicos que possibilitaram esta 

mobilidade, evidenciando esta evolução desde seus primórdios até a contemporaneidade. 

Essas afirmações, conjuntamente com outros aspectos observados adiante, são a base para o 

desenvolvimento da socialidade e a interação, mediadas por tecnologias digitais. 

 

 

2.2.1 Socialidade: discutindo o conceito 
 
 Podemos apresentar diversas concepções sobre o termo socialidade, bem como seus 

possíveis conceitos, entremeando estudos sociais que se ocupam da análise de seu processo. 

Assim, apontamos algumas reflexões de autores cujas reflexões darão suporte às bases 

teóricas deste estudo no que se refere à ideia de socialidade e características que circundam 

este fenômeno.  

 Simmel define socialidade como “uma ‘forma pura’ de interação, ou uma ‘forma 

lúdica de socialização’, onde ocorre um jogo livre de interdependência entre os indivíduos. 

Deste modo, a socialidade é a forma de interação social liberta do conteúdo ou da substância, 

uma vez que não possui um fim definitivo, nem conteúdo, e nem resultado fora dela mesma” 

(1997, p. 126). Sendo assim, o autor a analisa como uma forma totalmente espontânea de 

interação. 

 Para tanto, propõe uma compreensão da experiência da vida de modo não totalizado, 

ressaltando as fragmentações, dispersões e migrações que ocorrem nos âmbitos micro-

                                                
8 Frente aos inúmeros termos que buscam caracterizar a socialidade que tem como suporte algum tipo de 
dispositivo ou tecnologia atual, optamos por utilizar o termo ‘socialidade mediada por tecnologias digitais’ por 
avaliarmos ser mais adequado à ideia de práticas sociais quaisquer que possam concretizar-se a partir de uma 
tecnologia digital, sendo esta um dispositivo como um telefone celular ou um netbook, ou mesmo uma 
plataforma tecnológica ou ambiente como a internet. 
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cósmicos da vida social e nas diversas formas de interação. Há uma preocupação, sobretudo, 

com a observação das formas em sua realização concreta e indica que os dados macroscópicos 

só são compreensíveis por meio de uma análise capaz de atingir o nível microscópico.  

 Outro ponto interessante a ser ressaltado é que, assim como Weber, Simmel afirma 

que uma compreensão sociológica eficaz deve sempre analisar as ações dos indivíduos na 

situação em que eles se encontram, não desconsiderando o ambiente e nem o contexto a que 

os mesmos encontram-se inseridos (WEBER, 1987; SIMMEL,1997). A partir daí, as pessoas 

interagem com indivíduos já socializados e não com entes singulares. Desta forma, definem 

mutuamente a relação e interação, fazendo com que os atores modifiquem e recriem os 

elementos presentes na socialidade. 

 Simmel confere especial atenção à dimensão da espontaneidade na vida social. De 

acordo com ele, a socialidade “é como se fosse um actus purus encontrado na vitalidade dos 

indivíduos reais, na sensibilidade e nas afinidades deles, na integridade de suas convicções e 

impulsos” e ressalta, também, a “conversação” como “instrumento mais abrangente da vida 

comum da humanidade” (SIMMEL, 1997, p. 128). 

 Apesar de algumas limitações conceituais em sua teoria, Simmel aponta que cada 

processo de integração social é também um processo de socialização, e que tais processos 

renovam ou estabilizam a sociedade assim como a totalidade de relações interpessoais. Deste 

modo, ele indica a possibilidade de um conjunto sempre renovado de formas de Socialidade.  

 Outra referência fundamental no tocante à noção de socialidade é encontrada nos 

trabalhos de Michel Maffesoli. Para ele, a socialidade é uma expressão cotidiana e tangível de 

solidariedade, e “apresenta-se como um aspecto fundamental do estar junto, de relações de 

partilha entre indivíduos livres de identificações sucessivas” (MAFFESOLI, 1985, p. 17). 

 A emoção partilhada é que suscita a multiplicidade de grupos que constituem uma 

forma de laço social bem sólido. Deste modo, em relação aos novos grupos sociais 

emergentes denominados metaforicamente por ele de ‘tribos’, as pessoas estabelecem ligações 

umas com as outras, movidas por múltiplos interesses. Seguindo esta lógica, tais grupos 

possuiriam uma ‘alma coletiva’, na qual “as atitudes, identidades, e as individualidades se 

apagam” (MAFFESOLI, 2006, p. 93). Assim, ele defende que o grupo possui valores 

coletivos que proporcionam à pessoa uma (auto) identificação, podendo essa mesma pessoa 

também ser simpática a outro grupo, passando a fazer parte de uma nova ‘tribo’. 
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 Esse processo, aponta o autor, seria motivado pela necessidade de pertencimento 

afetivo que emerge no interior dos indivíduos. Uma necessidade de ‘estar junto’, mas sem 

compromisso, já que na verdade o que é obrigatório já é realizado. Esse movimento tem sido 

potencializado pelas mídias eletrônicas modernas. Ainda seguindo a visão de Maffesoli 

(2006), atualmente há uma renovada busca por pertencimento nos indivíduos e a ausência de 

um todo moral que identifique o mesmo, faz com que ele procure preencher-se através de 

laços emocionais de interesse não institucional. Assim, essa necessidade de proximidade faz 

com que o individualismo contemporâneo se una em redes de grupos por afinidade, de caráter 

efêmero e emocional. 

 Maffesoli (1985; 2006) salienta o vitalismo nas interações sociais locais em 

comunidades específicas, permanentes ou mutantes, admitindo que o mundo encontra-se cada 

vez mais fragmentado nas sociedades complexas e diferenciadas. Afirma ainda que as 

interações simples asseguram o sentimento de pertencimento aos indivíduos. Esse sentimento 

de pertencimento, muito destacado em sua obra, nos traz uma visão muito clara das ideias do 

autor de como a socialidade se dá, bem como de suas características mais específicas. Isso 

aproxima-nos sobremaneira das questões ligadas aos vínculos formados por comunidades 

eletivas, laços por escolha – como os grupos que se formam tendo como suporte plataformas e 

ambientes presentes na internet, como as populares ‘redes sociais’. Este conceito será 

discutido com mais profundidade no decorrer deste estudo, ou o que o autor poderia estar 

denominando de tribos e nichos micro-cósmicos, tornando o território re-territorializado. 

 Martin Buber, em sua obra Eu e Tu9, é outro autor que se destacou significativamente 

na teoria envolvendo questões sobre a socialidade. Sua obra enfoca a filosofia da relação - 

ponto central de toda sua reflexão - tanto no campo da filosofia como em ensaios sobre 

religião, política e sociologia, entre outros, atingindo  nesta obra sua máxima expressão. Von 

Zuben (2001, p. x), responsável pela tradução para o português e pela parte introdutória da 

obra em referência, destaca que “o fator primordial do pensamento de Buber é a relação, o 

diálogo na atitude existencial do face-a-face”.  

 Neste ponto, apontamos também a ênfase de Habermas no processo comunicativo das 

interações. “A comunicação apresenta-se primordialmente como o modo pelo qual 

transmitimos e reproduzimos nosso mundo da vida. [...] O processo comunicativo das 
                                                
9 A obra Eu e Tu foi publicada originalmente em 1923 na Alemanha com o título original Ich und Du, e vem 
sendo traduzida para diversas línguas desde então. 
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interações simples e das práticas sociais deriva do pressuposto de que é a linguagem que torna 

possível o entendimento intersubjetivo” (HABERMAS, 2003, p. 164-168). 

 Os preceitos que circundam em torno da socialidade, em Buber, apontam em uma 

única direção. Para Buber (2001, p. 43), 

 

o fato primitivo é a relação [...]. O escopo último é apresentar uma ontologia da 
existência humana, explicitando a existência dialógica ou a vida em diálogo. [...] As 
principais categorias desta vida em diálogo são palavra, relação, diálogo, 
reciprocidade como ação totalizadora, subjetividade, pessoa, decisão-liberdade, inter-
humano. 

 

 Frente a isso, afirma que o ‘dialógico’ é a forma explicativa do fenômeno do inter-

humano, que por sua vez, implica a presença ao evento de encontro mútuo, onde a 

reciprocidade é a marca definitiva da atualização do fenômeno da relação entre as pessoas. 

Contudo, ele destaca que tais relacionamentos se caracterizam por uma coerência no espaço e 

no tempo; ele é condenável e submetido à ordem temporal. 

 Em sua obra, Buber (2001, p. 60) distingue três esferas onde acontece a relação: “a 

relação com os seres da natureza, a esfera dos homens e a esfera das essências espirituais”. 

Diante disso, ele ressalta que o critério de maior valor repousa sobre a reciprocidade, onde a 

relação de maior valor existencial é a relação inter-humana, e ilustra uma das marcas de sua 

obra, onde enfatiza que o eu não pode existir sem o tu (o outro): 

 

a palavra-princípio EU-TU só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade. A 
união e a fusão em um ser total não pode ser realizada por mim e nem pode ser 
efetivada sem mim. O EU se realiza na relação com o TU; é tornando EU que 
digo TU (BUBER, 2001, p. 13).  

O homem se torna Eu na relação com o Tu, e a finalidade da relação é o seu 
próprio ser, ou seja, o contato com o Tu. Pois no contato com cada Tu, toca-
nos um sopro da vida eterna [...]. E quem está nesta relação, participa de uma 
atualidade e toda atualidade é um agir do qual eu participo sem poder dele se 
apropriar (BUBER, 2001, p. 73). 

 

 Neste ponto, podemos verificar um estreitamento entre as teorias de Buber e 

Maffesoli, uma vez que este segundo evidencia também a subjetividade como princípio das 

relações humanas, quando afirma que a realidade social é uma constituição subjetiva e, como 
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tal, não existe externa ou independentemente do entendimento dos indivíduos (MAFFESOLI, 

2006). 

 Complementando tais pressupostos, Maia (2000) aponta que os indivíduos são autores 

socializados e assimetricamente inseridos nas estruturas sociais, com hábitos moderadamente 

arraigados e com uma história de vida particular que não pode ser abandonada por ato de 

mera vontade individual. 

 A Socialidade também é tematizada por Erving Goffman que, em seu pensamento, 

enfatizou a interação social no dia-a-dia, especialmente em lugares públicos. Para Goffman, o 

desempenho dos papéis sociais tem a ver com o modo como cada indivíduo concebe a sua 

imagem e a pretende manter. Assim, o homem em sociedade sempre utiliza formas de 

representações para se mostrar a seus semelhantes (GOFFMAN, 1996). Isso estaria 

intrinsecamente ligado aos diversos grupos sociais aos quais os indivíduos pertencem. O autor 

insere o conceito interchange (trocas) em suas reflexões, que remete à sequência de atos, 

desde uma ameaça às aparências até o restabelecimento do equilíbrio na interação. 

 Outro enfoque também trabalhado por Goffman (1996) é o questionamento que ele faz 

sobre as ações cotidianas de interação com os grupos e os contextos sociais dos indivíduos. O 

autor supõe, de maneira geral, que o cenário social está cheio de situações marcadas no 

tempo, no espaço e nas suas características, que podem ser definidas como reais pelos que 

dela fazem parte. Isso significaria afirmar que, apesar de reconhecer que essas situações são 

percebidas através de pontos de vista distintos, as ações e reações dos envolvidos respondem 

de acordo com este contexto determinado.  

 Goffman tenta identificar possíveis quadros fundamentais que permitissem que todos 

compreendessem os acontecimentos, denominados por ele como frames. Estas situações 

cotidianas - frames - já estariam absorvidas em termos de significados pela sociedade, 

ocasionando, de maneira geral, uma tendência previsível nas respostas a estas situações.  

Assim, os frames seriam categorias de mediação entre o indivíduo e a sociedade, que 

designariam os princípios de organização que estruturam os acontecimentos dotados de 

caráter social e também nosso próprio engajamento subjetivo (GOFFMAN, 1974). 

 Com o intuito de ‘categorizar’ essas ações sociais mais frequentes, o autor apresentou 

em sua obra o conceito de frame, o qual poderia sustentar suas premissas no que se refere às 

relações sociais cotidianas, definindo algumas particularidades no que tange aos mesmos. O 
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que ele denominou de quadros primários seria dividido em quadros primários naturais e 

quadros primários sociais. Estes quadros poderiam estar presentes em qualquer situação e 

através deles seria possível atribuir sentidos aos diversos aspectos de determinado contexto. 

 Os quadros primários naturais permitiriam identificar acontecimentos puramente 

físicos, produzidos por determinantes ‘naturais’, sem que nenhuma consciência seja atribuída, 

tampouco uma causa ou uma intenção. Ao contrário, os quadros sociais possibilitariam 

compreender acontecimentos em que a percepção do indivíduo enquanto ‘ser social’ e uma 

consciência estariam presentes na interação (GOFFMAN, 1974).  

 Nestes quadros, destaca Nunes (2007, p.258) sobre a discussão de Goffman,  

 

o que interessa é a compreensão de que há sempre uma forma de organizar a 
percepção e a experiência, que se pode convencionalizar, assumindo padrões, mas que 
se atualiza, ou se efetiva, a cada instância em que são realizadas. Existe sempre uma 
ação subjacente ao quadro e que não é definida ou estruturada apenas pelo seu objeto, 
mas também por técnicas que são socialmente reconhecidas, ou seja, por um contexto 
de uso. 

 

 A comunicação mediada por artefatos tecnológicos, como telefone fixo ou celular, 

rádio, computador, etc., envolve necessariamente - no mínimo - uma transformação de 

quadro, se considerarmos a conversação como um quadro primário de atividade. Contudo, 

pode-se indagar se cada nova forma de comunicação tecnologicamente mediada vem a se 

constituir um novo quadro ou representa apenas a transformação de um quadro primário 

(NUNES, 2007) 

 Tendo em vista que estas relações se desenvolvem entre pessoas que possuem  

culturas, crenças, linguagens e estilos diferenciados - entre tantos aspectos que podem 

ocasionar ruídos ou desentendimentos - Goffman explica que é frequente a necessidade de 

uma renegociação destes quadros,  entre seus atores,  de modo a se chegar a um consenso. 

Outro ponto destacado em sua obra é a possibilidade de ocorrer erros de enquadramento que 

ele denominou de misframing, que resultaria, por vezes, em experiências negativas aos 

envolvidos. Isso acarretaria o reposicionamento das ações dos atores que, por sua vez, 

determinariam a frequente necessidade de remodelamento ou ajuste nas formas de agir, em 

relação à cada situação cotidiana do indivíduo. 
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 Goffman (1996) enfatiza os desejos do indivíduo de manipular a apresentação do ‘eu’ 

em relação aos papéis socialmente estruturados. Esforça-se para explicar o comportamento 

institucional como advindo das interações presenciais, ou face-a-face. Nesse sentido, sustenta 

o caráter necessariamente construído das normas e como essas regras são incorporadas nos 

contextos práticos da Socialidade humana, isto é, a condição de criação e mudança das regras 

nas relações sociais. 

 Tais relações sociais - que podem se desdobrar em diversos tipos - é a base da visão de 

Gurvitch sobre o que vem a ser a Socialidade e suas formas de realização. Estas relações, que 

aparecem sob tão variadas formas,  se estabelecem entre os membros de uma coletividade e as 

diversas formas às quais esses membros estão ligados ao todo social ou pelo todo social 

(GURVITCH, 1973). Diante de tais reflexões, chegamos à seguinte linha de pensamento,  

ilustrada (figura 2) a seguir: 

Figura 2: Formas de Socialidade por Gurvitch. 
FONTE: Baseado nas obras de Gurvitch (1963; 1973) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u s ã o  m e n o s  ín t im a                                                                                F u s ã o  m a is  in t e n s a  
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P O R  F U S Ã O  P A R C I A L  O U  “ N Ó S ”  
 

  O s  m e m b r o s  d a  c o l e t i v i d a d e  i d e n t i f i c a m -s e ,  e m  c e r t o  g ra u ,  c o m  o  t o d o ;  
  F u n d e m - s e  o u  a n u l a m - s e  p a r c i a l m e n t e  p a ra  p a s s a r e m  a  p e r t e n c e r  a o  t o d o ;  
  S o m e n t e  e m  o c a s i õ e s  e x c e p c i o n a i s , é  q u e  a  s o l i d a r i e d a d e  e m  r e l a ç ã o  a o s  

o u t r o s  m e m b r o s  é  d e  t a l  o r d e m  q u e  a  fu s ã o  é  m a i s  d o  q u e  p a r c i a l .  
 

P O R  O P O S I Ç Ã O  P A R C I A L  O U  R E L A Ç Õ E S  C O M  O U T R E M  
 

  O s  in d i v í d u o s  m a n t ê m  s u a  i n d i v i d u a l i d a d e ,  n ã o  q u e r e n d o  c o n fu n d ir - s e  
c o m  o  t o d o ;  

  O s  in d i v í d u o s  p o d e m  a t u a r  e m  c o n ju n t o , m a s  f a z e m -n o  e m  fu n ç ã o  d e  
in t e r e s s e s  p r ó p r i o s ;  

  O s  in d i v í d u o s  n ã o  e s t ã o  d i s p o s t o s  a  s a c r i f i c a r - s e  p e l o  t o d o .  
 

C O M U N I D A D E S  
 

  S ã o  m a i s  e s t á v e i s  e  
p e r m a n e n t e s  d o  q u e  a s  
m a s s a s  e  a s  c o m u n h õ e s ;  

 
  C o n s i s t e m  n o  q u e r e r  o u  

n o  d e v e r  v i v e r  e m  
c o n ju n t o  d e  u m  g ru p o  
p e r m a n e n t e ,  e s t r u t u r a d o ,  
p o s s u i n d o  d o m í n i o s  
c o m u n s ,  b e m  c o m o  
c o s t u m e s  e t c .  

C O M U N H Õ E S  
 

  M a n i fe s t a m -s e  s o b  a  a ç ã o  
d e  u m  a c o n t e c i m e n t o  
c a t a li s a d o r ;  

 
  O s  i n d i v í d u o s  a n u la m - s e  

p e l o  t o d o ,  e  a s  
p e r s o n a l i d a d e s  in d i v i d u a i s  
a n u la m - s e  a  f a v o r  d o s  
c o m p o r t a m e n t o s  c o m u n s .  

M A S S A S  
 

  S e n t im e n t o  v a g o  e  
c o n fu s o  d e  s o l i d a r i e d a d e ,  
q u e  n a s c e  d a  p a r t i c i p a ç ã o  
s e m e l h a n t e  e m  c e r t o s  
v a l o r e s ;  

 
  P r o x i m i d a d e  p s i c o l ó g i c a  

q u e  p r e d i s p õ e  p a ra  a  a ç ã o  
c o m u m  e  c a p a c i d a d e  d e  
c o m p r e e n d e r  o  o u tr o .  
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 Frente a todas essas reflexões, Maia (2002) ressalta que devemos estar atentos quanto 

a perspectivas que podem ser insuficientes para compreensão das relações sociais. Ele reforça 

que  

é possível dizer que os indivíduos no dia a dia estabelecem mecanismos através dos 
quais se aproximam ou se afastam uns dos outros por razões que, embora não deixem 
de ser nutridas socialmente, escapam ao controle de qualquer plano geral, superior ou 
rígido. Isso porque a dinâmica de tais interações [...] sempre produz novos sentidos, 
que escapam ao controle administrativo do estado, da regulamentação normativa ou da 
tutela de sub-sistemas funcionais  (MAIA, 2002, p. 37). 

 

 É possível então verificar que - apesar de todas essas distinções e de esforços especiais 

de se chegar a um conceito fechado sobre o que é a socialidade e como se dá este fenômeno - 

os diversos autores que se ocuparam de tais explicações foram, ao longo do tempo, criando 

visões com características particulares de cada época e de seu contexto. Embora se possa 

traçar um conjunto de semelhanças no que se refere à tematização das relações sociais, 

existem também importantes distinções que, evidentemente, retratam uma época. Deste modo, 

as teorias evoluem conjuntamente com o nível e formas de relações que, por sua vez, vêm 

acompanhando a evolução de tecnologias que alteram o modo de produção, de sentidos e da 

própria existência humana. 

 

 

2.2.2 A Interação humana 
 
 As redes sociais mediadas por tecnologias digitais são reflexos da sociedade atual e, 

principalmente, de seus hábitos e costumes. Podemos aqui afirmar, entretanto, que apesar das 

relações em ambiente presencial serem projetadas em ambiente virtual, algumas 

particularidades podem ser apontadas e ressaltadas no contexto virtual. Limitações nesta 

interação também são ressaltadas, e muitas vezes impossibilitam que as relações entre 

membros do grupo se deem de forma plena, tal qual observamos nas relações face-a-face. 

Desta forma, apresentamos adiante algumas características destas interações – presenciais e 

mediadas por tecnologias digitais. 
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 O entendimento do conceito ‘interação’ é fundamental para os estudos relacionados à 

comunicação mediada, uma vez que a interatividade é característica presente nas relações 

sociais que podem se desenvolver, estender-se ou maximizar-se nos ambientes on-line, via 

dispositivos de comunicação como o telefone celular ou ambientes digitais como as redes 

sociais na internet. Deste modo, a abordagem conceitual desse fenômeno complementa a 

discussão em torno da Socialidade suportada por estes ambientes que emergiram na 

atualidade. 

 Propomos inicialmente uma contextualização do conceito de interação, analisada 

brevemente sob a ótica de algumas áreas das ciências humanas e sociais, a fim de se 

compreender como os outros saberes utilizam-se deste conceito, bem como qual significado 

ele denota, para que - a partir desta compreensão - possamos analisar tais manifestações 

agregadas aos ambientes on-line.  

 No campo da biologia, a interação entre componentes é muito presente, principalmente 

no que tange às explicações genéticas, porém destacam-se também estudos das interações 

intermoleculares na química, interação medicamentosa na farmacologia, entre outros. Mas é 

nas áreas das ciências humanas e sociais que encontramos parâmetros satisfatórios à análise 

proposta.  

 A antropologia também se ocupa em tentar compreender este fenômeno, destacando a 

interação entre culturas na formação de civilizações. Apesar de analisarem a interação de 

forma bem específica, ela é vista por diversos saberes como relações e influências mútuas 

entre fatores e cada um deles pode vir a alterar o outro, ou mesmo a si próprio ou a relação 

entre eles. 

 Todavia, os conceitos de interação que se aproximam deste estudo são os abordados 

pela filosofia e pela sociologia. Aspectos estudados na filosofia da linguagem conectam-se 

aos pressupostos de interação social, tendo relação/afinidade com alguns autores clássicos 

como Arthur Schopenhauer, Friedrich Hegel, Immanuel Kant, Gottfried Leibniz, John Locke, 

Friedrich Nietzsche, Charles Sanders Peirce e Michel Foucault, refletindo sobre a importância 

destes aspectos analisados em conjunto. 

 Primo e Cassol (2006) destacam que existem diversas abordagens sobre interação, as 

quais se concentram na totalidade da experiência e na riqueza da natureza – o pragmatismo. 

Esta ótica analisa a humanidade não como mera espectadora, separada da natureza, mas como 
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um fator constante e criativo, interagente com ela. O não reconhecimento dessa interação 

prejudicaria o pensar sobre a existência humana. E a sociologia aborda a interação, 

enfatizando as relações sociais, além dos impactos nas normas sociais como regras e modelos 

imaginados de conduta, que influenciam estas interações na sociedade.  

 Desta forma, é a partir da ideia de relações sociais, que analisaremos as interações 

ocorridas via telefones celulares, buscando apontar algumas características específicas que 

serão descritas mais adiante, neste estudo. Por hora, nos restringiremos a verificar aspectos da 

interação humana em sua essência pura e, adiante, discorreremos sobre a interação em 

ambientes mediados. 

 A interação humana, também denominada interação social, é basicamente definida 

como uma ação social, mutuamente orientada, de dois ou mais indivíduos em contato. 

Distingue-se da mera inter-estimulação, pois envolve significados e expectativas em relação 

às ações de outras pessoas. Podemos dizer que a interação é a reciprocidade de ações sociais 

(LAKATOS e MARCONI, 1999). 

 Os estudos de Blumer tiveram grande impacto nas pesquisas em comunicação, 

fomentando a necessária discussão sobre interação humana. O interacionismo simbólico, 

amplamente discutido pelo autor e a concepção que sustenta uma de suas principais teorias, vê 

os significados sociais como produtos, como criações que são formadas através da definição e 

das atividades de interação entre as pessoas. Embora o significado das coisas seja formado no 

contexto da interação social e seja obtido pela pessoa a partir dessa interação, é uma aplicação 

do significado de forma derivada. 

 Esta utilização de significados pelas pessoas ou ‘atores’ - termo utilizado por Blumer 

(1969) - ocorre através de um ‘processo de interpretação’. Este processo tem duas fases 

distintas: primeiro, o ator indica para si mesmo as coisas sobre as quais ele está agindo, 

chamando a atenção para as mesmas; em segundo lugar, por força deste processo de 

comunicação consigo próprio, a interpretação se torna uma questão de manipulação de 

significados. O ator seleciona, verifica, suspende, reagrupa e transforma os significados à luz 

da situação em que ele é colocado e da direção da sua ação. 

 Para o autor, o termo ‘interacionismo simbólico’ tem entrado em uso como um rótulo 

para uma abordagem distinta relativamente ao estudo da vida humana em grupo e conduta 
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humana. Assim, o conceito de interacionismo simbólico é construído em torno destas 

conexões em geral. 

 A partir daí ele conduz à ideia de que o interacionismo simbólico repousa, em última 

análise, em três simples premissas.  

 
A primeira premissa é que os seres humanos atuam nas coisas com base nos 
significados que essas coisas têm para eles. A segunda premissa é que o significado de 
tais coisas é derivado, ou decorre de uma interação social. A terceira premissa é que 
esses significados são manipulados, e modificados através de um processo 
interpretativo utilizado pela pessoa ao lidar com as coisas que ele encontra e criar um 
consenso (BLUMER, 1969, p.2). 

 

 A posição do interacionismo simbólico, portanto, é de que os significados que as 

coisas têm para os seres humanos são centrais no seu próprio direito. Contornar o significado 

em favor dos fatores alegados para produzir o comportamento, é visto, então, como uma 

negligência grave ao papel do significado na formação do comportamento. 

 É importante ressaltar que Blumer tem como foco de seu estudo cinco pontos que 

George Herbert Mead10 aponta em seu trabalho e que foram fundamentais à construção da 

ideia de Interacionismo Simbólico: o Self; a ação; a interação social; os objetos e as ações 

conjuntas. Quanto ao self, Mead (1972) interpreta o homem como sendo um ator que pode 

tanto interagir com os outros quanto consigo mesmo. Já em relação à ação, o autor afirma que 

a mesma é desenvolvida num processo dinâmico para com o mundo, ao invés de ser mera 

estrutura psicológica previamente existente, ativada por fatores incidentes àquela estrutura. 

No que tange à interação social, ele enfatiza uma diferenciação entre Interação Simbólica e 

Não-Simbólica. A primeira estaria permeada por símbolos, sendo, então, interpretada. A 

segunda alicerça-se na ideia de que podemos interpretar gestos que são puramente reflexivos e 

nos comportar de acordo com isso, não contendo simbologia. Em relação aos objetos, Mead 

apud Blumer (1969) aponta que sua natureza é construída com base em sua significação, e 

esta  depende de quem se refere a eles, isto é, todos os objetos são produções sociais. Por fim, 

as ações conjuntas seriam padrões de comportamento e interações entre os homens que 

coexistem no mesmo mundo e são o foco principal do estudo do interacionismo simbólico, 

                                                
10 Precursor dos pressupostos que embasaram o que viria a ser denominado posteriormente por Blumer (1969) de 
‘Interaciosnismo Simbólico’, conceito discutido no decorrer do artigo. 
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por serem o mais fértil veículo para as transformações interpretativas causadas pelo processo 

de interação. 

 Deste modo, Blumer (1969, p. 8) discute sobre estas duas formas de interação social 

que são denominadas, respectivamente, de “interação não-simbólica” e “interação simbólica”. 

Tais formas de interação possuem algumas características opostas. Na sua essência, porém, 

ambas são parecidas. A primeira ocorre quando se reage diretamente à ação de outro fator, 

sem que se interprete tal ação. Isso pode ser analisado como puro reflexo. A segunda, por sua 

vez, implica na interpretação dos atos, isto é, há uma carga simbólica muito grande e a 

interação vem repleta de significados e de subjetividade. 

 É a partir destes pressupostos que a abordagem do interacionismo simbólico surge no 

pensamento de Blumer: os seres humanos agem em relação ao mundo baseados no sentido 

que os mesmos conferem às coisas, sentido este produzido através do processo de interação 

social. Berlo (1999) identifica que existe uma relação de interdependência na interação, onde 

cada agente depende do outro, cada um influencia o outro. Alerta, porém, para a limitação em 

enxergar a interação apenas como ação e reação, isto é, as pessoas não funcionam da mesma 

forma e não se deve ter uma visão linear deste processo. Assim, é impossível conceber a 

constituição do self fora da experiência social, apartada da interação entre indivíduos. 

 Refletindo sobre o self e sendo uma das fontes de origem do pensamento blumeriano, 

Mead apud Blumer (1969), afirma que vê o ser humano como um organismo que cria sua 

relação para transformar o mundo, e dá um caráter único à sua ação. Pode-se considerar que o 

ser humano têm concepções de si mesmo e comunica-se consigo próprio. Estes tipos de 

comportamento implicam que o ser humano pode se tornar o objeto de sua própria ação. Esta 

auto-interação assume a forma de fazer suas próprias indicações para si, satisfazer estas 

indicações, passando para a confecção de mais indicações. 

 Aproximando-se a esta visão sobre interação, Gahagan faz reflexões sobre o processo 

de interação e, inclusive, tece argumentos sobre a visão de Blumer, em sua obra. Gahagan 

(1980, p. 21) salienta que a conduta social é possibilitada pela comunicação, e reforça que “o 

homem - como sistema social - tem suficientes pontos biológicos em comum com outras 

espécies”, porém sua interação com outros é apenas um produto de sua herança biológica. A 

partir daí, evidencia-se a importância da comunicação na interação social, fator que difere dos 

demais tipos de interação abordados em outras áreas do conhecimento. 
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 O interacionismo simbólico baseia-se num número de ideias básicas, ou ‘imagens 

origem’. Estas imagens, segundo Blumer (1969) referem-se à raiz e descrevem a natureza das 

seguintes questões: os grupos humanos ou sociedades, a interação social, os objetos, o ser 

humano como um ator, a ação humana, bem como a interligação das linhas de ação. Na 

percepção de Mead (1972), os seres humanos vivem em um mundo ou ambiente de objetos, e 

suas atividades são formadas em torno dos mesmos. Esta declaração se torna branda, e é 

muito significativa quando se percebe que, para Mead, os objetos são construções humanas, e 

não entidades ‘auto-existentes’, intrínsecas na natureza. 

 Assim sendo, argumenta Mead apud Blumer (1969), há vários pontos importantes na 

análise de objetos. Em primeiro lugar, a natureza de um objeto é constituída pelo significado 

que ele tem para a pessoa ou para o grupo. Em segundo lugar, este significado não é 

intrínseco ao objeto, mas decorre da forma como a pessoa está inicialmente preparada para 

agir em relação a isso. Em terceiro lugar, os objetos - todos os objetos - são produtos sociais, 

na medida em que são formados e transformados pela definição dos processos que ocorrem na 

interação social. 

 Blumer (1969), tenta trazer à tona uma gama de particularidades intrínsecas ao 

interacionismo simbólico, a partir dos parâmetros iniciais de Mead. Para Blumer, quanto à 

natureza da sociedade humana, os grupos humanos são vistos como sendo compostos por 

seres humanos que estão envolvidos na ação. Esta consistirá de todas as espécies de atividades 

que os indivíduos realizam em sua vida, de que modo eles encontram um ao outro e como eles 

lidam com a sucessão de situações, confrontando-as. Assim, os grupos de pessoas estão 

sempre entrando em co-ação. De acordo com Blumer (1969), grupos de pessoas ou sociedades 

só existem ‘em ação’ e, dessa ação, resultariam tanto a cultura - que é derivada das coisas que 

as pessoas fazem – quanto a estrutura social, composta de relacionamentos e formas de agir 

das pessoas, umas com relação às outras. 

 Já em suas reflexões sobre a natureza da interação social, Blumer (1969, p. 7-8) 

salienta que as atividades de um indivíduo ocorreriam em resposta ou em relação às 

atividades de outro. 

 

A vida em grupo necessariamente pressupõe interação entre os membros do grupo, ou 
seja, a vida social consiste na interação dos indivíduos com as outras pessoas. O 
interacionismo simbólico não se limita a dar um caráter cerimonioso à interação 
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social. Ele reconhece a interação social como sendo de vital importância para o seu 
próprio direito. Esta importância reside no fato de que a interação social é um 
processo que ‘faz a conduta humana’, em vez de ser meramente um meio ou uma 
definição para a expressão ou liberação da conduta humana. 

 

 Em seguida, o autor reflete sobre a natureza dos objetos, afirmando que a posição do 

interacionismo simbólico é de que os ‘mundos’ que existem para os seres humanos e para os 

seus grupos, são compostos de ‘objetos’ e de que esses objetos são o ‘produto’ da interação 

simbólica. Disto resulta que, a fim de compreender a ação das pessoas, é necessário identificar 

seu ‘mundo de objetos’. Estes objetos poderiam então ser físicos, sociais e abstratos. Sua 

natureza dependerá estritamente de quem interage com eles, pois não possuem status sólidos e 

variam com as indicações e definições que as pessoas fazem sobre eles. 

 Blumer (1969) entende ainda que o ser humano age como um organismo. Assim, o 

interacionismo simbólico reconhece que os seres humanos devem ter uma composição que se 

ajuste à natureza da interação social. O ser humano é visto como um organismo que não só 

responde aos outros sobre o “não-simbólico”, mas com um nível que retorna a outras 

indicações e as interpreta. 

 A partir de tais pressupostos,o autor argumenta que a capacidade do ser humano de 

fazer indicações para si mesmo dá um caráter distintivo à ação humana. Isso significa que a 

pessoa humana confronta-se com um mundo que ele deve interpretar no sentido de agir, em 

vez de um ambiente ao qual ele responda por causa de sua organização. Fundamentalmente, a 

ação por parte de um ser humano consiste em ter em conta várias coisas que ele observa e 

como ele as interpreta, forjando uma linha de conduta sobre a base. Isso faria parte da 

natureza da ação humana, afirma Blumer (1969). 

 Cabe destacar que, na percepção de Blumer (1969), a vida humana é constituída por 

grupos, e existem linhas de ação para si e para os membros do grupo. Essa articulação das 

linhas de ação dá origem e constitui a ‘ação comum’ - uma organização social de conduta de 

diversos participantes em seus diversos atos.  

 Uma ‘ação comum’, enquanto constituída por diversos componentes e atos que entram 

em sua formação, é diferente de qualquer um deles e de sua mera agregação. Vários 

comentários estão em ordem com relação a este claro regime. Em primeiro lugar, não se trata 

das extensões da vida em uma sociedade humana ou em qualquer sociedade humana, mas é 
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uma expressão pré-estabelecida de formas de ação conjunta. A segunda observação sobre a 

interligação que constitui uma ação conjunta refere-se à ligação de ação alargada que compõe 

a vida do grupo humano. A terceira importante observação que precisa ser feita, é a de que 

qualquer instância de uma ação conjunta - quer recém-formada ou estabelecida de longo prazo 

– surge, necessariamente, a partir de um fundo de ações anteriores dos participantes 

(BLUMER, 1969). 

 Contribuindo com esta visão sobre interação, Gahagan tece reflexões a este respeito, 

argumentando, em sua obra, sobre a visão de Blumer. Gahagan (1973, p. 21) salienta que a 

conduta social é possibilitada pela comunicação e reforça que “o homem como sistema social, 

tem suficientes pontos biológicos em comum com outras espécies”. Sua interação com os 

outros, porém, é apenas um produto de sua herança biológica. E, a partir daí, evidencia-se a 

importância da comunicação na interação social, fator que difere dos demais tipos de 

interação abordados em outras áreas do conhecimento. 

 Em estudos não tão recentes como os de Blumer e Gahagan, muitos dos conceitos e 

pensamentos abordados sobre interação social não enfocam ou, mesmo, não fazem menção à 

interação mediada. Naqueles estudos, os aparatos de comunicação eram bem restritos, 

diferentemente dos estudos contemporâneos, que evidenciam bem mais este processo, até 

mesmo por contar com tecnologias de comunicação cada vez mais utilizadas pelos indivíduos. 

Apesar de sabermos da existência da interação mediada antes mesmo da internet, as teorias 

mais antigas não enfatizam esta modalidade. No entanto, as teorias em torno da interação 

mediada por tecnologias digitais vêm se fortificando paulatinamente. 

 Embora a interação mediada por artefatos digitais possa apresentar particularidades em 

relação à interação face-a-face, ressalta Santos (2002, p. 102), que “seu ponto de partida 

analítico ainda é a interação não-mediada”, ou seja, parte considerável dos problemas 

presentes na interação presencial é também encontrada na interação mediada.  

 Apesar de não enfocar especificamente os meios digitais de comunicação como a 

internet, Thompson (2002) se preocupa em entender o processo de interação. Com essa 

análise, podemos embrenhar-nos na compreensão da interação mediada, percebendo que, 

apesar de ainda não desenvolver sua teoria enfocando as novas tecnologias digitais como a 

internet e os telefones celulares, o autor apresenta argumentos que podem ser aplicados aos 

mesmos. De acordo com seu pensamento, o desenvolvimento dos meios de comunicação 
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afetou os padrões tradicionais de interação e “as novas formas de interação que se estendem 

no espaço ou até mesmo no tempo, oferecem um leque de características que as diferenciam 

da interação presencial” (THOMPSON, 2002, p. 81). Assim, aponta três tipos de interações 

típicas das sociedades modernas (quadro 1): A ‘interação face-a-face’; a ‘interação mediada’ e 

a ‘quase-interação mediada’.  

 

Características 
interativas Interação face-a-face Interação mediada Quase-interação 

mediada 
 
 

Espaço-tempo 

Contexto de co-
presença; sistema 

referencial espaço-
temporal comum 

Separação dos 
contextos; 

disponibilidade 
estendida no tempo e no 

espaço 

Separação dos 
contextos; 

disponibilidade 
estendida no tempo e 

no espaço 

 
Presenças 
simbólicas 

 

 
Multiplicidade 

simbólica 
 

Limitação simbólica 
 

Limitação simbólica 

 
Orientação / 

característica 

Orientada para 
receptores específicos / 

Dialógica 

Orientada para 
receptores específicos / 

Dialógica 

Orientada para número 
indefinido de 
receptores / 
Monológica 

 Quadro 1: Tipos de interação 
 Fonte: Adaptado de Thompson (2002). 
 

 

 A interação face-a-face acontece num contexto que o autor denomina co-presença, isto 

é, os interagentes estão presentes e partilham um mesmo sistema referencial de espaço e 

tempo. Outra característica desta modalidade é a multiplicidade de deixas simbólicas para 

transmitir mensagens e também interpretar as que cada um recebe do outro. Desta forma, uma 

expressão facial ou corporal pode complementar o diálogo ou até mesmo dar outro tom a uma 

palavra verbalizada. 

 No que se refere à interação mediada, são enfatizados, na obra de Thompson, o 

telefone (ainda analógico no contexto da análise do autor), as cartas e outros artefatos do 

gênero. Sua característica principal é que se estendem no espaço e no tempo, possibilitando a 

comunicação em contextos espaciais ou temporais diferentes deste tipo de interação e priva os 

interagentes das deixas simbólicas disponíveis na co-presença. Assim, “ao estreitar o leque 

das deixas simbólicas, as interações mediadas fornecem aos participantes poucos dispositivos 

simbólicos para a redução da ambiguidade na comunicação” (THOMPSON, 2002, p. 79). 
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 Por fim, a quase-interação mediada, que se caracteriza pelas relações sociais 

estabelecidas pelos meios de comunicação de massa,  implica numa extensa disponibilidade 

de informação e conteúdo.Ao mesmo tempo, as deixas simbólicas podem ser restritas, pois as 

próprias formas simbólicas são produzidas para um número indefinido de pessoas. Outro 

ponto que a diferencia das demais é que o fluxo da comunicação é predominantemente de 

sentido único, ou seja, do produtor para os receptores. 

 Faz-se necessário destacar que no contexto em que o autor construiu seus argumentos 

sobre interações humanas, tecnologias - como o telefone - ainda eram bem mais limitadas no 

que tange ao uso de seus recursos. Os telefones eram utilizados única e exclusivamente para 

realizar chamadas e conversações desprovidas de quaisquer outros recursos senão os de áudio. 

Já plataformas e ambientes como a internet ainda eram utilizados de forma tímida pela 

sociedade, e possuía finalidade muito mais técnica do que social. 

 Sendo assim, seu conceito de interação mediada poderia, hoje, ser re-contextualizado 

da seguinte forma: I) no que se refere à limitação simbólica, os recursos disponibilizadospelos 

ambientes na internet e pelos dispositivos tecnológicos - como os telefones celulares - não só 

permitem trocas simbólicas de grandes proporções como,  por si só, já se constituem como um 

símbolo de status e pertencimento, entre outros e II) em relação à orientação para receptores 

específicos, atualmente as tecnologias disponíveis na internet ultrapassam esta percepção, 

uma vez que permite comunicação e trocas em rede entre os indivíduos, sem se saber, muitas 

vezes, a dimensão exata das pessoas que serão atingidas. O massivo uso de vídeos no 

YouTube, mensagens no Twitter e em sites de redes sociais, como Orkut ou Facebook – 

cotados como os de maior audiência no Brasil - exemplificam esta assertiva. É importante 

destacar ainda que todos estes exemplos acima podem estar sendo gerados e/ou fomentados 

tendo como suporte, para sua criação e circulação, a internet e os telefones celulares. 

 Evoluindo na linha teórica dos autores citados até o momento, temos - mais 

recentemente - um enfoque das tecnologias digitais de forma mais concisa, onde autores 

contemporâneos trazem uma abordagem mais focada nos meios digitais de comunicação, 

juntamente com a ideia de interação. É a partir dessa união da interação mediada com as 

novas tecnologias digitais - em especial a internet - que norteamos nossa análise, neste estudo. 

 Quando falamos em interação mediada por tecnologias digitais, podemos apontar duas 

grandes linhas de pensamento que tratam do fenômeno. A primeira enfatiza aspectos 
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relacionados à capacidade da máquina, de suas interfaces, bem como sua capacidade de 

processamento, ressaltando tais componentes técnicos como ponto primordial na interação 

mediada. Deste modo, o que parece se pretender, nesta ótica, é enxergar a interação como 

condicionada à técnica, à utilização da máquina pelos seus usuários, ou seja, a interação 

sujeito-máquina. Neste sentido, atrela-se uma grande importância ao artefato, neste processo, 

levando-se em conta seus recursos e a interação de seu usuário com a técnica como 

maximizadores ou aniquiladores das dinâmicas interativas. 

 Alguns autores ilustram esta abordagem, trazendo à tona seus argumentos e buscando 

fazer uma distinção entre os conceitos de interação e interatividade. André Lemos ressalta a 

interação técnica neste ambiente. Para ele, a interatividade é uma nova forma de interação 

técnica, de característica eletrônico-digital, e delimita o estudo da interatividade como uma 

ação dialógica entre homem e técnica. Ressalta ainda que “tais interações entre o homem e os 

artefatos técnicos sempre estiveram presentes nas civilizações e atualmente as novas 

tecnologias criam processos baseados em manipulação de informações binárias” (LEMOS, 

1997, p.1). 

 Steuer (apud Primo e Cassol, 2006, p. 3) define interatividade como “a extensão em 

que os usuários podem participar, modificando a forma e o conteúdo do ambiente mediado em 

tempo real”. Essa interação em tempo real configura o mais alto valor, onde a ação do usuário 

instantaneamente altera o ambiente. O nível de interatividade, por sua vez, varia de meio para 

meio e em relação à sua velocidade. Steuer aponta que a definição de interatividade é de 

grande importância para a pesquisa em interação homem-computador. Diante disso, cita três 

fatores que contribuem para a interatividade: ‘velocidade’, em que se observa a taxa com que 

o input11 pode ser assimilado pelo ambiente mediado; ‘amplitude’, que se refere ao número de 

possibilidades de ação em cada momento; e ‘mapeamento’, que consta da habilidade do 

sistema em mapear seus controles em face das modificações no ambiente mediado de forma 

natural e previsível. 

 Lippman também se ocupou dos estudos da interação mediada e esteve na fronteira do 

estudo focado no homem-máquina. Posteriormente apresenta os argumentos que o transfere 

para uma visão mais social deste fenômeno. Esta seria uma segunda linha, a qual valoriza a 

                                                
11 Entrada de dados ou informações. 
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comunicação contextualizada, bem como o que ocorre entre os interagentes e a evolução dos 

relacionamentos.  

 Partindo deste princípio, autores que aderem a esta linha ressaltam que, embora não se 

deva desconsiderar a capacidade da máquina neste tipo de comunicação, o aspecto 

fundamental no que se refere à interação, neste caso, é a comunicação entre sujeitos, isto é, o 

computador é apenas um artefato que os sujeitos utilizam para se comunicar e interagir. O 

mais importante, aqui, são as relações desenvolvidas por pessoas e a ênfase na interação 

sujeito-sujeito. A máquina, então, torna-se o meio. Lippman desvia seu interesse de 

investigação da máquina para as pessoas, e afirma que “em vez de trabalhar com a ideia de 

relacionamento entre homens e máquinas, considere pessoas com pessoas” (LIPPMAN, 1998 

apud PRIMO e CASSOL, 2006, p. 5).  

 Berlo, citado por Primo e Cassol (2006), identifica que existe uma relação de 

interdependência na interação, onde cada agente depende do outro, ou seja, cada qual 

influencia o outro. Alerta, entretanto, para a limitação em enxergar a interação apenas como 

ação e reação, isto é, há de se ponderar que as pessoas são muito diferentes nas suas 

interações, não se devendo ter uma visão linear deste processo. 

 Essa interação entre pessoa e pessoa, ou pessoas e pessoas, é aspecto fundamental para 

a formação de grupos sociais, afirmam Adler e Rodman (2003). Os autores, apesar de focarem 

suas análises sobre interação em grupos presenciais, ressaltam a importância das relações 

entre pessoas e afirmam que “sem interação, uma aglomeração de pessoas não constitui um 

grupo [...] e a explosão das tecnologias de comunicação conduziu à criação de grupos virtuais 

– pessoas que interagem entre si sem se confrontarem face-a-face” (ADLER e RODMAN, 

2003, p. 183). Deste modo, incluímos estes autores à discussão sobre comunicação mediada, e 

a importância da interação neste processo. Esta formação de grupos a partir da interação é 

fundamental para entendermos e analisarmos as relações criadas a partir dos dispositivos e 

tecnologias digitais que possibilitam a comunicação mediada. Deste modo, conjuntamente 

com a apreciação da interação humana, podemos, neste estudo, relacionar tal fenômeno às 

relações nos grupos, conforme trabalhos recentes de autores e estudiosos da cibercultura.  

 Após estas análises, destacamos que apesar dos focos de estudos de interação mediada 

por tecnologias digitais parecerem contrapostos em primeiro momento, podem ser, na 

verdade, complementares. Nesta direção, não há, nesta tese, predominância de um enfoque em 
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relação ao outro. No estudo das relações humanas e suas redes de contato suportadas via 

telefones celulares, tanto as relações em si, homem-homem, quanto a relação homem-

máquina, são importantes. Primeiramente, sem a interação e a Socialidade entre os 

interagentes, o artefato não tem razão de existir e nem cria condições de fomento, criação ou 

maximização do capital social. Como segundo aspecto, são justamente os recursos 

tecnológicos disponíveis nos atuais aparelhos de telefonia móvel que podem auxiliar neste 

processo, o que também evidencia a importância da relação do homem com a técnica, isto é, 

sem saber utilizá-la, os recursos se perdem, ficam sem função e não alteram o contexto 

interativo do grupo. 

 Muitos autores tratam a interação sempre associada à formação de grupos, e é a partir 

dessa relação que trabalhamos o sentimento de grupo que, por sua vez, está diretamente 

ligado ao sentimento de pertencimento. Analisamos a noção de grupo a partir do 

pertencimento de indivíduos a uma coletividade identificada, com regras e objetivos 

definidos, mas o modo como cada indivíduo lida com o grupo é que constrói o pertencimento 

para com o mesmo. Um grupo coeso faz convergir para si indivíduos cujo interesse em 

comum segue esta linearidade: a realização de uma tarefa, de um evento, a formulação de uma 

lei, a resolução de um problema, entre outras coisas.  

 O caráter afetivo normalmente está presente na reciprocidade das relações nesses 

grupos, pois se trata de interações entre  indivíduos .A afetividade não será o centro principal 

de atenção dos indivíduos diante da presença de um objetivo qualquer estabelecido. A noção 

de grupo nesta situação apresentada está fortemente ligada à proximidade e à convivência, 

seja ela mediada ou não. 

 Partindo de tais pressupostos, podemos analisar a interrelação entre a necessidade de 

interação para formação de grupos que, por sua vez, podem se unir em uma rede social na 

internet,  por exemplo. Desta forma, é a interação um dos principais aspectos que 

transformam um grupo em uma rede social. Maffesoli (2006, p. 114), ilustra que “comunidade 

de ideias, preocupações impessoais, estabilidade da estrutura que supera as particularidades 

dos indivíduos, eis aí algumas características essenciais do grupo  que se fundamenta - antes 

de tudo - no sentimento partilhado”. O indivíduo não existe isolado, ele está ligado a uma 

comunidade pela cultura, pela comunicação e pelo lazer. 
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 Os usos do tempo livre como forma de pertencimento são ainda outras formas de ver a 

Socialidade contemporânea. Segundo Joffre Dumazedier (1974; 1994 apud OLIVEIRA, 

2006) a questão do lazer e do tempo livre traz uma nova dimensão às noções de sentido, 

motivações e usos do tempo do homem ocidental contemporâneo. Os diferentes usos do 

tempo das pessoas parece ter a ver com um equilíbrio entre obrigações e vontades, numa 

dinâmica que tende a se tornar familiar, isto é, por mais que se anseie por novidades lúdicas 

no cotidiano contemporâneo, estas novidades tendem a ser absorvidas pelo próprio cotidiano. 

 As influências grupais também são apontadas como fruto dessas interações e 

principalmente do interesse de manter vínculos. A partir das interações interpessoais é 

possível perceber as trocas e os processos de construção dos conhecimentos. Essas 

influências, no entanto, só se dão a partir da confiança adquirida pelo grupo. Deste modo, para 

que haja este sentimento de confiança, o grupo deve possuir um nível significativo de coesão, 

que, por sua vez, é reflexo das interações em seu interior, aspectos esses que podem ser 

indicativos do capital social nestes grupos.  

É importante observar, neste cenário, o quanto as tecnologias inseridas na sociedade 

dão suporte à socialidade contemporânea. Adiante apresentamos as transformações pelas 

quais as dinâmicas de interação e socialização passaram, buscando a convergência das 

mesmas com o desenvolvimento e evolução da comunicação mediada e artefatos técnicos que 

amparam esta modalidade. 

 

 

2.2.3 As socialidades mediadas: tempo e espaço transfigurados 
 
 As novas tecnologias de comunicação alteraram o sentido da presença, a definição do 

próximo e do longínquo no espaço e no tempo, a distinção entre o real e imaginário. Elas 

reinventam as relações, a forma do corpo, a experiência de identidade e de comunidade. A 

Socialidade contemporânea tem como uma de suas fortes marcas a mobilidade que, mesmo 

virtualmente, atravessa fronteiras geográficas, culturais, profissionais, hierárquicas, e que é 

capaz de estabelecer contatos pessoais com diversos e muitas vezes desconhecidos atores.  

 Uma das transformações que são observadas nas últimas décadas parece ser o 

descentramento – em vários sentidos e não apenas no territorial. Descentramento do sujeito e 
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das identidades (HALL, 2003; 2004), bem como geográfico, facilitado pelo desenvolvimento 

tecnológico e pelas tendências multiculturalistas que se intensificam a partir da década de 80 

(PRYSTHON, 2005). Tais descentramentos supõem também a dissolução de fronteiras, de 

heterogeneidade cultural e de interpenetração entre mundo tecnológico e mundo natural, 

global e local. Este diálogo entre mundos, às vezes podem até se opor, mas percebe-se 

atualmente que estão cada vez mais se complementando. 

 Diante dessas transformações e dissoluções de barreiras territoriais, “uma tentativa de 

vislumbrar o novo espaço que surge na contemporaneidade é, na verdade, pensar a 

possibilidade de se viver a Socialidade sem o espaço moderno do civil, ao lado dos espaços 

vazios que foram produzidos na modernidade” (MAIA, 2003, p. 12). Deste modo, os sentidos 

dos espaços estão sendo redimensionados. Antes, tínhamos a Socialidade ordenando o nosso 

modo de nos deslocar por espaços públicos e hoje os deslocamentos realizados em espaços 

esvaziados de sentido nos impõem novos modos de interação (MAIA, 2003). 

 Experimentamos, de maneira intensa, a sensação de viajar e nos deslocar, sem sair da 

poltrona. E isso de modo cotidiano e dentro de nossas casas. Diante da televisão podemos  nos 

transportar para países distantes, ver e - de certa forma - viver em paraísos jamais imaginados. 

Os deslocamentos podem se realizar na imaginação e o corpo não precisa se mobilizar 

concretamente (MAIA, 2003). E, agora, continuamos - com a ajuda da alta tecnologia - a 

perambular  por novos espaços, buscando pessoas estranhas para nos relacionar e interagir de 

diversas formas. Um desses espaços, com certeza, é o da internet (MAIA, 2003, p. 7). 

 Tais afirmações nos fazem repensar tanto no modo como se deram as interações 

sociais e culturais em tempos remotos, como nas novas formas de intercâmbio encontradas 

em nossa sociedade. Percebemos que desde os primórdios da humanidade o homem se ocupa 

em se locomover e delimitar novos espaços, e com a facilidade dos primeiros meios de 

transporte (animais), o contato do homem com outras formas de pensar, agir e interagir, foi 

facilitado. 

 A Socialidade baseada no lugar é uma fonte importante de apoio e interação social, 

tanto nas sociedades agrícolas quanto na era industrial, pois essa Socialidade era fundada não 

só em vizinhança como também em relações de trabalho. Ao longo da história da evolução 

humana verificamos, porém, que artefatos tecnológicos possibilitaram uma dissociação entre 
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a comunicação e a presença física, favorecendo um tipo de comunicação considerada recente, 

tratando-se da evolução das sociedades como um todo. 

 Algumas tecnologias modificaram nosso relacionamento com a linguagem. Dentre 

elas, podemos apontar a escrita como responsável por uma grande transformação no processo 

de comunicação e Socialidade humana, tendo criado condições de comunicação amplas, 

aproximando povoados, cidades, nações e até continentes.  

 “As sociedades da escrita utilizam uma ferramenta para armazenar a linguagem. Essa 

ferramenta ajuda as pessoas a transformar o contexto em texto, a separar o texto do contexto 

e, consequentemente, a separar eles mesmos do contexto” (KERCKHOVE, 2003, p. 8), pois 

essa separação possibilita o isolamento do leitor. Assim, através da escrita, algumas formas 

linguísticas podem ficar por séculos sem a presença de qualquer falante. Ela rompe fronteiras 

territoriais. Essa nova tecnologia trouxe, então, o afastamento do corpo nos processos 

comunicacionais, uma vez que não era mais necessária a presença física para a efetivação da 

comunicação. Portanto, a escrita foi um marco no que denominamos hoje como comunicação 

mediada, por ser uma das primeiras formas de separar a comunicação e, por conseqüência, a 

Socialidade da presença corporal. 

 Percorrendo a história - sem desconsiderar outras formas também importantes de 

comunicação provenientes do advento da escrita e do alfabeto - podemos apontar outro grande 

salto na comunicação e, a partir daí  na interação entre os indivíduos: o telefone. Este artefato 

- ainda em seu formato original analógico - potencializou uma forma de comunicação à 

distância com a vantagem de obtenção de retorno instantâneo, uma vez que telefonar para 

alguém tornava possível um retorno imediato que, por exemplo, uma carta não propiciaria.  

 O telefone revelou afetações e sensorialidades totalmente novas para a época. Segundo 

Pampanelli (2004), a história do telefone nos mostra como uma materialidade influencia o 

corpo, e principalmente, trazem novos e diferentes sentidos culturais que são explicitados 

através de novas práticas culturais. Avançando algumas décadas e chegando até a atualidade, 

novas modalidades de comunicação mediada surgem no espaço urbano: a internet e o telefone 

celular. 

 Em relação à internet, os primeiros registros de interações sociais que poderiam ser 

realizadas por meio de redes foi uma série de memorandos escritos por Licklider (do MIT - 

Massachussets Institute of Technology) em agosto de 1962, discutindo o conceito da ‘Rede 
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Galáxica’. Ele previa vários computadores interconectados globalmente, por meio dos quais 

todos poderiam acessar dados e programas de qualquer local, rapidamente. Em essência, o 

conceito é muito parecido com a internet de hoje. Licklider foi o primeiro gerente do 

programa de pesquisa de computador do DARPA, começando em outubro de 1962. Enquanto 

trabalhava neste projeto, ele convenceu seus sucessores  - Ivan Sutherland, Bob Taylor e 

Lawrence G. Roberts - da importância do conceito de redes computadorizadas (LEINER, et 

al., 2011, on-line). 

 No final de 1966, Roberts começou a trabalhar no DARPA para desenvolver o 

conceito das redes computadorizadas e elaborou o seu plano para a ARPANET, publicado em 

1967. Evoluindo alguns anos, computadores foram rapidamente adicionados à ARPANET nos 

anos seguintes e os grupos de trabalho desenvolveram um protocolo servidor a servidor 

funcionalmente completo e outros softwares de rede. Em dezembro de 1971, o Network 

Working Group (NWG), gerenciado por Crocker, concluiu o primeiro protocolo servidor a 

servidor da ARPANET, chamado Network Control Protocol (NCP). De 1971 a 1972, os 

usuários da rede finalmente puderam começar a desenvolver as suas aplicações (LEINER, et 

al., 2011, on-line). 

 Em meados de março de 1972, Ray Tomlinson desenvolveu o software básico de e-

mail com as funções de ‘send/enviar’ e ‘read/ler’, motivado pela necessidade dos 

desenvolvedores da ARPANET terem  um fácil mecanismo de coordenação. Em julho deste 

mesmo ano, Roberts expandiu a utilidade do e-mail, escrevendo o primeiro programa 

utilitário de e-mail para listar, ler seletivamente, arquivar, encaminhar e responder a 

mensagens. A partir daí, o correio eletrônico se tornou a maior aplicação de rede por mais de 

uma década. Este foi o prenúncio do tipo de atividade que vemos hoje na ‘www’, isto é, o 

enorme crescimento de todos os tipos de aplicações e utilitários do tipo pessoa-a-pessoa 

(LEINER, et al., 2011, on-line). Esta é a origem do ambiente que hoje é um dos maiores 

suportes de comunicação mediada por tecnologias digitais do planeta. 

 Embora saibamos que outros tipos de comunicação mediada sejam muito difundidas, 

como as cartas, os jornais e revistas e até mesmo os telefones fixos, a internet possui algumas 

particularidades que a diferenciam de outros artefatos. Sem dúvida, a internet atrai cada vez 

mais adeptos à sua forma de comunicação rápida, síncrona ou assíncrona e, por vezes, sem 

compromisso. Exemplificando, Kerckhove (1997, p. 246-247) argumenta que, “quando 
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telefono de Toronto para Munique, transformo-me instantaneamente num homem cego com 7 

mil quilômetros de comprimento. Quando uso a videoconferência, estou mais lá”. 

Obviamente Kerckhove escreveu sobre esta comparação em época em que  se referia única e 

exclusivamente aos telefones fixos, ou no máximo, poderia ser adaptado aos telefones 

celulares de primeira geração, não se aplicando aos telefones de terceira geração (3G) - tão 

comuns na sociedade atual – e nem aos mais recentes dispositivos de quarta geração (4G). 

 No ciberespaço tem-se também a oportunidade de expressar os vários e talvez 

desconhecidos aspectos da personalidade, através dos MUDs (Multi-User Dungeons). No 

entanto, podemos verificar que, devido à possibilidade de as pessoas se manterem anônimas 

na rede, uma simples sala de bate-papo torna-se um espaço apto para exploração de 

potencialidades e expressões variadas (TURKLE, 1997).  

 Na internet, observa Moreno (1999, p. 52), “as rápidas trocas de identidade tornam-se 

um hábito, já que as pessoas envolvidas passam por vários ciclos através de diferentes 

personagens e até gêneros”. Assim, além de desafiar as fronteiras do tempo e do espaço, o 

corpo desmaterializado ajuda a ultrapassar outras barreiras. Há ainda a prerrogativa de 

participação dos receptores, inclusive em coletividades desterritorializadas,  possuindo  um 

caráter interativo e multipolar (MORAES, 2001, 2005). 

 A internet permite ainda uma transmissão muito precisa, colocando o controle nas 

mãos do utilizador. “A net não é invasora, ou é-o ainda menos que o telefone, pois não chama 

as pessoas. As pessoas que a chamam”, salienta Kerckhove (1997, p. 247), ou seja, as pessoas 

só são chamadas pela internet se assim desejarem, pois tem que estar conectadas para que isso 

ocorra. 

 Se pensarmos na trajetória social humana, a socialidade mediada por tecnologias 

digitais é relativamente nova. Algumas características desta modalidade salientam como tais 

tecnologias vêm transformando ainda mais o sentido de tempo e espaço na socialidade. Deste 

modo, cada vez menos importa onde se está, mas como fazer fluir a informação para todos os 

lugares da maneira mais rápida possível. A própria configuração urbana contemporânea vai 

sendo determinada pelo imaginário cultural e conceitual do pós-moderno (PRYSTHON, 

2005). 

 Isso não quer dizer, afirma Castells (2003, p. 106), “que a socialidade baseada em 

lugar não exista mais, pois as sociedades não evoluem rumo a um padrão uniforme de 
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relações sociais”. Contudo, podemos afirmar que as relações destituídas de obrigações 

territoriais e presenciais estão cada vez mais presentes nas sociedades e tendem a se 

expandirem ainda mais. O padrão de socialidade evolui rumo a um cerne construído não 

somente em torno da família ou vizinhança, mas também em redes de laços seletivos, segundo 

o interesse de cada um. 

 De acordo com a figura a seguir (figura 3), verificamos uma evolução das principais 

formas de interação, desde 1800, até uma projeção para 2020: 

 

 

Figura 3: Interação entre pessoas de 1800 a 2020. 
FONTE: http://www.baekdal.com/media/content/2009/marketflowback1.jpg 
 
 
 
 São justamente tais práticas de interação que constituem e dão suporte ao que 

denominamos ‘redes sociais’12, que também se transfiguram, acompanhando as evoluções 

tecnológicas dos artefatos de comunicação mediada.  

 Todavia, a natureza imaterial dos espaços virtuais e, por consequência, da presença 

virtual, não faz dessas interações algo sem valor de sentido ou de realidade, conforme lembra 

Wertheim (1999, p. 169), quando afirma que “embora destituído de fisicalidade, o 

ciberespaço é um lugar real. Eu estou lá – seja qual for o significado dessa afirmação”.  

 Da mesma forma que o computador conectado à internet impactou na forma das 

pessoas interagirem,  outro dispositivo também tem sido responsável por essa transfiguração 

                                                
12 Utilizamos o conceito ‘Redes Sociais’ para definir uma estrutura composta por pessoas que mantém contato 
esporadicamente ou continuamente, possuem algum tipo de relação e que se interreconhecem como pertencentes 
àquela estrutura. 
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da Socialidade e seus desdobramentos contemporâneos: o telefone celular. Estes aparelhos 

são responsáveis, hoje, por uma série de fenômenos e modificações comportamentais visíveis, 

se compararmos ao contexto de duas décadas atrás. 

 Os celulares tanto permitem a comunicação entre duas pessoas em mobilidade e em 

tempo real, como também dão suporte a uma gama de possibilidades interativas. Dentre estas, 

destacamos desde o simples uso de uma mensagem de texto para um grande número de 

pessoas do grupo, até o compartilhamento de fotos, vídeos, acesso à internet, alimentação de 

sites de redes sociais. Todavia, pormenores serão explicitados em capítulo específico, tendo 

em vista que o artefato compõe nosso objeto de estudo. 

 Os telefones celulares e as redes sociais são alternativas interativas que compõem a 

sociedade na atualidade. Ambos possibilitam práticas interativas mediadas que a cada dia se 

tornam mais constantes entre as pessoas. Falar em comunicação mediada em rede requer 

pensar em irreversibilidade deste processo, uma vez que ela já está enraizada nos grupos 

sociais. 

 Todavia, para que tais práticas possam ser associadas à formação de capital social e de 

alguma forma mensurada, é importante que observemos alguns aspectos, conforme discutem 

Marteleto e Oliveira e Silva (2004). Para os autores,  

 

sucintamente, a participação em redes está associada ao capital social estrutural, sendo 
muito relevante a compreensão do tipo de rede que se está observando (diversidade 
dos participantes, institucionalização de normas de decisão, objetivos gerais ou 
específicos, tamanho e área geográfica etc.). O nível de confiança (e expectativa) entre 
os indivíduos da rede está relacionado com o capital social cognitivo e influencia a 
ação coletiva do grupo. Em parte, relaciona-se com o acesso à informação tanto no 
nível local quanto no mais geral, este último associado aos meios de comunicação, ou, 
em outros termos, às fontes pessoais e impessoais. 

 

 Assim sendo, um dos elementos com razoável relevância para o estudo da apropriação 

das tecnologias pelas redes oriundas dos grupos sociais é a formação de capital social, que se 

dá a partir da construção de laços sociais advindos dessas práticas. Tendo em vista os atuais 

recursos de comunicação disponíveis em dispositivos como os telefones celulares, outras 

práticas ou hábitos podem emergir e fomentar o capital social nos grupos, automaticamente 

fortalecendo suas redes.  
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 A partir deste momento, alguns esclarecimentos e norteamentos sobre capital social 

serão dissertados, como forma de fundamentar os parâmetros teóricos da pesquisa. Em 

seguida, um panorama sobre os telefones celulares também será apresentado, com o objetivo 

de triangular estas três vertentes (Telefones Celulares, Grupos/Redes Sociais, Capital Social) 

a fim de se compor o referencial teórico desta tese. 
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3. CAPITAL SOCIAL: ORIGENS E PILARES 

 
 Os norteamentos sobre o conceito de capital social, bem como seus desdobramentos, 

provocou um volume significativo de debates e reflexões acerca das possibilidades de sua 

análise em pesquisas empíricas. A partir da análise de Bourdieu (1980), vários pesquisadores 

têm se ocupado em discutir a multiplicidade de compreensões que cercam o conceito, 

principalmente no que tange aos possíveis instrumentos, tipologia e indicadores que permitam 

com maior clareza sua mensuração. 

 Todavia, a proliferação nos estudos que buscam uma relação com os preceitos de 

capital social em diversas áreas do conhecimento, tem estendido ainda mais o significado do 

conceito, bem como sua possibilidade de uso em pesquisas que, de algum modo, envolvem as 

relações humanas no seu âmbito social. 

 Autores como Coleman (1988), Fukuyama (1996), Nahapiet e Choshal (1998), Stone 

(2001), Lin (2001), Putnam (2003), Pope (2003) e Degenne (2004) vêm buscando novas 

formas de compreensão de fenômenos contemporâneos, sob uma ótica mais voltada para a 

indexação das redes de relacionamento e/ou das atuais tecnologias de comunicação. 

 Sabemos que as práticas interativas e de socialidade possibilitadas pelos dispositivos 

tecnológicos atuais podem contribuir de forma significativa na produção de capital social e, 

neste sentido, os meios de comunicação trazem novos formatos que poderão facilitar este 

processo, estendendo as relações e ampliando os contatos entre os indivíduos na sociedade. 

Nesta direção, Kartz e Aakus (2002) exemplificam que, ao longo dos anos, o telefone tem 

mudado drasticamente o modo como as pessoas vivem suas vidas e veem o seu mundo. Esta 

mudança, portanto, está intrinsicamente ligada ao conjunto de novos suportes que permitem a 

comunicação mediada e a interação social. 

 A partir disso, à medida que as tecnologias de comunicação se alteram, de maneira 

geral também se alteram as formas e padrões de interação e Socialidade. Este fato poderá 

auxiliar ou até reconfigurar as formas de capital social, que chegam a partir da utilização dos 

artefatos que sustentarão essas práticas. Deste modo, apresentamos algumas reflexões acerca 

do enfoque proposto, buscando elucidar as posições de alguns dos principais teóricos que se 
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propuseram a debater sobre capital social e situando nossa posição em relação à constituição 

do referencial teórico da tese.  

Nesta direção, para que se possa compreender melhor a conexão entre o uso dos 

telefones celulares e seus aspectos relacionais com redes sociais que poderão vir a auxiliar na 

formação do capital social nos grupos, faz-se necessário um melhor delineamento sobre as 

nuances do que vem a ser o capital social, suas estruturas e transfigurações ao longo da 

sociedade midiatizada. 

 

 

3.1 Capital Social: Origem do Conceito 

 A ideia de capital em si, em análise puramente econômica, foi fortemente empregada 

enquanto discussão teórica e acadêmica na obra de Marx13, cujas reflexões direcionam a 

percepção de capital para algo relacionado ao excedente produzido pelos trabalhadores e sido 

apropriado pelos donos dos meios de produção. Sua premissa básica era de que a produção 

nas grandes fábricas - é importante ressaltar que estas obras foram escritas em um contexto 

onde grandes indústrias emergiam na sociedade européia - era capturada de forma injusta 

pelos proprietários das indústrias, ao invés de serem divididas de forma justa com quem as 

produziu. 

 Portanto, o pensamento de Marx sobre o capital era de que o pagamento dado aos 

trabalhadores que efetivamente o geravam estava muito aquém do que deveria ser dado. 

Assim, excluindo-se as despesas com matéria prima, processos, mão-de-obra, pagamento dos 

acionistas - dentre outros valores que caracterizam-se como custos fixos e variáveis - o 

excedente produzido pelos trabalhadores era todo direcionado aos proprietários, isto é, 

injustamente apropriado por eles, devido ao fato de deterem os meios de produção (MARX, 

2008). Este parâmetro de capital percebido na obra de Marx, no entanto, está muito 

relacionado às questões econômicas que se referem a um conjunto de valores ou bens que, de 

algum modo, são produzidos pelas pessoas.  

                                                
13 Karl Marx, filósofo e cientista social, cuja obra com ideias e críticas sobre economia política chamam atenção 
do mundo acadêmico para as questões referentes ao capital, foi originalmente publicada com o título Das 
Kapital, cujo primeiro livro do tomo foi publicado em 1867. 
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 Mais tarde, uma aproximação relativa à ideia de capital é observada na obra de 

Bourdieu, cuja tipologia de capital propõe, dentre outros, o capital econômico. Bourdieu, 

neste momento, percebe a necessidade de se apropriar de conceitos que foram formulados a 

partir do pensamento econômico, tais como mercado, oferta, procura, capitais, concorrência 

entre outros. O autor, em análise dos conceitos de campo e habitus, afirma “reinterpretar 

numa perspectiva relacional a anlise de Weber” sobre tais conceitos e suas possíveis conexões 

(BOURDIEU, 2005, p.68).  

 Quanto ao conceito de capital social propriamente dito, posteriormente, Bourdieu 

trabalha a ideia de aproximação social e de status. Identifica ainda o capital cultural e o 

capital simbólico. Em relação a esta perspectiva social, Bourdieu foi um dos pioneiros na 

discussão sobre capital social e suas nuances. Com um caráter eminentemente político 

(HIGGINS, 2005) em sua visão do capital social – nosso foco principal nesta tese, Bourdieu 

(1980, p. 2) define-o como sendo “um conjunto de recursos atuais e potenciais que estão 

ligados à posse de uma rede durável de relações, mais ou menos institucionalizadas, de 

interconhecimento e interreconhecimento”. Para ele, o capital social deve ser visto 

principalmente como um atributo dos indivíduos, que são verdadeiramente os que fazem 

formar e fluir o capital gerado pelas interações. 

Todavia, além deste atributo individual, Bourdieu (1980; 1986) ressalta que o capital 

também pode ser olhado sob uma ótica de ação coletiva, o que alavancaria as redes sociais. 

Assim, segundo o autor, o capital social parte de um indivíduo inserido em um cenário social, 

cuja essência é passível de ser apropriada por este mesmo indivíduo e também pelos grupos 

sociais, ou seja, o capital social engloba as circunstâncias nas quais os indivíduos se valem de 

sua participação em grupos e redes para atingir objetivos. 

 Esta conceituação, na perspectiva de Bourdieu (1986), estaria intrinsecamente ligada 

ao argumento de que o capital, na sua forma objetivada ou encarnada, leva tempo para 

acumular como no caso do capital cultural. Este pode ter ainda uma capacidade potencial para 

produzir lucros e reproduzir-se em formas idênticas ou ampliadas e contém uma tendência a 

persistir no seu ser. Para o autor, é uma força inscrita na objetividade das coisas, para que 

tudo não seja igualmente possível ou impossível. 

 Outro ponto abordado é o conjunto de elementos - do qual a sociedade se apodera - 

para fazer circular o capital, como podemos observar nos capitais de ordem econômica, 
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cultural ou simbólica. O primeiro refere-se ao conjunto de bens financeiros e materiais do 

indivíduo, onde o capital se acumula por operações de investimento, se transmite por herança 

e se reproduz de acordo com a habilidade do seu detentor em investir (BOURDIEU, 1984). Já 

o segundo, para Bourdieu (1984; 1986), compreende o conhecimento, as habilidades e as 

informações, dentre outros, correspondentes ao conjunto de qualificações intelectuais 

produzidas e transmitidas pela família e pelas instituições escolares, apresentando-se sob três 

formas: 1) O Estado Incorporado: como disposição durável do corpo, por exemplo, a forma de 

se apresentar em público; 2) O Estado Objetivo: como a posse de bens culturais, a posse de 

uma obra de arte, exemplificando; e 3) O Estado Institucionalizado: é sancionado pelas 

instituições, como os títulos acadêmicos, entre outros, e está direcionado ao prestígio frente à 

sociedade, em relação ao indivíduo que o detém. Corresponde ao conjunto de rituais de 

reconhecimento social, como o prestígio e a honra, entre outros (BOURDIEU, 1980; 1984). 

Este último nos remete a outra obra do autor, que o descreve como sendo determinante para a 

manutenção das posições e das relações. Assim, ele se caracterizaria como sendo 

 

uma espécie de <círculo cujo centro está em toda a parte e em parte alguma> – é 
necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 
completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse 
poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 
querem saber que lhe estão sujeitos os mesmos que o exercem (BOURDIEU, 2005, p. 
7-8). 

 

 Bourdieu direciona a emersão do capital social às práticas e relações entre grupos 

humanos e condiciona sua formação ao interreconhecimento dos membros do grupo, ou seja, 

à noção de pertencimento. Assim, sob a ótica de Bourdieu, o capital social só é possível à 

medida que direcionamos sua análise para grupos nos quais as pessoas se reconhecem como 

pertencendo e interagindo dentro dele. 

 Tais premissas podem ser reforçadas pela ideia de pertencimento de Maffesoli (2006), 

quando o autor afirma que este sentimento constitui uma característica importante, uma vez 

que é a partir do sentimento de ‘pertencer’ que os indivíduos se sentem motivados a interagir 

e cooperar. Assim, essa socialidade seria uma expressão cotidiana e tangível de solidariedade, 

e “apresenta-se como um aspecto fundamental do estar junto, de relações de partilha entre 

indivíduos livres de identificações sucessivas” (MAFFESOLI, 1985, p. 17).  
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 Maffesoli (1985; 2006) salienta ainda que o vitalismo nas interações sociais locais, em 

comunidades específicas, permanentes ou mutantes, ou nas interações simples - admitindo 

que o mundo encontra-se cada vez mais fragmentado nas sociedades complexas e 

diferenciadas - assegura o sentimento de pertencimento dos indivíduos. 

 Neste sentido, defende que o grupo possui valores coletivos que proporcionam à 

pessoa uma (auto) identificação, podendo essa mesma pessoa também ser simpática a outro 

grupo, passando a fazer parte de uma nova ‘tribo’. Deste modo, em relação aos grupos sociais 

emergentes denominados metaforicamente por ele de ‘tribos’, as pessoas estabelecem ligações 

umas com as outras, movidas por múltiplos interesses. Seguindo esta lógica, tais grupos 

possuiriam uma ‘alma coletiva’, na qual “as atitudes, identidades, e as individualidades se 

apagam” (MAFFESOLI, 2006, p. 93). Essa percepção de pertencimento pode se aproximar 

de uma das bases para a constituição do capital social nos grupos, sugerida por Bourdieu. 

 Nesta mesma direção, Bourdieu (1985, p.197) aponta que “a posição de um 

determinado agente nos espaços sociais pode ser definida pela distribuição dos poderes que 

operam dentro de cada um deles”, bem como o poder deste indivíduo em cada um desses 

espaços. Assim, pode-se construir um modelo simplificado do campo social como um todo, o 

que torna possível conceituar, para cada agente, a sua posição em todos os espaços possíveis 

da concorrência, embora cada campo tenha sua própria lógica e sua própria hierarquia. Esta 

hierarquia, que prevalece entre os diferentes tipos de capital e da relação estatística entre os 

diferentes tipos de ativos, tende a impor sua própria lógica sobre os outros campos. 

 O conceito de capital social em Bourdieu ainda seria passível de análise sob a ótica de 

alguns indicativos como pertencimento - relações que um ator é capaz de manter - e o 

reconhecimento mútuo, os quais seriam as bases para a conversão do capital social em capital 

simbólico (BOURDIEU, 1986). Aspectos como prestígio, reputação e fama estão presentes 

em suas análises.  

 No entanto, apesar das classificações elucidadas pelo autor, “as formas de capital são 

conversíveis umas nas outras” (BOURDIEU, 1984, p. 114), sendo que a maioria dos tipos de 

capital material - os que são econômicos no sentido restrito - pode apresentar-se sob a forma 

imaterial de capital cultural ou capital social e vice-versa. 

 Estas situações são comumente percebidas na sociedade e possibilitam essa migração 

de uma forma de capital social para outra, como salientou Bourdieu. Apesar do conceito de 
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Bourdieu sobre capital social não ter sido elaborado em um contexto tecnológico como o 

atual, é interessante notar que os aspectos que o autor aponta como sendo indicadores de um 

ou mais tipos de capital social estão cada vez mais ressaltados, principalmente quando 

analisados sob a óptica das tecnologias digitais de comunicação. 

 Se observarmos a dinâmica nas redes sociais mediadas por tecnologias digitais como o 

Facebook e outras do gênero, perceberemos facilmente que tais aspectos se sobressaem nestes 

ambientes e a migração de um tipo de capital social para outro é frequentemente facilitada por 

estes espaços. Não é incomum verificarmos que o prestígio que um indivíduo possui em sua 

página pessoal na internet o ajude, por exemplo, a montar um microempreendimento na rede 

e, em consequência, aumentar seu capital econômico. Assim sendo, apesar de muitos outros 

autores terem trabalhado este conceito sob outras óticas - conforme veremos a seguir - os 

estudos de Bourdieu foram fundamentais para que uma boa base teórico-reflexiva se 

formasse. 

 
 

 

3.2 Capital Social e seu Legado: Formas de Perceber 

 

3.2.1 James Coleman 
 

Após as primeiras reflexões sobre a conceitualização de capital social, outros autores 

refletem sobre a temática, com o intuito de melhor elaborar conceitos, premissas ou formas de 

mensurar o capital social nos grupos. A partir daí, diversas interpretações surgem para tentar 

elucidar o capital social e seus pilares, de modo mais objetivo e compatível com os 

fundamentos da ciência moderna e seus métodos empíricos. 

 Coleman (1988) é um dos autores que se destacam neste percurso, sendo o primeiro 

autor a difundir a ideia de que o capital social consiste em recursos que se inserem dentro das 

estruturas das relações sociais. Deste modo, define o capital social como sendo um conjunto 

de características da organização social que tornam possíveis ações coordenadas, sejam elas 

individuais ou coletivas. Para o autor, quando se trata de um bem comum último na vida 

social dos grupos, os atores podem transcender seus próprios interesses por um bem-estar 

geral da coletividade (COLEMAN, 1990). 
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O autor também traz suas contribuições à perspectiva de capital social, quando afirma 

que o capital social assume três formatos, correspondendo, a depender do contexto: 

primeiramente, às expectativas e obrigações recíprocas que dependerão diretamente do grau 

de confiança presente em cada estrutura social; em segundo lugar, às redes de comunicação 

nas quais as informações circulam e que facilitarão ações coletivas; e, por último, às normas 

que irão garantir a efetivação das situações supracitadas. Este capital social, destaca o autor, é 

criado à medida que as relações entre indivíduos mudam de tal forma que facilitem sua ação 

individual  o que, em nossa perspectiva, ratifica as práticas comunicativas contemporâneas em 

rede.  

Coleman salienta, ainda, que “a função identificada pelo conceito de ‘capital social’, é 

o valor desses aspectos da estrutura social para os atores, como recursos que eles podem usar 

para atingir seus interesses” (COLEMAN, 1988, p. 101). Isso pode ser percebido em um 

exemplo, onde o autor descreve que 

 

por ejemplo, un grupo cuyos miembros manifiestan confiabilidad, y confían 
ampliamente unos en otros, estará en capacidad de lograr mucho más en comparación 
con un grupo donde no existe la confiabilidad ni la confianza [...] En una comunidad 
agrícola [...] donde un agricultor necesita que otro le embale el heno y donde los 
instrumentos agrícolas son en su mayoría prestados, el capital social le permite a cada 
agricultor realizar su trabajo con menos capital físico en forma de herramientas y 
equipos (COLEMAN, 1990 apud PUTNAM 1994, p.304-307). 

 

 Buscando uma relação íntima entre o conceito de capital social e as práticas cotidianas 

de troca de informações, o autor relaciona o capital social aos canais de informação, vendo 

este último como base para a ação social e, assim, enfatizando a importância dos mediadores 

neste processo de troca e de indicadores, como a confiança e a reciprocidade. Nesta direção, 

o indivíduo irá servir de fonte de informações, podendo utilizar as informações que circulam 

no canal para seu benefício próprio ou alimentá-lo com a finalidade de buscar status. Esta 

confiança, na percepção de Coleman, é um dos componentes cruciais no funcionamento e 

estruturação do capital social, componente este que também é visto por Putnam (2000) como 

parte integrante do próprio conceito de capital social. Como modo de identificar o capital 

social, Coleman (1988) aponta ainda outros elementos, como recompensas, reconhecimento 

coletivo, apoio social, fidelidade, honra ou até sanções.  
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 Para tanto, argumenta que as relações sociais que são potencialmente fontes de 

informação que facilitam as ações individuais e coletivas, as relações de autoridade que 

auxiliam na resolução de problemas e conflitos, e as organizações sociais que são constituídas 

para finalidades específicas muitas vezes formais, sustentam, juntamente com as informações 

potenciais, ações coletivas que originam capital social. 

 Para Coleman (1988), os elementos da estrutura do capital social - em termos mais 

funcionais - cumprem a função de servir de recursos para que os atores envolvidos atinjam 

suas metas e interesses, mesmo que de forma individual. Segundo o autor, três grupos de 

elementos podem ser identificados dentro das estruturas sociais que sustentam o capital 

social: a) as obrigações, expectativas e lealdade; b) os canais de informação e c) as normas e 

sanções estabelecidas. 

 São essas normas que - sendo institucionalizadas ou reconhecidas pelo grupo como 

legítimas - permitem, de forma eficaz, o funcionamento do contexto social e seus 

intercâmbios. Essas interações, por sua vez, se dão também em contextos que condensam 

elementos prévios, tais como as relações de autoridade, confiança e distribuição de direitos, 

entre outros que constituem tais normas (COLEMAN, 1990). 

 No decorrer de sua análise, acrescenta-se ainda a percepção de que o capital social não 

seria necessariamente um processo intencional, mas que resultaria das ações arbitrárias dos 

indivíduos na estrutura social. Deste modo, o capital social teria impactos tanto positivos 

quanto negativos em determinado grupo, uma vez que ações que geram capital social positivo 

em um grupo, necessariamente não funcionarão da mesma forma em outros grupos. 

 Como modo de identificar o capital social, Coleman (1988; 1990) aponta alguns 

elementos , dentre os quais a autoridade - que ele percebe como sendo alcançada quando os 

indivíduos cedem seu direito de controle sobre determinadas ações ao outro - bem como 

recompensas, reconhecimento coletivo, status, confiança, apoio social, honra ou até sanções. 

Estas últimas duas constituiriam normas efetivas que geram confiabilidade ao ambiente, 

favorecem ou restringem certas condutas.  

 Nesta direção, o autor acredita que seria nas redes sociais densas e fechadas que o 

capital social se desenvolveria em sua plenitude o que, na visão de Burt (1995), seria um 

contrassenso. Este acredita que o capital social seja oriundo de redes abertas que são 

caracterizadas pelas pontes que são estabelecidas entre atores sociais. Para Burt, o capital 
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social  seria o resultado das trocas oriundas das redes dos indivíduos, independente da força 

de seu laço. 

Para Coleman (1990), as normas mais valorizadas pelo grupo normalmente são 

aquelas que favorecem primeiramente os interesses coletivos, tendo em vista que auxiliam na 

construção de benefícios comuns, como resolução de problemas e conflitos. Para tanto, 

destaca as informações potenciais neste processo, onde argumenta que as relações sociais são 

potencialmente fontes de informação que facilitam as ações individuais e coletivas nas 

relações de autoridade. 

 Higgins (2005) detalha que, a partir das argumentações de Coleman, as obrigações 

podem contar com diferentes graus de reciprocidade, levando em conta tempo e motivo. Já os 

canais de informação reduzem custos através de pessoas que têm informações pertinentes e 

compartilham com a rede social. Estes elementos esboçados nos argumentos de Coleman se 

adaptam à nossa discussão sobre compartilhamento de informações e afins por atores sociais 

que, na atualidade, utilizam-se dos artefatos de comunicação mediada para promover tal 

processo. Dentre eles, destacam-se os telefones celulares, que vêm servindo de suporte à 

captação e circulação de informações, bem como de fomento às práticas interativas e 

comunicativas atuais. Quanto às normas, elas têm por função específica inibir os 

comportamentos negativos que debilitam o capital social (HIGGINS, 2005). 

 Coleman (1988) afirma ainda que, embora existam muitas definições de capital social, 

duas características destas definições são compartilhadas: a primeira é a de que o capital 

social é constituído por alguns aspectos de uma estrutura social, facilitando certas ações dos 

indivíduos dentro da estrutura. O autor destaca que, ao contrário de outras formas de capital - 

como o físico ou o capital humano - o capital social é inseparável da estrutura social, na 

medida em que sua estrutura é sempre inerente às relações sociais entre os membros. A 

segunda diz respeito ao fato de que o capital social é produtivo, possibilitando a realização de 

certos fins que, na sua ausência, seriam inatingíveis. 

 Coleman também inspirou Bertolini e Bravo (2004 apud RECUERO 2009) a 

construírem categorias que constituiriam aspectos nos quais o capital social poderia ser 

encontrado. Segundo as autoras, cinco categorias são citadas: a) Categoria ‘Relacional’, que é 

composta pela soma das relações, laços e trocas que conectam os indivíduos de uma 

determinada rede; b) Categoria ‘Normativa’, que compreende as normas de comportamento 
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de um determinado grupo e os valores deste grupo; c) Categoria ‘Cognitiva’, que é soma do 

conhecimento e das informações colocadas em comum por um determinado grupo; d) 

Categoria ‘Confiança no Ambiente Social’, observada pela confiança no comportamento de 

indivíduos em um determinado ambiente; e) Categoria ‘Institucional’, que inclui as 

instituições formais e informais que se constituem na estruturação geral dos grupos, onde é 

possível conhecer as regras da interação social e onde o nível de cooperação e coordenação é 

bastante alto. 

 Podemos afirmar, em linhas gerais, que Coleman buscou inscrever a teoria da ação 

racional dos indivíduos dentro da análise do sistema social no qual eles encontram-se 

inseridos. Isso possibilita ressaltar a racionalidade do indivíduo no plano de suas ações na 

coletividade. Assim, o autor conclui que a organização social é o ponto de partida para análise 

do capital social, o que permite a análise de sua teoria à luz dos planos micro e macro. 

 Desta forma, é interessante observar que as reflexões sobre as ações individuais, em 

Coleman, são de ordem social e coletiva. Em seus estudos, estas ações individuais são a base 

que constitui a sociedade, tendo como pilares as trocas sociais. A partir daí, outro ponto forte 

de sua teoria é o fato de que, sendo as trocas sociais a liga que une as pessoas em grupos, os 

atores geram, então, interdependência, a qual serviria, principalmente, para a continuidade da 

cooperação que gera capital social. 

 

 

3.2.2 Francis Fukuyama 
 
 Outra grande contribuição aos estudos sobre capital social é oriunda dos trabalhos de 

Fukuyama (1995; 1999; 2002). Fukuyama (2009) ressalta que o capital social é uma norma 

atuante e informal que promove desde a cooperação entre dois indivíduos até as 

reciprocidades institucionalizadas entre mais indivíduos, como as igrejas, por exemplo. 

Assim, o capital social pode ser definido simplesmente como a existência de  certo conjunto 

de valores informais ou normas partilhadas entre os membros de um grupo e que permitem a 

cooperação entre eles. 

 Sob esta ótica, o que ele denomina ‘raio de confiança’ servirá como uma espécie de 

termômetro que mede o capital social atribuído às ações dos grupos envolvidos. Este raio de 
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confiança seria então o círculo de pessoas dentro do qual as normas de cooperação são 

efetivas. 

 O autor aponta a confiança como sendo um dos elementos-chave da prosperidade 

econômica, conceituada como solidariedade espontânea ou ‘raio de confiança’. Defende que 

esta, a solidariedade espontânea ou raio de confiança, é o tipo mais útil de capital social em 

uma sociedade moderna em mutação, que possui a capacidade de criar condições sociais sob 

as quais os indivíduos colaboram entre si (FUKUYAMA, 1995; 1999). 

 Assim, o que Fukuyama denomina ‘raio de confiança’ (1999) servirá como uma 

espécie de termômetro que mede o capital social atribuído às ações dos grupos envolvidos. 

Este raio de confiança seria então o círculo de pessoas dentro do qual as normas de 

cooperação são efetivas. 

 Neste sentido, explica que todos os grupos que contém o capital social têm um 

determinado raio de confiança, sendo que as normas de cooperação são operacionalizáveis, 

neste círculo de pessoas. Se o capital social de um grupo produz externalidades positivas, o 

raio de confiança pode ser maior do que o próprio grupo. Também é possível para o raio de 

confiança ser menor do que os membros do grupo, como em grandes organizações que 

promovam as normas de cooperação só entre a liderança do grupo ou do seu pessoal 

permanente.  

 Entretanto, Fukuyama (2002) afirma, assim como outros autores, que um dos pontos 

fracos do conceito de capital social, é que ainda não existe um consenso geral quanto ao que 

ele é, bem como efetivas formas de identificar todas as suas manifestações. A definição do 

autor esboça que o capital social é compartilhamento de normas ou valores que promovem a 

cooperação social, instanciado em reais relações sociais.  

 O capital social, neste ponto de vista, é uma maneira utilitarista de ver a cultura. 

Cultura tende a ser vista como um fim em si mesma (que é) ou como uma forma de expressão 

criativa. No entanto, a cultura também desempenha um papel muito importante em qualquer 

sociedade funcional, sendo o meio pelo qual grupos de indivíduos comunicam-se e cooperam 

em uma ampla variedade de atividades (FUKUYAMA, 2009). Embora seja difícil quantificar 

a cultura como um fim em si, a funcionalidade da cultura em termos econômicos é muito mais 

mensurável. Nem todas as normas e valores e, portanto, nem todas as culturas, são igualmente 
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equipadas para promover o crescimento econômico, ou para colocá-lo no jargão da economia, 

ou seja, nem todas as sociedades têm ações iguais às do capital social (FUKUYAMA, 2002). 

 

 

3.2.3 Robert Putnam 
 
 Autor que também busca em seus estudos trazer a discussão sobre capital social, 

Putnam (1995a; 1995b; 2000, 2001), em uma definição mais ampla, define o mesmo como 

sendo um conjunto de ganhos produzidos a partir das interações sociais, e que podem ser 

desfrutados pelos indivíduos e pelos grupos, caracterizando-o como algo público, de benefício 

mútuo. 

A base de seus argumentos é de que o capital social está intimamente ligado ao 

compromisso cívico. Neste sentido, salienta que o capital social é um conjunto de normas e 

valores compartilhados que geram confiança e estimulam a cooperação e a eficiência. Assim 

sendo, se falharem ao incorporar elementos como reciprocidade e obrigações mútuas, entre 

outros, alteram a dinâmica do capital social, que se fragiliza ou se deteriora. 

 O capital social então poderia ser compreendido sob duas formas, destaca o autor: a 

primeira é ligada ao conceito de ‘bridging’, que está presente nos grupos de maior 

proximidade e coesão, como a família e os amigos próximos, e cujos contatos e laços são 

constantes. A segunda, que o autor denominou ‘bonding’, é direcionada aos grupos com 

conexões mais distantes, com relações sociais de laços fracos. Como complemento a estes 

dois, Putnam (2000) acrescenta o ‘maintained’, que está relacionado à interação com foco na 

manutenção da rede. 

 Putnam destaca ainda que este seria o manancial de onde emergem as interações 

colaborativas que se expressam nas diferentes formas de associação da comunidade cívica. 

Contudo, destaca que essa associação cívica está passando por profundas transformações, que 

podem alterar os padrões de socialização, reivindicação e organização social.  

 Deste modo, uma importante contribuição de Putnam advém de seu debate sobre os 

compromissos cívicos como principal suporte do capital social. A ideia central da conexão 

entre capital social e compromisso cívico é que o capital social, com os elementos que o 

constituem, exibe um ambiente associativo que aumenta a conectividade e, 
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consequentemente, a produtividade social. Seria então, para Putnam, o compromisso cívico 

que orientaria tais conectividades, no sentido da disposição de uma cultura sobre os assuntos 

de interesse público. 

 Estes compromissos levariam ao que o autor denominou de conversações cívicas, que 

contribuiriam e seriam a grande mola propulsora da formação de capital social. Estas 

conversações cívicas consistiriam, principalmente, de conversas cotidianas - com fins de pura 

socialidade - bem como de conversas políticas, que serviriam como sustento ao apoio de 

causas político-sociais na sociedade, aumentando os vínculos entre os indivíduos e seus 

grupos (PUTNAM, 1993; 1994). Ditas conversações cívicas foram analisadas sob uma nova 

roupagem também por Mansbridge (1999), que deu a elas a denominação de conversações 

cotidianas. Estas seriam formadas por qualquer tipo de manifestação informal que não 

necessariamente possui uma finalidade específica, senão a natureza expressiva de ideias e 

pontos de vista do indivíduo. 

 Nas reflexões de Putnam (1994; 1995b), o capital social pode se manifestar ainda sob 

outras formas, dentre as quais a confiança. Em sua percepção, a confiança é um componente 

central do capital social, tendo em vista que estabiliza os vínculos, pois permite calcular 

previamente o comportamento dos outros no grupo. 

 A reciprocidade, também vista por ele como uma das manifestações do capital social 

nos grupos, é fruto da confiança adquirida conjuntamente com o compromisso cívico. Neste 

sentido, a reciprocidade poderia tender para dois tipos: I) a reciprocidade equilibrada ou 

específica e II) a reciprocidade generalizada ou difusa. 

 A reciprocidade equilibrada - ou específica - se manifestaria quando ocorre uma troca 

de objetos ou bens (simbólicos ou materiais) cujo valor se considera equivalente ao olhar dos 

atores. Poderíamos exemplificar tal processo ilustrando um favor cedido em troca do 

recebimento de favor semelhante em breve tempo.  

 A reciprocidade generalizada – ou difusa - estabeleceria uma relação contínua de 

trocas, que em algum momento podem não ser equivalentes, mas transcendem para uma visão 

de que a manutenção das mesmas gere equivalências em longo prazo. Esta ocorre em uma 

contínua relação de troca que pode apresentar desequilíbrio ou mesmo falta de 

correspondência, mas que gera a expectativa de que a ação presente poderá ser retribuída no 
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futuro. Seriam, neste caso, as redes densas ou fechadas de interação social que 

impulsionariam a reciprocidade generalizada (PUTNAM, 1994, 2001). 

 Tomando como base esta última ótica de reciprocidade – reciprocidade difusa - 

poderíamos analisar as práticas de interações em redes, no qual um dos aparatos de suporte é 

o telefone celular, como fomento e suporte à formação de capital social. Para sermos mais 

precisos, a partir do momento em que um indivíduo, por exemplo, tira fotos de um lugar que 

visitou a partir de seu celular e posta em sites de redes sociais, há uma democratização de 

informações que certamente irão auxiliar os demais que fazem parte da rede e que pretendem 

visitar o mesmo local. Assim sendo, à medida que alguém socializa esta informação nas suas 

redes sociais, não somente estará democratizando a informação, como certamente espera que 

as demais pessoas retribuam com informações sobre outros lugares por onde passaram, e que 

poderão servir também de fonte para si. 

 Contudo, o aspecto mais interessante abordado por Putnam em relação ao capital 

social no que se refere às tecnologias de comunicação, talvez seja sua percepção de que as 

mesmas tenderiam não a maximizar este capital no seio dos grupos, mas a minimizar ou até 

mesmo neutralizar sua formação. Isso se daria, segundo o autor, devido à absorção das mídias 

de massa pela sociedade. Esta, já se encontrando isolada pela nova dinâmica do espaço 

urbano superpopulado, tenderia a se isolar em suas casas, convivendo cada vez menos com 

seus grupos. Sob esta ótica, Putnam (1995b) analisa que tais mídias seriam as responsáveis 

pelo declínio das interações sociais e, consequentemente, do capital social delas oriundo. 

 Ao longo de suas análises, Putnam apresenta o que poderia ser considerado o efeito 

colateral negativo do uso que as atuais sociedades fazem das tecnologias, e até mesmo da 

própria estrutura social contemporânea. A partir de uma análise da sociedade americana e o 

que ele chama de ‘declínio social’, Putnam busca aprofundar as possíveis relações entre 

mídias de massa como TV e rádio e o decréscimo da formação de capital social nos grupos. 

 Em dois artigos publicados em 199514, o autor inicia o que seria uma grande crítica. 

Esta crítica seria direcionada, primeiramente, à própria estrutura das cidades que - com sua 

dinâmica de prédios e lugares que seriam necessários para abrigar a superpopulação urbana - 

contribuiria para um maior isolamento social (PUTNAM, 1995a). Depois, a crítica seria em 

                                                
14 ‘Bowling alone: America’s declining social capital’ e ‘Tuning in, tuning out: the strange 
disappearance of social capital in America’. 
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relação à mídia, no que se refere ao possível distanciamento social, como resultado de sua 

crescente utilização. Como consequência, as pessoas estariam menos engajadas em questões 

sociais -como participação política e conversações cívicas - o que poderia ocasionar perda de 

capital social ou simplesmente a minimização do mesmo nos grupos (PUTNAM, 1995b). 

 Tendo em vista as abordagens realizadas por Putnam (1995a) em relação às cidades e 

sua relação com o capital social formado nos grupos, o autor faz uma dura crítica no que se 

refere ao ritmo de vida imposto pelo volume populacional que se instaurou nas grandes 

cidades, ocasionado pelo êxodo rural ocorrido em várias décadas. Este êxodo acabou por 

inflar os centros urbanos e minimizar a convivência de aspecto comunitário nestes ambientes. 

Neste sentido, podemos analisar esta percepção sob a ótica de Tönnies (1973), quando traça 

um paralelo entre as premissas do que seriam comunidade e sociedade. 

O autor procurou criar um conceito de comunidade ‘pura’, idealizada, oposta ao 

conceito de sociedade criado pela vida moderna. A comunidade (Gemeinschaft) representava, 

para ele, o passado, a família, o calor humano, e tinha motivação afetiva, uma vez que lidava 

com as relações locais e a interação. As normas se davam através da união, do hábito e da 

religião e seu círculo abrangia a família, a aldeia. Assim, “tudo o que é confiante, íntimo, que 

vive exclusivamente junto, é compreendido como a vida em comunidade” (TÖNNIES, 1973, 

p. 97). Já a sociedade (Gesellschaft) era representada pela frieza e egoísmo, que eram 

considerados frutos da modernidade. A objetividade traça o perfil da sociedade e suas normas 

baseiam-se nas convenções e leis estabelecidas a partir de uma ideia de controle mecânico. 

Seu círculo abrangia a metrópole, a nação e até mesmo o mundo todo (TÖNNIES, 1973). 

Assim, podemos entender que as reflexões de Putnam, neste momento, tendem para maior 

aceitação de formação de capital social em grupos de sentido comunitário, ou que ao menos 

consigam contatos de nível menor, ou seja, nos grupos pequenos. 

 Autores como Putnam, Coleman e Fukuyama consolidaram os primeiros pilares da 

discussão sobre o capital social. Em suas obras percebem-se particularidades que fazem com 

que diferenças sejam visíveis em suas ênfases sobre o conceito. Tendo em vista as reflexões 

dos autores acima referenciados e baseados nos estudos de Higgins (2005), apresentamos, 

abaixo, uma análise comparativa de seus pensamentos, (quadro 2) 

 

 



72 
 

Quadro 2: Análise comparativa dos enfoques sobre capital social, dos autores clássicos. 
FONTE: Adaptado de Higgins (2005) 
 

 A partir deste comparativo, observamos que várias lacunas ainda necessitariam de 

maior aprofundamento analítico para serem preenchidas. Ainda hoje, estudos relacionados ao 

capital social têm de se ater ao fato de que, a depender do objeto, uma teoria será mais ou 

menos apropriada para que as variáveis de análise sejam condizentes com a realidade 

estudada. Assim sendo, conforme afirmado anteriormente, esta tese se baseia nos indicadores 

Conceitos de 
       Capital 

Social 
Aspectos 
Transversais 

 
Piérre Bourdieu 

 
James Coleman 

 
Robert Putnam 

 
Francis Fukuyama 

Modelo de 
ação social 
subjacente 

Ação social teleológica. 

Ação Teleológica (na 
economia). Ação social 
regulada por normas (na 
sociologia). 

Ação estratégica e ação 
regulada por valores e 
normas. 

Ação estratégica e ação 
regulada por normas. 

Problemas 
de 

coordenação 

Ação social orientada ao 
êxito. A coordenação 
que predomina é a 
estratégia. 

Aparecem dois níveis de 
coordenação, um 
estratégico, para as 
formas de intercâmbio 
vertical e outro 
comunicativo, na forma 
de intercâmbio de 
informação, para 
sistemas horizontais 
como a participação 
cívica. 

A coordenação é 
fundamentalmente 
estratégica na forma de 
engrenagem de cálculo 
egocêntrico de 
interesses. Abre a 
possibilidade de pensar 
uma coordenação 
comunicativa na forma 
de acordo sobre normais 
informais. 

A coordenação é 
fundamentalmente 
estratégica para as fontes 
que ele denomina como 
instrumentais. No caso 
das fontes altruístas que 
são interpretadas como 
doadoras estabelece a 
suspeita sobre interesses 
não declarados. 

Problemas 
no tipo 

integração 

Os exemplos citados 
(clubes sociais, 
associações de antigos 
alunos etc.) fazem pensar 
que sua análise está 
restrita à forma de 
capital comunitário e 
fechado. 

As relações específicas 
do capital social são de 
tipo societal, no sentido 
contratual, em que o 
motivo básico é a ação 
racional compensatória. 

Por uma parte há um 
forte destaque  às 
relações societais, 
baseadas em regras de 
reciprocidade e em 
sistemas de participação 
cívica. Mas ao mesmo 
tempo reivindica, com 
sua ideia de comunidade 
cívica, laços sociais 
ancorados na tradição. 

Sua ideia de capital 
social “uma norma 
atuante e informal” não 
explicita os motivos 
racionais, afetivos ou 
tradicionais em que está 
ancorada sua 
obrigatoriedade. 

Problemas 
de escala 

Sua formulação do 
capital social está 
centrada nos efeitos 
sociais que são 
reconhecidos em agentes 
singulares. 

Seu conceito de capital 
social está mais centrado 
nas relações sociais 
micro, o qual é 
decorrente da importação 
da estratégia 
epistemológica da 
economia neoclássica. 

Sua análise de ação 
social está mais centrada 
nas relações individuais, 
não faz diferença 
explícita dos sujeitos 
coletivos. 

Não faz análise 
detalhada das diferenças 
entre as relações 
individuais e as relações 
entre atores coletivos. 

Problemas 
de equilíbrio 

e simetria 

Reconhece que o 
controle e o acesso aos 
recursos dependem do 
poder desigual dos atores 
dentro das redes. 

Não enfatiza os 
problemas de assimetria 
e diferenças de poder 
entre os atores, salvo 
para falar da diferença 
entre ‘natural person’ e 
‘corporates actors’. 

Adota uma perspectiva 
dual, existem relações 
horizontais entre atores 
simétricos, e verticais 
entre atores assimétricos. 

Não tematiza a forma 
como as diferenças de 
poder condicionam as 
relações de cooperação. 

Problemas 
de fonte 

Sua ideia de “uma rede 
duradoura de relações 
familiares ou 
reconhecimento mais ou 
menos 
institucionalizadas” não 
faz diferença entre fontes 
endógenas e exógenas. 

Incorpora como novo 
elemento os canais de 
informação. 

Desenvolve uma breve 
análise sobre uma forma 
de fonte exógena: os 
sistemas de participação 
cívica. 

Não faz diferença entre 
fontes endógenas e 
exógenas. 
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de Nan Lin, cujas reflexões são mais voltadas às redes sociais. Portanto, não pretendemos 

aqui afirmar que os indicadores escolhidos são mais concisos em relação aos demais mas, 

sim, que são melhor direcionados aos objetos do estudo: os telefones celulares e as redes 

sociais mediadas. Assim sendo, apresentamos, a seguir, os pressupostos de Nan Lin. 

 

 

3.2.4 Nan Lin 
 
 Nan Lin (2001), na tentativa de amenizar as críticas acerca do conceito de capital 

social, busca uma forma de colocar sua posição teórica e, principalmente, vislumbra uma 

forma mais concreta de mensurá-lo. Em seus estudos, procura enquadrar os autores que 

trabalham o conceito de capital social em perspectivas que ele considera sistemáticas, no 

sentido de traçar uma linha ideológica e perceptiva sobre capital social, conforme o quadro 3: 
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Quadro 3: Teorias do Capital 
FONTE: Lin (1999) 
 

 Se observarmos o quadro acima, percebemos que o autor se posiciona como analista 

do conceito de capital social que parte primeiramente da análise das ações dos indivíduos em 

direção ao grupo. Isso fica claro quando ele enquadra suas reflexões dando ênfase à 

importância dos recursos gerados e mantidos na rede e também no investimento do indivíduo 

na sua rede ou nas suas redes de contato. 

 A rede ou redes de contato para o autor seriam então lugares de troca, que ao mesmo 

tempo são o meio para que tal processo ocorra, e o capital social seria concebido como um 

ativo social gerado justamente pelas conexões entre os atores e constituído pelos recursos 

possuídos pelos mesmos, ou gerados pelo grupo (LIN, 2001). 

 
A Teoria 
Clássica 

As Teorias Neo-Capital 

Capital 
Humano Capital Cultural  Capital Social 

Teórico Marx Schultz, 
Becker 

Bourdieu Lin, Burt, 
Marsden, 
Flap, 
Coleman 

Bourdieu, Coleman, 
Putnam 

Explanação Relações 
Sociais:  
Exploração 
do 
proletariado 
pelos 
capitalistas 
(burgueses) 

Acumulação 
do valor 
excedente pelo 
trabalhador 

Reprodução de 
símbolos e 
significados 
dominantes 
(valores) 

Acesso e 
utilização de 
recursos 
embutidos 
nas redes 
sociais 

Solidariedade e 
reprodução do 
grupo 

Capital A. Parte do 
valor 
excedente 
entre o valor 
de uso (no 
mercado de 
consumo) e 
do valor de 
troca (em 
produção 
mão-de-obra) 
da 
mercadoria. 
B. 
Investimentos 
na produção e 
circulação de 
mercadorias 

Investimento 
em 
habilidades e 
conhecimentos 
técnicos 

Internalização do 
não-
reconhecimento 
dos valores 
dominantes 

Investimento 
nas redes 
sociais 

Investimento em 
reconhecimento 
mútuo e 
interreconhecimento 

Nível de 
Análise 

Estrutural 
(classes) 

Individual Individual/classes Individual Grupo/individual 
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 Assim sendo, talvez uma das principais contribuições do autor - além da percepção 

mais concreta de mensuração do capital social - seja a forma como ele aproxima tal conceito 

às redes de contato dos indivíduos. Ele acredita não haver possibilidade de análise de grupo 

no que tange ao capital social, sem antes considerarmos as ações individuais que fomentam as 

interações nestas redes. 

 Para tanto, inicia seu debate argumentando que o capital social seria um conjunto de 

recursos enraizados nas redes sociais, que são acessíveis e utilizados pelos indivíduos da rede 

em suas ações coletivas no grupo. A premissa básica por trás da noção de capital social é “o 

investimento nas relações sociais, com perspectiva de retorno”15 (LIN, 1999, p. 30).  

 Apoiando-se nesta premissa, define o capital social como sendo “resources embedded 

in a social structure which are accessed and/or mobilized in purposive actions” (LIN, 1999, 

p. 35), ou seja, um conjunto de recursos incorporados em uma estrutura social e que são 

acessados e/ou mobilizados em ações intencionais,com resultados possíveis no que tange à 

geração ou manutenção de capital social. Nesta perpectiva, Lin propõe dois tipos principais de 

resultados: I) o retorno oriundo da ação instrumental, e II) o retorno oriundo das ações 

expressivas (LIN, 1986; LIN, 1990; LIN, 1992).  

 A ação instrumental é realizada com o objetivo de obter recursos não possuídos pelo 

ator, isto é, o retorno é a conquista de recursos adicionais, os recursos atualmente não 

possuídos pelo indivíduo. Da ação instrumental podemos identificar três possíveis retornos de 

acordo com o autor: retorno econômico, retorno político e retorno social. Cada retorno pode 

ser visto como capital acrescentado ao indivíduo. Retorno econômico é simples. Retorno 

político é igualmente simples, representado por posições hierárquicas em uma coletividade. O 

retorno, ou ganho social, necessita de alguns esclarecimentos. A reputação é uma indicação 

do ganho social e pode ser definida como opiniões favoráveis ou desfavoráveis sobre um 

indivíduo em uma rede social. 

 Já a ação expressiva é realizada visando manter os recursos já possuídos pelo ator, 

sendo o retorno a manutenção destes recursos possuídos. Na ação expressiva, o capital social 

é um meio para consolidar os recursos e para se defender contra as perdas de recursos 

possíveis (LIN, 1986; LIN, 1990). O princípio é o acesso e mobilização a outras pessoas que 

compartilham interesses e controlem recursos semelhantes para que os recursos incorporados 

                                                
15 Interpretação do trecho: ‘the investment in social relations with expected return’ 
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possam ser reunidos e partilhados, a fim de preservar e proteger os recursos existentes na 

rede. 

 Neste processo, os indivíduos estão dispostos a compartilhar seus recursos de forma 

coletiva, porque a preservação dos mesmos aumenta e reforça a legitimidade do indivíduo e 

de seus recursos partilhados no grupo. Três tipos de retorno podem ser especificados neste 

tipo de ação: saúde física, saúde mental e satisfação com a vida. A ‘saúde física’ envolve a 

manutenção da competência funcional física e ausência de doenças e lesões. Já a ‘saúde 

mental’ reflete a capacidade e os esforços para a manutenção do equilíbrio cognitivo e 

emocional. Por fim, a ‘satisfação com a vida’ indica otimismo e satisfação em domínios 

diversos da vida, tais como família, casamento, trabalho, comunidade, vizinhança e 

ambientes. Neste sentido, o autor exemplifica a ação compartilhada: 

 

if we assume that bridges link to different information, the utility of that information 
depends on whether it concerns resources valued by the individual but not yet attained 
. If it does not, then the bridge serves little utility . If it does, the bridge is very useful. 
That is, not all bridges (or network locations) lead to better information, influence, 
social credentials or reinforcement . A bridge linking an individual looking for a job in 
a corporation to people occupying influential positions in large corporations will 
likely be of significantly more utility to that individual than from a bridge that leads to 
others who are members of a health club. On the other hand, a mother with young 
children would prefer to live in a dense, cohesive community rather than one with a 
mobile population and open access to the external world (LIN, 1999, p. 36). 

 

 Tais premissas estão esboçadas na figura 4, que Lin (1999) apresenta como sendo 

elucidatórias para o modelamento da teoria do capital social: 
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Figura 4: Modelando uma Teoria sobre Capital Social 
FONTE: Lin (1999) 

 

 

 O primeiro bloco representa as pré-condições e precursores do capital social, ou seja, 

os fatores na estrutura social e a posição de cada indivíduo na estrutura social que facilita ou 

restringe o investimento de capital social. O segundo bloco representa os elementos do capital 

social e o terceiro bloco representa os possíveis retornos para o capital social - acima 

explicitados e detalhados. 

 O capital social então pode ser visto como o investimento nas relações sociais dos 

indivíduos, através do qual eles ganham acesso a recursos incorporados para aumentar o 

retorno esperado de ações instrumentais ou expressivas. A partir daí, os seguintes processos 

podem ser identificados para a modelagem: o investimento no capital social, o acesso e a 

mobilização de capital social e o retorno do capital social.  

 Por esta definição, a noção de capital social na visão de Lin (1982; 1986; 1999) 

contém três ingredientes: os recursos incorporados em uma estrutura social; a acessibilidade a 

tais recursos sociais pelos indivíduos; e a utilização ou mobilização de tais recursos sociais 

gerados nos grupos, pelos indivíduos, em ações intencionais. Assim concebido, o capital 

social contém elementos que se cruzam: o estrutural (integração/enraizamento), a 

oportunidade (acessibilidade) e a ação orientada (uso). 
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 Nos trabalhos de Lin (1982; 1999; 2001), três explicações podem ser oferecidas a 

respeito dos motivos pelos quais os recursos incorporados em redes sociais irão melhorar os 

resultados das ações dos indivíduos e do seu grupo. Primeiramente, de acordo com o autor, 

melhora o fluxo de informações. Em situações usuais de mercado, por exemplo, laços sociais 

localizados em certos lugares estratégicos e/ou posições hierárquicas - e, portanto, mais bem 

informados sobre as necessidades e exigências do mercado - podem fornecer a um indivíduo 

informações úteis sobre as oportunidades e escolhas não disponíveis de outra forma.  

 Segundo, estes laços sociais podem exercer influência sobre os agentes (recrutadores 

ou supervisores de organizações) que desempenham um papel fundamental nas decisões 

(contratação ou promoção), envolvendo o ator. Alguns laços sociais, devido à sua localização 

estratégica e posições (autoridade ou capacidade de supervisão) também carregam mais 

recursos valorizados para exercer um maior poder nas tomadas de decisões. Conforme destaca 

Lin (1999), a influência exercida por um indivíduo no grupo carrega certo ‘peso’ no processo 

de tomada de decisão. 

 Terceiro, os recursos advindos do laço social e suas relações reconhecidas para o 

indivíduo, podem ser concebidos pela organização ou por seus agentes como credenciais 

sociais do indivíduo. Algumas destas credenciais refletem a acessibilidade do indivíduo aos 

recursos, através de redes sociais e suas relações. A partir disto, o indivíduo possui 

credibilidade suficiente para demonstrar que poderá fornecer ao grupo algo mais que apenas 

recursos individuais. Poderá, sim, fornecer recursos que servirão para a coletividade. 

 Tais relações sociais, argumenta, são esperadas para reforçar a identidade e o 

reconhecimento. Sendo assegurada e reconhecida nossa dignidade como indivíduo e membro 

de um grupo social que partilha dos mesmos interesses e recursos, isso não apenas oferece 

apoio emocional, mas também o reconhecimento público da pretensão destes recursos (LIN, 

1999; 2001).  

 Estes quatro elementos: informação, influência, credenciais sociais e reforço da 

identidade podem explicar os motivos pelos quais o capital social trabalha dentro de uma ação 

instrumental e expressiva, não contabilizada pelas outras formas de capital - como o capital 

econômico ou humano - de acordo com a ótica de Lin (1982; 1986; 1999). 
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 Lin (1999) destaca ainda que dois recursos significativos precisam ser avaliados no 

que tange à análise da geração e manutenção de capital social nas redes: os recursos 

incorporados (ou enraizados) na rede, bem como o local da mesma. 

 Na teoria dos recursos sociais, recursos valorizados na maioria das sociedades são 

representados por valores como poder e status (LIN, 1982). Assim, o capital social é 

analisado pela quantidade ou variedade de características que o indivíduo e os outros do grupo 

possuem, bem como com quem o indivíduo tem laços diretos ou indiretos. 

 Tais recursos sociais podem ser especificados como recursos de rede e recursos de 

contato. Os recursos de rede referem-se a recursos incorporados dentro da própria rede, 

enquanto os recursos de contato se referem a recursos incorporados nos contatos usados como 

auxílio na ação instrumental, como o ato de procurar um emprego. Assim, os recursos da rede 

representam os recursos acessíveis (à rede, sem que se tenha mobilização individual para 

captação deste recurso) e os recursos de contato representam os recursos mobilizados para as 

ações instrumentais. 

 O autor explica que esta estrutura social é piramidal, ou seja, sempre existirá nas 

relações sociais uma congruência de status, e o capital social do indivíduo dependerá muito da 

posição dos membros em sua rede de relacionamento, onde pessoas com posições mais 

próximas neste sistema de estratificação teriam mais facilidade de troca, maximizando o 

status deste indivíduo em seu grupo. Neste sentido, podemos aproximar os estudos16 de 

Bearman, Bruckner, Brown, Theobald e Philliber (1999), que exploram as concepções de 

‘pares próximos’ e ‘pares distantes’ e as influências destas camadas nas atitudes e percepções 

dos demais membros do grupo. 

 O que Lin (2001) destaca é que as redes de relacionamento, devido a alguns aspectos 

como circulação de informações, podem influenciar positivamente os indivíduos com um 

posicionamento central na rede ou, mesmo, influenciar os tomadores de decisão. Isso irá 

refletir diretamente em indicadores do capital social como a confiança, a credibilidade, a 

identidade e o reconhecimento do grupo. Portanto, o sucesso da ação de um indivíduo em sua 

                                                
16 Os autores trabalham em suas pesquisas a noção de pares próximos e pares distantes. Os Pares Próximos 
seriam as pessoas cujos indivíduos reconhecem como sendo um dos seus. Como exemplo, poderíamos citar 
grupo de amigos ou familiares. Já os pares distantes seriam aqueles indivíduos que fazem parte da sociedade mas 
não possuem características em comum ou convivência suficiente que resulte em um interreconhecimento. 
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rede depende, além de sua posição no grupo, da própria estrutura social à qual o sujeito está 

inserido. 

Um dos pontos centrais da teoria de Lin em relação ao capital social gerado e mantido 

nos grupos e suas redes é, primeiramente, a análise de como as pessoas investem nas relações 

sociais e, posteriormente, o entendimento de como os indivíduos geram e captam os recursos 

incorporados nas relações para produzir um retorno (LIN e DUMIN, 1986; LIN e BIAN, 

1991; LIN, 1999). 

 Nesta direção, Lin (2001) argumenta que, de maneira geral, os indivíduos calculam 

suas ações de forma a minimizar perda de recursos o que, segundo o autor, antecederia o 

princípio da maximização dos ganhos. Sob este aspecto, duas perspectivas podem ser 

identificadas em relação ao nível em que são concebidos retorno ou lucro obtido, através dos 

recursos gerados na rede dos indivíduos: I) o lucro acumulado para o grupo II) o lucro para os 

indivíduos. Na primeira perspectiva, o foco é sobre o uso de capital social pelos indivíduos, 

ou seja, como os indivíduos têm acesso e utilizam os recursos gerados e embutidos em redes 

sociais para obter retornos como, por exemplo, para encontrar melhores empregos, ou para 

preservar ganhos em ações expressivas. Assim, nesse nível relacional, o capital social pode 

ser visto como similar ao capital humano, na medida em que é assumido que tais 

investimentos podem ser feitos por indivíduos que vislumbrem um retorno esperado, algum 

benefício ou lucro para si mesmos. Todavia, a agregação dos retornos individuais também 

beneficia o coletivo. 

 Para que este investimento ocorra, torna-se fundamental o reconhecimento dos 

recursos que os demais membros do grupo possuem, o que se aproximaria do que Bourdieu 

(1980) traçou como premissa para a formação de capital social: o interconhecimento e 

interreconhecimento. Essa garantia de reconhecimento seria necessária para o sustento da rede 

na qual os sujeitos compartilham interesses de toda natureza. Este reconhecimento, por sua 

vez, cria a necessidade de lealdade para com essa coletividade, isto é, para com o conjunto de 

atores e de grupos primários que irão compartilhar o capital social. 

 Partindo de tais pressupostos, o autor afirma que a mensuração do capital social deve 

levar em conta: I) a extensão da rede na qual o sujeito está inserido, ou, mesmo, ‘as redes nas 

quais os indivíduos estão inseridos’; II) qual o nível mais elevado nela alcançado e III) como 
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se distribuem as relações neste intervalo, que irá dizer respeito à natureza dos laços existentes 

neste grupo, ou nestes grupos. 

 Sobre este último aspecto, o autor acredita que a exigência de densidade ou o 

fechamento da rede na geração ou manutenção de capital social, não são necessários ou 

realistas. Segundo o autor, pesquisas ‘de’ e ‘em’ redes sociais, sublinham a importância de 

pontes (GRANOVETTER, 1973) no sentido de facilitar os fluxos de informação e influência 

e essas não necessariamente precisam ser de laços fortes. Neste sentido, argumentar que o 

fechamento ou a densidade da rede é um requisito para o capital social é negar a importância 

das pontes, buracos estruturais, ou laços fracos (LIN, 1999). Assim, pesquisando e obtendo 

recursos não atualmente possuídos pelo indivíduo (as ações instrumentais), bem como 

procurando um emprego ou trabalho melhor, este acesso ou ampliação das pontes na rede será 

mais útil do que exatamente o aprofundamento dos laços. 

 Lin apresenta ainda quatro fatores que explicariam o modo como os recursos 

disponíveis por meio dessas redes sociais podem condicionar os resultados das ações dos 

indivíduos: a) o fluxo é facilitado: os laços sociais colocados em posições estratégicas 

fornecem aos atores informações úteis sobre oportunidade e escolhas; b) esses laços 

influenciam os agentes que têm um papel importante nas decisões; c) os laços sociais podem 

ser concebidos como credenciais que garantam as possibilidades individuais de aceder 

recursos disponíveis em suas redes; e d) as relações sociais reforçam a identidade e o 

reconhecimento, isto é, o reconhecimento público no que diz respeito ao direito de 

determinados recursos (LIN, 2001; SON e LIN, 2008). 

 Nesta direção, três blocos distintos de variáveis para modelar o conceito de capital 

social são fundamentais segundo o autor: o investimento; o acesso e a mobilização; as 

retribuições. O primeiro representa as pré-condições do capital social - os fatores estruturais e 

a posição do indivíduo na estrutura social; o segundo representa os elementos do capital 

social; e, finalmente, o terceiro, as compensações, instrumentais e expressivas, do capital 

social. O processo que conduz do primeiro ao terceiro representa um esquema seqüencial de 

causalidade, cuja análise permite descrever a formação desigual do capital social: os 

elementos estruturais, bem como as posições individuais na estrutura, afetam as oportunidades 

para construir e manter o capital social (LIN, 2001). 

 Assim, Lin (2001, p. 75) resume seus pressupostos em seis postulados: 



82 
 

 
1) Quanto melhor a posição do sujeito na estrutura social, maiores as suas chances de 
ter acesso ao capital social do grupo; 2) Quanto mais forte o seu elo à rede, maiores 
serão as oportunidades  de que o capital social correspondente afete de forma positiva 
a ação considerada; 3) Quanto mais fraco este elo, melhor é o capital social ao qual ele 
dá acesso; 4) Quanto mais os sujeitos estiverem próximos dos elos (pontes que fazem 
a ligação entre diferentes meios sociais em uma rede), melhor será o capital social; 5) 
O poder da posição em que o sujeito se encontra da estrutura da rede depende do 
diferencial de nível, dentro desta estrutura social, entre as extremidades desses elos e; 
6) Os efeitos do capital social são limitados às extremidades da hierarquia social na 
rede. 

 

 Em seus estudos, Lin busca ainda traçar uma análise crítica sobre o que ele julga como 

sendo algumas das falhas de seus principais antecessores em relação às suas discussões sobre 

o conceito de capital social, conforme podemos observar no quadro 4, abaixo: 

 

Quadro 4: Controvérsias nas teorias sobre Capital Social 
FONTE: Lin (1999) 
 

 Neste momento, Lin (1999) afirma que algumas confusões conceituais poderiam 

fragilizar alguns argumentos e mereciam ser trabalhadas e evoluídas nos estudos posteriores.  

Assim sendo, os estudos deveriam transitar em torno das normas, da confiança (Putnam e 

Coleman), da visão da sociedade de classes, da ausência da mobilidade (Boudieu, Coleman e 

Putnam), das Tautologias, onde a causa é determinada pelos efeitos (Coleman) e presença de 

heurística não falsificável (Coleman). 

Com este debate - que objetiva aproximar o conceito de capital social a algo mais 

mensurável - Lin propõe uma instrumentalização mais rigorosa nas pesquisas que se utilizam 

deste conceito, buscando uma maior estruturação de indicadores que sirvam de base para 

Questão Controvérsia Problema 

Ativos Coletivos ou 
individuais 
(Coleman, Putnam) 

Capital Social como ativo 
coletivo 

Confundindo com 
normas, confiança 

Redes Fechadas ou abertas 
(Bourdieu, Coleman, 
Putnam) 

Grupo deveria ser fechado ou 
denso 

Visão de sociedade de 
classes e ausência de 
mobilidade 

Funcional 
(Coleman) 

O capital social é indicado 
pelos seus efeitos nas ações 
particulares 

Tautologia (causa é 
determinada pelo efeito) 

Mensuração 
(Coleman) Não quantificável Heurístico, Não-

falsificável  
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pesquisas empíricas que abordem a temática. Como comentado anteriormente, o autor traça 

seu debate na perspectiva das redes. A partir destes trabalhos, o capital social - até então 

focado com ênfase na análise crítico-reflexiva - passa a receber uma forte corrente de análise        

empírica. Esta análise parte da percepção de que o intercâmbio e as trocas surgem, 

inicialmente, no nível micro ou individual, permitindo maior autonomia do ator no processo 

de geração e manutenção do capital social nas redes, ressaltando a força e independência das 

ações individuais neste processo. Este eixo é expresso nas obras do autor como a tensão entre 

a estrutura da rede e a capacidade de tomada de decisão do indivíduo.  

Quando Lin aproxima a conectividade dos indivíduos em uma rede à capacidade de 

fluxo gerada por essas conexões, isso facilita em demasiado sua condição de análise do capital 

social nestes grupos. Quando o ator percebe com clareza o tipo de laço existente, maximiza-se 

a orientação do mesmo em relação ao tipo de ação a ser realizada e, em conseqüência, sua 

eficácia é maior, as trocas são mais eficientes e a geração ou manutenção do capital social é 

mais perceptível.  

Assim, segundo a ótica do autor, as redes com laços fortes, mais densas, possuem a 

vantagem de maiores condições de manter e preservar os recursos, facilitando ações 

expressivas. Já nas redes de laços fracos - porém mais abertas - a obtenção de novos recursos 

é o ponto forte, facilitando as ações instrumentais. Portanto, esta visão que enfatiza as ações 

individuais como propulsoras dos intercâmbios que permitem à rede a geração e manutenção 

do capital social, se embasa na ideia de que a interação entre os atores é também uma 

interação entre os recursos. Criam-se a partir daí, as bases para que os demais autores 

contemporâneos possam analisar o capital social sob a ótica das redes e, mais recentemente, 

aproximando-as das novas tecnologias digitais interativas. 

 

 

3.3 Visões Contemporâneas: Estrutura Normativa, Dimensões e Níveis do Capital Social 
 
 Após uma série de tentativas de compreensão do que seria o capital social - tentativas 

estas alavancadas tanto por autores mais clássicos quanto pelos anteriormente citados - 

surgem algumas constatações. Dentre estas, cabe ressaltar a necessidade de um 

direcionamento em questões que pudessem servir como norte para se analisar a existência e 
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formação deste capital social, a partir das relações humanas de interação e Socialidade, por 

meio dos telefones celulares. Neste sentido, a ênfase de muitos autores recai sobre alguns 

aspectos, como a estrutura de normas, dimensões e níveis em que o capital social deveria ser 

observado. Estes autores vislumbram – nas dinâmicas interativas entre as pessoas - uma 

percepção mais objetiva destes aspectos. 

A partir desta base mais sólida dos primeiros norteamentos sobre o conceito de capital 

social - bem como suas características e conteúdo - estudiosos como Gubbins e Garavan 

(2005) tentam sintetizar este conteúdo das redes sob as perspectivas do capital social.  

Para o autor, a perspectiva de rede refere-se aos laços indicativos das relações entre os 

indivíduos como uma base de capital social. Por outro lado, a perspectiva de conteúdo foca-se 

sobre a natureza dos recursos incorporados dentro de uma rede. Gubbins e Garavan definem 

capital social como a soma dos atuais e potenciais recursos incorporados no interior das redes 

de relacionamento possuídas por um indivíduo ou uma unidade. Estes recursos também 

devem estar nelas disponíveis e delas serem derivados (GUBBINS e GARAVAN, 2005). 

Sob este aspecto relacional entre redes e capital social, Recuero (2009, on-line) - em 

uma tentativa de junção de conceitos clássicos como o de Bourdieu, Putnam e Colemam - traz 

a ideia de que o capital social seria um “conjunto de recursos de um determinado grupo [...] 

que pode ser usufruído por todos os membros do grupo, ainda que individualmente, e que está 

baseado na reciprocidade [...]. Ele está embutido nas relações sociais [...] e é determinado pelo 

conteúdo delas”. 

 O capital social pode ser compreendido como um indicativo da conexão entre pares de 

indivíduos em uma rede social, cujos valores são constituídos a partir das interações entre os 

atores sociais (RECUERO, 2009). Sob este enfoque, poderíamos afirmar que o capital social 

se forma à medida que há interação entre pessoas, e que tais interações sejam providas de 

alguma motivação, seja ela a manutenção de um laço social ou a circulação de informações e 

conhecimento. 

Neste mesmo sentido, Bertolini e Bravo (2001) evidenciam dois níveis de capital 

social. O primeiro estaria relacionado aos valores que podem ser acessados pelos indivíduos, 

como o suporte social. O segundo compreende os valores que são acessados pela coletividade, 

como visibilidade e popularidade. Partindo desta percepção, Recuero e Zago (2009) 
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construíram um quadro que analisa alguns dos aspectos que indicam capital social (quadro 5), 

baseados em Bertolini e Bravo, relacionando-os às suas próprias concepções: 

 
Apropriação Tipo de Capital Social 

Conversacional 

• Suporte social 
• Laços sociais  
• Reputação  
• Visibilidade 

Informacional 

• Acesso à Informação 
• Reputação  
• Visibilidade  
• Popularidade  
• Conhecimento 

Quadro 5: Apropriação e Tipos de Capital Social 
FONTE: Recuero e Zago (2009) 
 
 
 Tudo leva a crer que autores contemporâneos que associam a formação do capital 

social às redes - principalmente no formato digital – tendem a relacionar aspectos como 

circulação de informações e conhecimento à maximização de capital social nos grupos. Assim 

sendo, outros estudiosos como Price (1992), Zaller (1992), Zaller e Feldman (1992), Mutz, 

Sniderman e Brody (1996) acreditam que oferecer às pessoas a oportunidade de falar através 

de suas ‘ideias elementais’, reduz sua inconsistência cognitiva e aumenta a qualidade de 

opiniões e argumentos de um indivíduo (KIM e KIM, 2008). Isso, por sua vez, viria a 

fortalecer o capital social, uma vez que fomenta o debate público. 

 A justificativa para esta hipótese é que a) as pessoas normalmente não possuem 

pareceres pré-formados mas,  sim, múltiplos elementos de opinião sobre uma questão, muitas 

vezes conflitantes; b) as pessoas geralmente não percebem que esses elementos e pareceres de 

suas opiniões são conflitantes até terem a chance de discutir e refletir sobre o assunto com 

outras pessoas;  c) somente quando as pessoas têm a chance de expressar suas opiniões, tendo 

a possibilidade de confrontar seus pareceres com os de outras pessoas e organizá-los de 

maneira mais coerente, é que passam a acreditar neles (KIM e KIM, 2008, p. 61). 

 Portanto, as formas de expressão constituídas nas redes sociais vão compor o substrato 

cujos laços sociais irão se formar. Isso só é possível à medida que as trocas e 

compartilhamento sejam uma constância e, indiscutivelmente, as tecnologias de comunicação 

mediada ampliem este processo na atualidade. Assim sendo, podemos vislumbrar o uso e 
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apropriação dos telefones celulares como uma prática que irá potencializar as relações sociais 

que, por sua vez, poderão estender o capital social nestes grupos. 

 Reimer et al. (2008) concordam que as conexões e vínculos entre pessoas e grupos 

desempenham um papel crucial na criação, manutenção e resultados do capital social. No 

entanto, uma discussão de capital social também deve considerar como os indivíduos em 

redes relacionam-se uns com os outros e as normas que mantém e organizam as conexões. 

Para que a coordenação do comportamento ocorra, é essencial que as pessoas tenham 

expectativas razoáveis sobre o que os outros vão fazer. Estas expectativas são um componente 

do que se entende por normas, valores e entendimentos, as ‘regras’ pelas quais as pessoas 

coordenam as suas ações, juntamente com os sistemas de sanções e incentivos que garantam a 

coerência nas ações (TEITELBAUM et al., 2008 apud REIMER, 2008). 

 Na tentativa de sistematizar este pensamento que é denominado por Reimer et al. 

(2008) de estrutura normativa do capital social, os autores discutem quatro aspectos que 

consideram essenciais para esta visão: I) Relações de mercado: aquelas em que as normas 

clássicas de trocas ‘abertas’ e ‘livres’ de bens e serviços ocorrem entre atores relativamente 

livres. Isto poderia assumir a forma de trocas, por exemplo, em que mercadorias ou serviços 

são trocados, ou pode envolver a mediação de dinheiro; II) Relações burocráticas: são as 

relações ‘racional-legais’, inicialmente exploradas por Weber (1973). Elas são impessoais e 

formais, com a distribuição dos recursos com base em princípios geralmente aplicados e 

posições de status, ao invés de produtividade; III) Relações associativas: são baseadas em 

interesses comuns. Clubes, grupos de ação social, salas de chat, eventos, grupos de hobby são 

exemplos onde predominam essas relações, que surgem quando os interesses coincidem e 

onde há uma contribuição comum para os objetivos, por parte dos membros e; IV) Relações 

de comunhão: têm por base um forte senso de identidade comum. Sócios de uma ação 

coletiva no âmbito das relações comunitárias são frequentemente dependentes de 

características atribuídas no nascimento,  etnia ou localização, mas também podem surgir 

como o resultado compartilhado de experiências de vida ou de socialização intensa. Família, 

culto à amizade e as atividades do grupo são exemplos comuns de tais relações. 

 Essas quatro classificações que normatizam o capital social na visão dos autores, não 

seriam as únicas possíveis. Contudo, são as enfatizadas por eles durante sua análise. Sob esta 

perspectiva, destacam que estes quatro aspectos estruturais-normativos não operam 
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independentemente e, no que tange à formação do capital social podem, a depender da 

situação, se destacar mais ou menos dentro do todo (REIMER, 2008). 

 É em Stone (2001) que se intensifica o debate sobre as possibilidades de mensuração 

do capital social e a necessidade de se compreender as dimensões do mesmo. O autor buscou 

apresentar o que denominou de ‘dimensões do capital social’ e suas características principais. 

Com esta explanação, vislumbra um olhar mais pontual sobre variáveis e indicadores que 

podem levar os pesquisadores à identificação de capital social nas redes e grupos humanos de 

relacionamentos sociais. 

 Stone aprofunda-se nas reflexões sobre indicadores passíveis de mensuração do capital 

social, apresentando, no quadro abaixo (quadro7), os componentes mensuráveis do mesmo. 

Estes componentes seriam um conjunto de características de rede que estudos anteriores 

indicariam poder influenciar a natureza e a extensão do capital social dentro de uma 

determinada rede. Redes de confiança e reciprocidade são identificadas como uma das 

principais dimensões do capital social.  

 

 
Quadro 6: Componentes mensuráveis de capital social 
FONTE: Stone (2001) 
 
 
 Em relação à estrutura das relações sociais, poderíamos avaliá-las primeiramente em 

relação ao tipo (informal ou formal). As redes do tipo informal compreenderiam o ‘agregado 

familiar’, ‘família além do lar’, ‘amigos e pessoas íntimas’ e ‘vizinhos’. Já as redes formais de 

Estrutura das relações sociais: redes 
 

Qualidade das relações sociais: normas 
 

Tipo: 
Informal        formal 

Norma de confiança 
 Confiança social 

 Familiar/pessoal 
Tamanho/capacidade: 
Extensiva        Limitada 
 

 Generalizada 
 Confiança cívica/institucional 

Espacial: 
Local        global 

Norma de reciprocidade 
 Da mesma forma versus de outra forma 
 Direta versus indireta 

Estrutural: 
Aberta        fechada 
Densa        Dispersa 
Homogênea        heterogênea 
 

 Imediata versus posterior 

Relacional: 
Vertical        horizontal 
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relações se estenderiam para ‘não-grupos baseados em relações cívicas’, ‘grupos baseados em 

relações associativas’ como assistência às crianças, educação, esporte e lazer, igreja e 

caridade, entre outros, ‘grupos baseados no trabalho’ e ‘redes institucionais’(STONE, 2001). 

Alguns aspectos pontuais são ressaltados como forma de mensurar o capital social advindo 

dessas relações. No ‘agregado familiar’ são ressaltados aspectos como confiança e 

assistência aos membros. Para a ‘família além do lar’, preponderam tempo para investimento 

na relação e tempo de ação despendido para auxiliar familiares que estejam com 

necessidades e, também, investimentos financeiros no grupo. Sobre os amigos e pessoas 

íntimas, destacam-se ações como visitas, encontros para diversão, hobby e demais ações em 

espaços públicos. Por fim, em relação aos ‘vizinhos’, os indicadores se aproximam destes 

últimos quando enfatizam e apontam visitas aos vizinhos, encontros em bares, restaurantes ou 

cinemas e ações cívicas de participação social, como prática de esportes ou reivindicação de 

direitos (STONE, 2001). 

 Em relação aos grupos formais temos, primeiramente, alguns aspectos abordados nos 

estudos de Baum et al. (2000) para os ‘não-grupos baseados em relações cívicas’, que se 

constituem basicamente para resolução de problemas de ordem social geral ou de grupos que 

não mantém relações sociais de outra natureza, senão para sanar contendas de âmbito 

institucional. Neste sentido, participação em reuniões, conselhos, expedição de 

manifestação em relação aos assuntos de interesse público são algumas das ações que 

poderiam gerar capital social neste grupo. Com referência aos ‘grupos baseados em relações 

associativas’ aponta-se participação cívica como campanhas políticas, campanhas para 

arrecadação de bens para doação, ou manifestações públicas anti-racismo, entre outras do 

gênero. No que tange aos ‘grupos baseados em relações de trabalho’ aspectos como sensação 

de pertencimento ao grupo, existência e/ou grau de amizade com membros do grupo e 

espírito de equipe são essenciais. Régis et al. (2006) acrescentam - em estudos recentes nas 

relações de trabalho - o apoio emocional, a troca de experiências, a maximização de 

contatos e, tendo em vista possibilidades profissionais,  a visibilidade e credibilidade. Por 

fim, em relação aos ‘grupos institucionais’, abordaram-se relações institucionalizadas como 

ações de vereadores e parlamentares, entre outros, em relação à sociedade. 

 Como forma de complementar as variáveis que podem compor as dimensões do 

capital social, Stone (2001) reflete sobre as diferentes perspectivas de análise entre redes 
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fechadas e redes abertas, densidade das redes, bem como heterogeneidade ou homogeneidade 

das mesmas.  

 Conforme a literatura sobre capital social, principalmente em se tratando de Coleman 

(1988), o grau em que as redes estão abertas ou fechadas tem implicações para a qualidade 

das relações que estas representam e a produção de capital social nelas existente. Neste 

sentido, sobre as redes sociais fechadas utiliza-se das premissas de Coleman (1988; 1990) 

para defini-las como sendo aquelas cujas relações sociais existem entre e dentro de todas as 

partes. Essas redes suportam de forma mais efetiva as normas e sanções que emergem das 

interações, ao contrário do que ocorre nas redes abertas, cujos membros podem estar mais 

espalhados na estrutura e o interconhecimento é menor, enfraquecendo a possibilidade de 

aplicação de normas mais rígidas. 

 Já em referência à densidade das redes, Coleman (1988) afirma ainda que o grau de 

densidade delas afeta a capacidade das pessoas de recorrer a auxilio e ajuda, bem como as 

próprias interações. Assim, quanto mais as relações se sobrepõem na rede, mais densas elas 

são e maior a possibilidade de geração de capital social. Como exemplo deste fato, temos 

pessoas que, ao mesmo tempo, fazem parte da mesma família e do mesmo grupo de trabalho e 

de amigos. Assim, são importantes, nesta análise, a possibilidade de superposição de 

conexões (relações que se cruzam mais de uma vez, em grupos distintos), o alcance das 

conexões da rede (quantas conexões existem no grupo e seu alcance em relação aos membros) 

e a importância destas conexões sob a ótica do indivíduo e dos demais indivíduos do grupo 

em relação a ele. 

 A heterogeneidade da rede é também um fator influenciador do capital social quando, 

por exemplo, analisa-se a religião, a etnia e o local de origem do membro. De acordo com 

Stone (2001), a confiança é afetada dentro do grupo quando estas diferenças são identificadas 

de modo muito consistente. Essa confiança poderá ser positiva ou negativa, a depender do 

grupo e da característica a ser vista como fator heterogenizador ou homogenizador. Todavia, a 

autora afirma que a heterogeneidade ou homogeneidade da rede é uma incógnita empírica, 

tendo em vista que não existem ainda estudos suficientes para a sustentação desta premissa. 

 Outra abordagem sobre as dimensões do capital social - amplamente difundida 

atualmente nos principais estudos norte-americanos - é a de Nahapiet e Ghoshal (1998). Em 
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seus estudos, os autores trabalham três dimensões específicas que poderiam servir como base 

para a estruturação das pesquisas empíricas sobre o tema. 

            O capital social , sendo visto como um conjunto de normas e ações de reciprocidade, 

informação e confiança que geram o fortalecimento dos grupos, na ótica de Nahapiet e 

Ghoshal (1998),  pode ser compreendido em três dimensões: I) cognitiva; II) estrutural e III) 

relacional.  

 Em relação à dimensão cognitiva, podemos entender que ela aborda os significados 

que são compartilhados pelos membros da rede. Essas ideias e percepções em comum é que 

sustentam as ações e comportamentos do grupo. Isso inclui um conjunto de significados que 

devem ser de compreensão e reconhecimento de todos. Aspectos como a linguagem em 

comum ou inteligível a todos, códigos compartilhados, bem como narrativas, formação de 

impressões sobre assuntos e membros da rede e estereótipos constituem esta dimensão. Tudo 

isso facilitaria o apoio da rede em relação ao membro e vice-versa (NAHAPIET e 

GHOSHAL, 1998). 

 A dimensão estrutural, por sua vez, consiste na força das relações, bem como a própria 

configuração da rede. Explica-se, assim, a força dos laços (fortes ou fracos), a centralidade da 

rede e a estrutura de suas conexões. Os laços podem ser analisados, conforme Nahapiet e 

Ghoshal (1998), levando-se em conta a proximidade das relações, a duração e a frequência 

dos contatos entre os membros da rede. Já a configuração da rede é normalmente analisada a 

partir dos padrões das conexões entre os membros. Assim, a acessibilidade dos indivíduos em 

relação aos demais membros da rede e as formas pelas quais o indivíduo chega aos demais, 

constitui a análise da dimensão estrutural. Para tanto, leva-se em conta a centralidade (o quão 

acessível um determinado membro está para os demais da rede - e isso inclui poder de 

influência do indivíduo em relação aos demais da rede - e a acessibilidade do indivíduo às 

informações circulantes na rede), a densidade (número de ligações existentes em relação ao 

número de ligações possíveis); a conectividade (canais de acesso à rede) e a hierarquia da 

rede (SCOTT, 2000; QUIROGA, 2003; REGIS et al., 2006).  

 A última dimensão apontada por Nahapiet e Ghoshal (1998) é a dimensão relacional. 

Sua análise diz respeito ao papel dos laços diretos entre os membros da rede em relação aos 

conteúdos e significados das interações. Neste sentido, enfoca os papéis que os indivíduos 

assumem no grupo, levando em conta variáveis na estrutura, como número de amigos, 
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informantes e confidentes. Estes papéis podem ser diversos, conforme aponta a literatura que 

se debruça em interações sociais como Goffman (1963; 1985), Argyle e Kendon (1972) e 

Granovetter (1973), entre outros. E, neste sentido, não somente os motivos que levam à 

interação são considerados como também a especificidade e pluralidade de papéis exercidos 

pelo indivíduo em suas diversas redes ou diversos grupos sociais. 

 Para tanto, indicadores de amizade, respeito, confiança, normas e sanções, 

pertencimento e identificação, conversação e até mesmo as próprias informações que 

circulam na rede tornam-se fundamentais para a análise do capital social gerado. Em suma, 

esta dimensão está atrelada principalmente às relações interpessoais contidas nos grupos de 

relacionamento social, ou redes de contato. 

 Em suma, poderíamos analisar a proposta das dimensões do capital social em Nahapiet 

e Ghoshal (1998) da seguinte maneira: 

 
Figura 5: Dimensões do Capital Social 
FONTE: Elaborado pela autora, baseado em Nahapiet e Ghoshal (1998) 
 

 A estas mesmas linhas reflexivas, Uphoff (2000), analisa possíveis dimensões do 

capital social, enfatizando as dimensões ‘estruturais’ e ‘cognitivas’ que, segundo seus 

preceitos, interagem de forma dinâmica e inter-relacional. A dimensão estrutural abarcaria 

formas objetivas de mensuração além das acima citadas, as experiências adquiridas 

Capital Social

DIMENSÃO RELACIONAL:
Papéis

Interações Interpessoais
Pertencimento

DIMENSÃO ESTRUTURAL: 
Conexões

Laços fortes e fracos
Centralidade 

DIMENSÃO COGNITIVA: 
Significados 

Códigos e Idéias 
Compartilhadas 
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anteriormente pelo indivíduo e que podem ser compartilhadas na rede. Quanto à dimensão 

cognitiva, acrescente-se, ainda, sua manifestação por meio de solidariedade, cooperação e 

generosidade (UPHOFF, 2000). Esses aspectos constituem o que ele considera a parte 

observável do capital social que emerge nos grupos. 

 Tudo isso estaria estruturado, conforme o autor, dentro de um continuum do capital 

social, que serviria para mensurar o nível de engajamento e de produção do capital social nos 

grupos. Assim, ele determina que este continuum oscila dentro da seguinte escala: a) Mínimo 

- que configura a total ausência de interesse pelos outros e busca a realização de auto-

interesses; b) Elementar – onde a cooperação somente ocorre na medida em que ela se torna 

uma vantagem particular; c) Substancial – cujo compromisso com o bem comum é maior e há 

efetiva cooperação e d) Máximo – onde o altruísmo se sobressai à medida que percebe a 

cooperação como algo bom, por si só (UPHOFF, 2000). 

 Neste sentido, esta escala poderia servir para mensurar diversas ações que resultam em 

capital social. Contudo, é importante observar até que ponto este continuum proposto por 

Uphoff pode avaliar efetivamente os níveis de densidade e força dos indicadores contidos em 

cada dimensão do capital social e, principalmente, como aplicar tais valores aos diferentes 

níveis de capital social. Tais níveis são elucidados por autores como Bankston e Zhou (2002), 

Coleman (1988), Putnam (1995), Brewer (2003), Hogan e Owen (2000), Newton (2001) e 

Edward e Foley (1998) que destacam, de algum modo, as esferas em que o capital social 

poderia emergir. 

 Observamos que, devido à complexidade do debate, ainda não existe um consenso 

claro sobre em quais níveis o capital social é mais ou menos gerado. O que se percebe na 

literatura é que, frente a uma fusão de reflexões, chega-se, basicamente, a três níveis em que o 

capital social existe ou está localizado: nível micro, meso e macro (figura 6): 
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Figura 6: Níveis de Interação em que o capital social existe 
FONTE: Claridge (2004) 
 

 

 Para se chegar a esta configuração, a evolução do debate sobre o capital social foi 

essencial, principalmente na análise das fragilidades de pensamentos de autores que ajudaram 

a construir esta estrutura. Brewer (2003), em sua obra ‘Building social capital’, afirmou que 

embora o conceito original de capital social tenda para uma análise macro da sociedade, ele 

deve ser observado em nível individual. Discordando desta visão, Baum e Ziersch (2003) 

afirmam que Putnam, um dos teóricos consolidados nesta temática, identificou a formação de 

capital social no nível de comunidade, o que é reforçado por autores como Hogan e Owen 

(2000). Assim, estudos recentes tentam levar a análise da existência de capital social como 

sendo possível nos três níveis acima relacionados. 

 Baseando-se nos autores discutidos, elaboramos um quadro cujos principais 

indicadores do capital social  - possivelmente mensuráveis - foram sistematizados, buscando 

uma visualização mais sintetizada dos pensamentos dos principais autores que compuseram o 

debate sobre capital social (quadro 7). 

 É importante destacar que, conforme verificado adiante, os indicadores de Nan Lin 

serviram de base para a determinação das variáveis do estudo. Entretanto, tal sistematização 

contida no quadro 7 foi de suma importância para que pudéssemos analisar, dentro da nossa 

realidade de população e objeto, quais dos indicadores e autores seriam mais recomendados 

para embasar nosso instrumento. 

 



94 
 

 
 

     Quadro 7: Indicadores de capital social nos grupos 
     FONTE: Elaborado pela autora 
 
* Os autores que compõem este quadro são os mais discutidos ao longo deste estudo. As obras citadas são as que 
tivemos acesso por meio de bibliotecas (tradicionais e digitais) 
 

 
AUTORES /OBRAS* INDICADORES OBSERVÁVEIS MAIS CITADOS 

Bourdieu 
(1980; 1984; 1985; 1986; 2005) 

- Prestígio - Pertencimento 
- Reputação - Lealdade 
- Fama  

Coleman 
(1988; 1990) 

- Confiança - Canais de Informação 
- Reciprocidade - Normas e Sanções 
- Status - Superposição 
- Lealdade - Alcance das Conexões 
- Importância das conexões  

Putnan 
(1993; 1994; 1995a; 1995b; 2000; 2001; 

2003) 

- Recompensas - Fidelidade 
- Apoio Social - Honra 
- Sanções - Reconhecimento 
- Conversações Cívicas  

Fukuyama 
(1995; 1999; 2002; 2009) 

- Raio de Confiança - Cooperação 
- Solidariedade Espontânea  

Lin 
(1982; 1986; 1990; 1992; 1999; 2001) 

- Status - Identidade 
- Fluxo de Informações - Credibilidade 
- Confiança - Reconhecimento 
- Influência/Poder  

Stone 
(2001) 

- Confiança - Reciprocidade 
- Assistência - Investimento na Relação 
- Tempo Despendido - Tempo de Ação 
- Visitas - Encontros 
- Investimento Financeiro  

Baum 
(2000) 

- Participação Cívica - Manifestações 
- Pertencimento - Espírito de Equipe 
- Amizade  

Régis et al. 
(2006) 

- Apoio Emocional - Visibilidade 
- Troca de Experiências - Credibilidade 
- Maximização de Contatos  

Nahapiey e Ghoshal 
(1998) 

Dimensão Cognitiva  
- Linguagem - Códigos 
- Narrativas - Impressões 
- Estereótipos 
 

- Apoio 

Dimensão Estrutural  
- Centralidade - Hierarquia 
- Densidade 
 

- Conectividade 

Dimensão Relacional  
- Amizade - Pertencimento 
- Respeito - Identificação 
- Confiança - Conversação 
- Normas e Sanções - Informações 

Uphoff 
(2000) 

- Experiências Adquiridas - Generosidade 
- Cooperação - Solidariedade 
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 Explicitados os indicadores e o próprio debate dos autores em questão, o que nos resta 

compreender, contudo, é até que ponto é possível uma escala de mensuração eficiente ou que 

alcance relações de nível macro. E até que ponto as análises somente em âmbito individual 

darão conta de avaliar a diversidade de fatores que indicam capital social, sem levar em conta 

as interações grupais. Neste sentido, nossa análise aponta para a mensuração de capital social 

nos níveis ‘Micro’ e ‘Meso’. Nesta mensuração, as ações dos indivíduos para com o grupo (e 

vice-versa) são a esfera-foco de análise desta tese, tendo como suporte a percepção de Nan 

Lin sobre a importância da análise, nesta ótica, bem como os indicadores de análise da 

formação e manutenção de capital social nos grupos, os quais estão adequadamente 

explanados no quadro 9.  

 Conforme visto anteriormente, os telefones celulares não somente compõem o 

embasamento teórico, como também constituem um dos próprios objetos deste estudo. Assim, 

entendemos ser fundamental discorrer sobre sua evolução, bem como discorrer sobre a 

própria comunicação mediada que deu suporte às invenções tecnológicas mais recentes. Desta 

maneira, apresentamos, no próximo capítulo (ainda de bases teóricas), a evolução desses 

meios e artefatos de mediação da comunicação - pelo menos os principais e mais conhecidos - 

para podermos, a partir daí, compreender primeiramente o contexto social em que se 

desenvolveram. Após estes estudos, dissertaremos sobre nosso objeto principal - os celulares - 

elucidando desde fatos sobre sua trajetória enquanto dispositivo de comunicação mediada, até 

suas recentes apropriações pelos grupos sociais. 
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4. MOBILIDADE TECNOLÓGICA E TELEFONES CELULARES: 
CARACTERÍSTICAS E EVOLUÇÕES 

 
 Alguns dispositivos foram fundamentais para que a comunicação mediada se 

aprimorasse e a era da mobilidade tecnológica, principalmente em se tratando dos artefatos de 

comunicação, se instalasse. A telegrafia foi um grande marco na evolução desta comunicação 

mediada. Os primeiros dispositivos surgiram por volta de 1790, e apoiando-se nas então 

recentes descobertas na área da eletricidade, o telégrafo (figura 7) – “primeira invenção 

elétrica do século XIX a transmitir mensagens públicas e privadas” (BRIGGS e BURKE, 

2004, p. 140), evolui e inicia um verdadeiro redirecionamento social no que tange à mediação 

a partir da década de 1930, quando surgem os primeiros modelos elétricos. 

 

 

  Figura 7: Telégrafo 
  FONTE: Infnet Mídias Digitais (2012)17. 

 

  Apesar de a comunicação oficial a distância curta, nesta época, ser possibilitada por 

semáforos, a mediação em longa distância a partir do telégrafo se aperfeiçoou, desenvolvendo 

regiões inteiras (mercadologicamente e estruturalmente falando).  

 O primeiro telégrafo instalado no Brasil foi em 1809, na sua versão ótica, unindo por 

sinais luminosos Cabo Frio à Corte, e atendia a uma demanda exclusivamente portuária. Em 

1852, começaram a ser instaladas linhas do telégrafo elétrico, formando uma rede integrada 

                                                
17.http://infnetmidiasdigitais.wordpress.com/2011/01/05/do-telegrafo-ao-Twitter-ultrapassando-as-barreiras-da-
comunicacao/ 
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com bandeirolas no Morro do Castelo. Em 1864, uma nova convergência tecnológica somou 

ao sistema elétrico e de bandeiras o antigo telégrafo ótico (MATHEUS, 2012). 

 Em 1866, foi inaugurado o cabo transatlântico, permitindo a troca de dados entre 

América e Europa e, somente após a configuração desse cenário técnico é que as transmissões 

transcontinentais são possíveis, fortalecendo ainda mais a imprensa. A comunicação mediada 

intercontinental, a partir de então, ultrapassa os limites temporais provocados pelas barreiras 

oceânicas e se instala com um potencial de velocidade nunca antes visto. 

 Mas a maior tecnologia que viria a se popularizar enquanto dispositivo digital de 

comunicação mediada no século XX já encontrava-se em curso através de seus principais 

precursores. Apesar de a primeira patente de telefone ter sido registrada em 1876 por 

Alexander Graham Bell (BRIGGS e BURKE, 2004), duas outras tecnologias – que vieram um 

pouco depois da patente citada, influenciaram significativamente a progressão de seu formato 

atual: o fonógrafo e o gramofone. 

 

 

Figura 8: Fonógrafo de Thomas Edison 
FONTE: Memórias Eletrobrás, 201218. 

Figura 9: Gramofone de Berliner 
FONTE: Memórias Eletrobrás, 2012. 

 

 

 O telefone, tal como foi apresentado em 1876, possui diferenças significativas em 

relação aos primeiros aparelhos fixos que se tornaram acessíveis à população. Pode-se dizer 

que o fonógrafo e o gramofone auxiliaram demasiadamente nesta evolução.  

                                                
18 http://www.memoria.eletrobras.com/almanaqueenergia/main.asp?View=%7BE1E81762-EAC8-43C9-BA37-
34F68F5CB612%7D&Team=&params=itemID=%7B146000A9-1FDC-4F96-9DA7-
5095B97DF7E2%7D;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D 
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 Criado em 1877 por Thomas Edison, o fonógrafo era um dispositivo que tinha por 

finalidade reproduzir o som falado a distância. Baseando-se nos estudos de Chanan (1995), 

Dowd (2002) e Gitelman (1999), é De Marchi (2005) quem apresenta a descrição que relata 

que o fonógrafo e seus cilindros apresentavam limitações técnicas para a formação de uma 

indústria em termos massivos. Primeiramente, se o aparelho permitia a gravação e reprodução 

sonora, ele deixava escapar a possibilidade de reprodutibilidade técnica do som, pois não 

havia como fazer cópias das gravações: uma vez gravado, o conteúdo estava condenado a 

permanecer no mesmo cilindro, tornando-se uma peça única. 

 O gramofone, por sua vez, tecnologia similar ao fonógrafo, foi criado em 1887 por 

Emile Berliner, que conseguiu sua patente em 1888. De Marchi (2005) destaca, em sua 

pesquisa, embasado em Chanan, (1995) e Sterne (2003), que sua principal diferença em 

relação ao artefato de Edison era a utilização do formato de disco para gravação, cujos sulcos 

eram laterais e ficavam apenas num dos lados do objeto. A novidade do formato era a 

descoberta de um método de duplicação dos discos, que passaram a ser feitos em goma-laca 

(shellac) e reproduzidos numa matriz de cobre. Retrospectivamente, isso representou a 

possibilidade de reprodutibilidade técnica massiva da gravação sonora, provocando uma 

importante mudança. 

 Esses dois dispositivos, conforme discutido anteriormente, foram pilares para o 

formato utilitário do telefone fixo, que posteriormente tem sua versão móvel altamente 

absorvida pelas sociedades de modo geral. Porém, antes de discorrermos sobre o sistema de 

telefonia tanto móvel quanto fixa, traremos ao esboço evolutivo dos dispositivos de 

comunicação mediada três artefatos que indubitavelmente alteraram a comunicação social da 

sociedade: o rádio, a TV e os computadores. 

 Neste momento, é importante destacar que a ênfase deste estudo em termos de 

mediação se dá nas práticas de comunicação mediada interpessoal por meio de um artefato 

móvel – o celular.  

 Se questionarmos sobre qual cenário é mais próximo ao real, se as tecnologias criadas 

geram necessidade à sociedade ou se a sociedade é quem impulsiona, a partir de suas 

necessidades, a criação de novas tecnologias de comunicação, não poderemos, 

provavelmente, apontar uma afirmação com sendo verdadeira e a outra falsa. Isso porque, 

apesar de compreendermos que o mercado, nos moldes capitalistas, tende a induzir ao 
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consumo por vezes desmedido, entendemos que, atualmente, a própria sociedade anseia por 

esse avanço e, muitas vezes, chega a exercer uma verdadeira pressão para que os mercados 

apresentem algo que possa ser considerado útil, ou essencial.  

 Assim sendo, estes e outros dispositivos tiveram que acompanhar a própria mobilidade 

do indivíduo na sociedade e se adaptaram a este ritmo em que os indivíduos precisam estar 

aqui e lá, ao mesmo tempo. Isso significa dizer que a necessidade de artefatos que 

possibilitariam a comunicação móvel mediada interpessoal - ou em rede - concretizou-se 

como algo fundamental na atual sociedade. Surge, então, a era da mobilidade. 

 Com foco nesta nova geração móvel, as organizações têm buscado, de modo até um 

pouco frenético, criar novos artefatos que saciem a necessidade das pessoas de interagir, 

sociabilizar-se e estar em movimento. Um exemplo disso são os tablets. Tablets são 

dispositivos híbridos que condensam em uma mesma estrutura: computador, internet, telefone 

e outros recursos. Tais recursos possibilitam aos seus usuários uma gama de ferramentas que 

podem facilitar demasiadamente seu cotidiano. Desde a chance de ter uma centena de livros 

disponíveis para leitura a qualquer momento ou local em um artefato de pouco menos de 2cm 

de profundidade, até a comunicação com familiares, amigos e contatos virtuais. Tudo isto ao 

alcance de poucos comandos efetuados nas telas touch screen, os tablets se popularizaram de 

tal modo no Brasil, que o próprio governo federal tomou a iniciativa de munir de tablets seus 

principais líderes, a Câmara e o Senado Federal e até mesmo alunos de algumas escolas 

públicas (AGÊNCIA BRASIL, 2012). Esta conjetura  reflete, de modo claro, a forma como as 

tecnologias podem moldar os hábitos e de como os hábitos podem moldar as tecnologias. Essa 

realidade19 já é presente no Brasil. 

 Neste âmbito, os smatphones têm também se destacado, pois englobam quase todos os 

recursos disponíveis em um tablet, porém de modo mais compacto. A mobilidade dos 

smartphones é, sem dúvida, um de seus pontos altos. Porém, tendo em vista que este estudo 

tem como foco a telefonia celular, julgamos importante retomar o debate sobre esta ótica e até 

mesmo fazer um retrocesso no tempo para compreendermos de que modo a telefonia evoluiu 

para que pudéssemos hoje desfrutar de tantos recursos em um só aparelho. Assim sendo, e 

tendo em vista que o objeto de nosso estudo é o telefone celular, voltamos a meados de 1680 

para, a partir daqui, transcorrermos sobre este dispositivo e como se deu sua evolução. 
                                                
19 Maiores informações em: http://www.datamark.com.br/noticias/2012/10/venda-de-tablets-no-brasil-cresce-
em-275-133870/. 
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 Paladino (2009) afirma que provavelmente a palavra telefone foi utilizada pela 

primeira vez por volta de 1682, na França, quando um jovem monge propôs à Academia de 

Ciências de Paris a instalação de um sistema de propagação de voz por tubos metálicos 

acústicos. Seu nome era Dom Gauthey. Nesta época, já se conhecia a possibilidade de 

transmissão de sons por meio de corpos sólidos. 

 Outros estudos desta natureza se desenvolveram ao longo das décadas, até que o 

modelo oficial do telefone - tal qual nos é apresentado historicamente - foi ‘inventado’ em 

meados de 1876. Em sua obra, Paladino (2009) destaca alguns precursores e experimentos 

significativos na história da telefonia mundial. De acordo com o autor, Michael Faraday já 

havia demonstrado,  em 1831, que as vibrações de uma peça de ferro podiam ser convertidas 

em impulsos elétricos. Em 1837, Charles Grafton Page descobre que as variações sucessivas e 

rápidas no magnetismo de uma barra de ferro produziam um som musical e o professor 

alemão Johann Philipp Reis projetou ,em 1861, diversos aparelhos destinados à transmissão 

de som, especialmente os musicais. Acreditava-se, até então, que a transmissão efetiva da voz 

humana era impossível. 

 Apesar de sua invenção ser atribuída à Graham Bell, sabe-se que diversos 

pesquisadores e cientistas estavam trabalhando com artefatos similares no mundo todo. 

Entretanto, quando a primeira versão do telefone foi apresentada oficialmente, sua recusa foi 

eminente. Além da própria sociedade - que não via sentido em um dispositivo que fazia 

chegar ao outro a voz de um interlocutor - a própria imprensa via o aparelho com restrições. 

 A proposta de Graham Bell era a de instalar o seu instrumento de comunicação 

mediada em quase todas as casas e estabelecimentos comerciais, aponta Paladino (2009). No 

entanto, inicialmente a comissão que avaliou a proposta de Graham Bell de popularizar sua 

invenção deu parecer contrário e ainda recomendou que nenhum investimento fosse efetuado 

no referido empreendimento. “É curioso notar que os jornalistas também rejeitam a ideia do 

telefone. Periódicos famosos ridicularizam a utilidade prática de um aparelho que possibilita a 

transmissão da voz humana à distância” (PALADINO, 2009, p. 29).  

 O ritmo de evolução dos processos de comunicação mediados ainda era irrisório, se 

comparados ao atual frenesi tecnológico que reflete e refletirá diretamente na comunicação 

social. Mesmo assim, as tecnologias desenvolvidas no passado encontravam uma resistência 
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social à sua adoção e aceitabilidade naturais, dadas as condições da própria sociedade da 

época.  

 Compreendemos que em um contexto de transformações graduais, a absorção de 

novos conhecimentos e tecnologias também se manifestará de forma gradual, como o 

momento de apresentação do primeiro telefone, que foi recebido com incredulidade em 

meados do século XX, conforme resgatam Briggs e Burk (2004, p. 150-156): “em 1876, 

alguns sugeriram que ‘não havia necessidade de telefone; a sociedade sempre passou bem sem 

ele’ [...] ‘a comunicação não era desejável para classe rural’[...]. Esse tipo de crítica não era o 

único feito da época. A invasão do telefone frequentemente estava sob ataque”. 

 Afinal, para que precisaríamos disso? 
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4.1 Pequena História da Telefonia Móvel no Brasil 

 

A última grande batalha judicial acontece 
em 1887, onze anos depois da invenção de 
Graham Bell, após a proposta de anulação 
das patentes de Bell. A dúvida ficou entre 
Graham Bell e Elisha Gray. Motivo: no dia 
14 de fevereiro de 1876, por extrema 
coincidência, Bell e Gray ingressaram com 
o pedido de patente20. 

 

 

 Ironicamente, um dos artefatos de comunicação oral que sofreram grande resistência 

há cerca de um século atrás, atualmente - em sua versão móvel -  não só está inserido em boa 

parte da população mundial, como também é um dos artefatos tecnológicos de comunicação 

de maior aceitabilidade e desejo no país. Assim, acompanhando o ritmo acelerado das atuais 

inovações no campo das tecnologias e artefatos de comunicação, a sociedade se mostra cada 

vez mais suscetível a responder a tais mudanças no mesmo compasso. Ilustrando tais 

argumentos, de acordo com a Anatel21, em agosto de 2012, o Brasil já contava com cerca de 

258 milhões de aparelhos celulares ativos. Deste universo, 81,3% dos celulares são pré-pagos 

e 18,7% são pós-pagos. 

 A telefonia móvel foi introduzida no Brasil em 1972, por um sistema anterior à 

tecnologia celular, um sistema de baixa capacidade, com tecnologia IMTS (Improved Mobile 

Telephone System). Em 1984, deu-se início à análise de sistemas de tecnologia celular, sendo 

definido o padrão americano, analógico AMPS (Advanced Mobile Phone System ou Sistema 

de Comunicação de Telefonia Celular), como modelo a ser introduzido (foi implantado, 

também, em todos os outros países do continente americano e em alguns países da Ásia e 

Austrália). O padrão AMPS introduzido obedecia rigorosamente à formatação em uso nos 

Estados Unidos. Posteriormente, com o aumento da demanda, o Ministério das Comunicações 

expandiu a Banda de frequência para o sistema móvel celular e utilizou o padrão E-AMPS 

(Extended AMPS) (COELHO, 2006).  
                                                
20 Paladino (2009). 
21 www.anatel.gov.br 
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 Desde a batida do martelo ao final do leilão da Telebrás, em 29 de julho de 1998, as 

telecomunicações brasileiras passaram por uma revolução. A semente dessa mudança havia 

sido plantada anos antes, com ações importantes, como, por exemplo, a definição do novo 

marco regulatório, os leilões da banda B da telefonia móvel e a retomada de investimentos na 

Telebrás. Foi a partir de 1998, portanto, no que diz respeito à sua participação no crescimento 

do país, que o setor ganhou vulto com os gigantescos investimentos realizados pelas 

operadoras, objetivando, desta maneira, multiplicar por dois a planta de telefonia fixa (de 20 

milhões em 1998 para 39,4 milhões de terminais em 2008), ampliar 18 vezes o número de 

celulares (de 7,4 milhões para 131,3 milhões) e implantar as conexões em banda larga (DIAS 

e COMILS, 2008).  

 

No final de 1997, véspera da privatização, 4,5 milhões de aparelhos móveis estavam 
em serviço no país. Em junho de 2008, já eram 133,1 milhões, uma densidade de 70,4 
celulares por 100 habitantes. Em 2003, a base de assinantes de celulares superou o de 
linhas fixas em serviço. E várias outras transformações estão a caminho naquela que é, 
na definição de Marc Laperrouza, diretor de pesquisa da École Polytechnique Fédérale 
Lausanne, a única tecnologia, em toda a história, mais usada nos países em 
desenvolvimento do que nos desenvolvidos. Nas nações mais pobres estão 59% dos 
assinantes do mundo (DIAS e COMILS, p. 99, 2008). 

 

 Em 1990, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a usar a Telefonia Móvel 

Celular e foi seguido por Campo Grande, Belo Horizonte e Goiânia. Em 1993, inaugurou-se a 

Telefonia Móvel Celular em São Paulo, e em novembro deste mesmo ano, a Telesp Celular 

lança o seu celular digital. Em 1997, começa a operar o primeiro serviço celular digital da 

Banda B no Brasil. 

 Porém, foi em 1996 que o início da preparação do arcabouço regulatório para os 

leilões de banda B se deu. Em novembro, foi aprovada a Norma 20, que definiu as 

características do serviço móvel celular, primeiro passo para os leilões. O edital de venda 

dividiu o país em dez áreas e foram estabelecidas as regras para aquela que seria a primeira 

participação do setor privado na oferta de serviços de telecomunicações, depois da criação da 

Telebrás. Em janeiro de 1997, o edital foi publicado pelo governo e formaram-se os 

consórcios para concorrer às licenças, reunindo empresas brasileiras, fundos de investimentos, 

fundos de pensão e companhias internacionais (DIAS e COMILS, 2008). 
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 Muito investimento esteve por trás dessa escalada, destacam Dias e Comils (2008). De 

acordo com os autores, de 1999 a 2007, as operadoras de telefonia investiram R$ 152 bilhões 

e, em 2008, as principais empresas anunciaram, cada uma delas, algo como R$ 2 bilhões. Tal 

volume de dinheiro levou a um forte processo de fusões e aquisições no setor. Até porque o 

crescimento do mercado, bancado na maior parte das operadoras com agressiva política de 

subsídio dos aparelhos, fez a rentabilidade esperada pelas empresas começar a dar sinais só 

em 2007, quando esse modelo começou a ser questionado (DIAS; COMILS, 2008, p. 100). 

 Tais possibilidades no contexto brasileiro, na verdade, são fruto das inovações 

ocorridas com as tecnologias que posteriormente seriam adotadas nos celulares, nos anos 

1980 e 1990. Na Europa nasceu o Global System for Mobile Commnications (GSM), proposto 

em 1983, e que foi adotado pela maior parte dos países europeus como o top da comunicação 

digital móvel. Já nos EUA, duas tecnologias alternativas apareceram, o TDMA (Time 

Division Multiple Access) e o CDMA (Code Division Multiple Access) (COELHO, 2006). 

 O TDMA e o GSM são tecnologias similares. O CDMA é uma tecnologia que foi 

oriunda dos meios militares, muito mais adequada para comunicações de voz e dados que as 

outras, e como tal foi a base para o desenvolvimento de tecnologias móveis de terceira 

geração (3G). Os dois modelos de terceira geração que existem hoje são ambos derivados do 

CDMA: o WCDMA (também designado UMTS) e o CDMA2000. Estas duas variantes estão 

hoje em evolução para novas versões, com cada vez mais potencial (COELHO, 2006). Esta 

‘Terceira Geração’ da telefonia celular é o nome dado às novas redes de banda larga móvel 

das operadoras, e tem, por objetivo, oferecer acesso móvel à Internet em alta velocidade, bem 

como à quarta geração (4G), que promete uma velocidade ainda maior.  

 Durante boa parte do desenvolvimento deste estudo a tecnologia 3G ainda era recente 

no Brasil e suas sucessoras ainda eram apenas um campo de estudo a ser explorado. Coelho 

(2006) destacava até então que  

 

para o futuro estão previstas mais evoluções: o HSUPA (High Speed Uplink Packet 
Access), também conhecido como 3.75G promete 5.76 Mbps. O 4G, quarta geração, 
permitirá débitos da ordem de 1Gbps (100 Mbps em movimento). Pode-se contar 
também no futuro com a concorrência de tecnologias de tipo WiMAX (WorldWide 
Interoperability for Microwave Access), uma tecnologia Wireless que se destina a 
substituir o papel que as MAN (Metropolitan Area Networks) tiveram e que poderá 
servir para interligar hotspots wi-fi (COELHO, 2006, on-line). 
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 Tal perspectiva aproximava-se dos preceitos citados por Pavlik (2008) quando 

afirmou, por exemplo, que a direção futura das tecnologias de reprodução de imagens digitais 

refletem três tendências principais. Primeiramente, as tecnologias de reprodução de imagem 

estão em uma trajetória de miniaturização crescente. Segundo, dispositivos com design de 

fácil usabilidade e que continuam melhorando, especialmente para usuários sem treinamento 

avançado. E, por último - e não necessariamente relacionado às duas tendências precedentes - 

os dispositivos, cada vez mais, são capazes de funções múltiplas. 

 Todavia, esta previsão ficou para trás e deixou de ser um pressuposto em 

desenvolvimento para ser uma realidade desejada, pelo menos em países cuja tecnologia não 

está disponível, como o Brasil. No segundo semestre do ano de 2012 – quando esta pesquisa 

foi concluída, a tecnologia 4G já se encontrava disponível nos principais mercados mundiais, 

como Japão e Estados Unidos, além de outros países da Europa. No lançamento do Iphone 5, 

em setembro deste mesmo ano - já com a possibilidade de recursos suportados pelo 4G - uma 

série de reportagens torna-se destaque na mídia brasileira em relação à frustação dos 

brasileiros que pretendiam possuir um dos celulares com tecnologia mais moderna do mundo:  

por enquanto, continuaremos a desfrutar da precária banda larga em 3G no Brasil. 

 

 

4.2 Evolução Tecnológica, de Penetração e Uso dos Telefones Celulares 

 

  Diferentemente da infraestrutura do serviço, no que diz respeito aos recursos 

tecnológicos dos dispositivos, muito se evoluiu. Embora o Brasil ainda não dê condições para 

que as mais modernas tecnologias funcionem adequadamente – e estamos longe de conseguir 

sequer uma velocidade próxima aos países mais desenvolvidos ainda na já ultrapassada 3G - 

os aparelhos em si evoluem a passos largos22. 

                                                
22  Até a finalização desta pesquisa, a tecnologia 4G (quarta geração) ainda não está disponível para uso no Brasil. É 
importante frisar que o oferecimento banda larga móvel 3G no Brasil ainda está longe de aproximar-se de sua potencialidade 
real. As principais empresas que oferecem o serviço estão constantemente sob a mira dos órgãos de defesa do consumidor 
pelo volume de reclamações de velocidade incompatível com o contratado e corte de sinal. Em julho deste ano, a ANATEL 
suspendeu as vendas de planos de telefonia e internet móvel de três grandes empresas atuantes no Brasil até que elas 
apresentassem projetos de expansão de suas redes e qualidade nos serviços prestados. Outras informações: 
http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201207182053_TRR_81416534; http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2012/07/operadoras-sao-proibidas-de-vender-linhas-e-internet-3g-em-porto-alegre.html; 
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 Desde simples agenda e despertador, até a possibilidade de comandos por voz 

(também ainda indisponíveis na língua portuguesa), como localizar filmes nos cinemas 

próximos, ser informado sobre o trânsito nas vias circunvizinhas à sua localização, entre 

outras possibilidades que aplicativos como o Siri23 possibilitam, os telefones celulares 

transformaram-se em verdadeiras centrais multiuso de comunicação, de lazer, de 

entretenimento e trabalho, entre outros. 

 Diante disso, o que se percebe é que os telefones celulares deixaram de ser apenas 

artefatos de comunicação imediata para se tornarem ferramenta de suporte à interação e 

socialidade. Para melhor compreensão da amplitude do artefato, empregaremos a 

terminologia apontada por Lemos (2007) para definição dos celulares atuais. De acordo com 

Lemos, o celular pode ser caracterizado como um Dispositivo Híbrido Móvel de Conexão 

Multirredes (DHMCM). Complementando tais designações, ele explica que 

 

o que chamamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato, uma tecnologia de 
comunicação); Híbrido, já que congrega funções de telefone, computador, máquina 
fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto, GPS, entre outras; Móvel, isto é, 
portátil e conectado em mobilidade funcionando pó redes sem fio digitais, ou seja, de 
Conexão; e Multirredes, já que pode empregar diversas redes, como: Bluetooth e 
infravermelho, para conexões de curto alcance entre outros dispositivos (LEMOS, 
2007, p. 2). 

 
 Assim, “os DHMCM aliam a potência comunicativa (voz, texto, foto, vídeos), à 

conexão em rede e à mobilidade por territórios informacionais” (LEMOS, 2006). A noção de 

espaço vai sendo reconfigurada sob uma nova ótica, tendo em vista a diversidade de 

possibilidades que o ciberespaço potencializa. Neste sentido, Lemos (2006, p. 8) argumenta 

que 

um site é sempre uma territorialização ou uma des-re-territorialização, lugar de 
controle que pode ser uma linha de fuga ao poder instituído, ou a reafirmação desse 
mesmo poder. Podemos dizer aqui que a cibercultura não apenas destrói hierarquias e 
fronteiras, mas que também as institui em um processo complexo de des-
reterritorializações. [...] Essa nova configuração social vai ser influenciada e 
impulsionada pelas tecnologias móveis. 

 

                                                                                                                                                   
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/2500254/claro-tim-estao-proibidas-venderem-novas-linhas-
partir-segunda. 
23 Maiores informações em: http://www.apple.com/ios/siri/. 
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 Sob esta mesma perspectiva, o tempo se altera à medida que a comunicação se realiza 

em tempo real, porém com seus atores em locais longínquos e distintos. Esta realidade 

oriunda de tecnologias contemporâneas de comunicação é intensificada também com as 

tecnologias móveis de comunicação que, a passos largos, tendem a direcionar-se ao formato 

DHMCM. 

 Os DHMCM estão se tornando ferramentas de mobilização que permitem múltiplas 

funções como divulgar fatos, informações, imagens, sociabilizar-se e localizar-se. Isso ocorre 

- conforme elucidado anteriormente - porque além de estabelecer uma vasta possibilidade de 

conexão com outras tecnologias, traz consigo ferramentas e suporte suficientes para alargar as 

relações e interações entre as pessoas. 

 Lemos e Novas (2005, p. 30) ressaltam que “o fenômeno mundial de mobilização 

social para ajuda através de tecnologias móveis como o celular (voz e SMS), internet sem fio 

(wi-fi) e os blogs está em pleno desenvolvimento na atual sociedade da informação”. Portanto, 

frente ao atual estágio de desenvolvimento de tecnologias comunicacionais móveis, cada vez 

mais versáteis, entendemos que as possibilidades de interação se intensificam.  

Kartz e Aakhus (2002, p. 2) afirmam que “os telefones celulares aceleram o ritmo e a 

eficiência da vida, mas também permitem mais flexibilidade aos negócios profissionais bem 

como na vida familiar e pessoal24”. Para os autores, as pessoas podem aproveitar o tempo 

livre fazendo tarefas que não parecem exigir atenção (por exemplo, esperando em uma fila de 

compras, ou na condução). Eles podem usar esse tempo para se comunicar e fazer 

planejamentos com outras pessoas, obter informações ou trocar mensagens. A tecnologia 

móvel também afeta a maneira como as pessoas interagem quando estão face-a-face, melhor 

e, cada vez mais, face-a-face via interface do telefone móvel.  

 Os autores salientam que a investigação conduzida na obra em referência prossegue ao 

longo de três caminhos:  

 

Primeiro, nós queremos ver como o telefone celular como uma tecnologia tem afetado 
a vida das pessoas. [...] Em segundo lugar, vemos que a tecnologia da telefonia móvel 
pode iluminar fortemente o comportamento humano. A novidade da tecnologia de 
telefonia móvel, e seu poder intrusivo na vida das pessoas, permitem observar 
aspectos do processo de comunicação humana que de outra forma escapam à nossa 

                                                
24 Tradução da autora, do trecho: Cell phones speed the pace and efficiency of life, but also allow more flexibility 
at business and professional levels as well as in family and personal life. 
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atenção, ou pelo menos, seria extremamente difícil discernir. Finalmente, 
introduzimos um novo termo para descrever o fenômeno de comunicação móvel25 
(KARTZ e AAKHUS, 2002. p. 3). 

 

O termo a que os autores se referem é composto pelo prefixo latino ‘apparat’, 

significando máquina, e pelo sufixo alemão ‘geist’, denotando espírito ou mente. Trata-se 

assim de um aparelho que encarna o espírito do tempo.  Para Katz & Aakhus:  

 
[…] The term Apparatgeist ties together both the individual and the collective aspects 
of societal behavior. That is, the cultural situation and the limitations of extant 
technology determine individual behavior, which also takes place within a group or 
collective. […] The Apparatgeist refers to the common set of strategies or principles 
of reasoning about technology evident in the identifiable, consistent and generalized 
patterns of technological advancement throughout history. It is through these common 
strategies and principles of reasoning that individual and collective behavior are drawn 
together. […] The logic that informs the Apparatgeist is perpetual contact (Katz & 
Aakhus, 2002, pp. 305-307)  

 

 Os usos e apropriações desse apparatgeist são amplos e visíveis na nossa rotina diária. 

A era da mobilidade com os smartphones e tablets coloca a sociedade contemporânea na 

cultura da conexão planetária multiredes (Wi-Fi, 3G, 4G), da mobilidade física e 

informacional, da portabilidade e da hiperlocalização informacional (LEMOS, 2010, 2011). E 

esse não é um fenômeno característico de países desenvolvidos, mas um fenômeno realmente 

mundial, onde o uso é fortemente utilizado em países em desenvolvimento ou emergentes.  

 As formas de conexão variam de país para país e há desníveis na capacidade de acesso 

à rede, mas o telefone celular é uma das poucas tecnologias atuais que têm uma forte 

penetração em países com menores recursos financeiros e níveis inferiores de 

desenvolvimento de infraestrutura de comunicação (Dias & Comils, 2008, p. 99). Parece que 

a tese de Marc Laperrouza, diretor de pesquisa da École Polytechnique Fédérale Lausanne, se 

confirma: “for the first time in world history, there is a technology used more in the 

developing world than in the developed” (Laperrouza, 2008, on-line). É fato que nas nações 

mais pobres do planeta estão 59% dos assinantes do mundo (Dwomoh-Tweneboah, 2008).  

                                                
25 Tradução da autora, do trecho: First, we want to see how de mobile telephone as a technology hás been 
affecting people’s lives. [...] Second, we see that the mobile telephone as a technology can sharply illuminate 
human behavior. The novelty of mobile phone technology, and its intrusive power into people’s lives, allow us to 
observe aspects of the human communication process that would otherwise escape our attention, or a least be 
extremely difficult to discern. Finally, we introduce a new communication term to describe the mobile 
communication phenomenon.  
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Desde a simples agenda e o despertador, até a possibilidade de comandos por voz ou 

localizar filmes nos cinemas próximos, ser informado sobre o trânsito nas vias circunvizinhas 

à sua localização, entre outras possibilidades, os telefones celulares transformaram-se em 

verdadeiras centrais multiuso de comunicação, entretenimento e trabalho. 

Sob esta ótica, Kartz e Aakhus (2002) relembram que houve uma rápida e contínua 

fusão das anteriores distintas modalidades de comunicação mediada. Estas incluem a Internet, 

o telefone, os computadores portáteis, a assistente pessoal digital, a radiodifusão, o 

infravermelho sem fio e as tecnologias de áudio e vídeo digital, além do tradicional papel. 

 Foi a partir dessa junção, que fez com que os telefones celulares se tornassem muito 

mais do que um aparato para conversar via voz - passando da simples ligação comum de 

telefone fixo, para ligação com mobilidade -  que este aparelho híbrido se inseriu com mais 

vigor nas práticas interativas dos indivíduos. Eles possibilitam uma gama de possibilidades de 

extensão da comunicação humana, facilitando a expansão e o alargamento dos contatos nas 

redes interpessoais. 

 Como forma de ilustrar tais possibilidades, os estudos de Ling (2001; 2002; 2004), 

inicialmente enfocando o uso dos telefones celulares pelos adolescentes, destacam de modo 

muito conciso como os telefones celulares ultrapassam a percepção de equipamento de 

comunicação, para se tornar, na percepção estudada, símbolo de liberdade, segurança, 

individualidade e identidade perante aos grupos de convívio dos mesmos. 

 O autor cita, dentre outros usos dos telefones celulares, a percepção dos jovens 

pesquisados sobre como este artefato serve ainda como apoio à interação social (sem se 

preocupar com tempo e espaço), manutenção de status, independência diante da família e 

personalização (LING, 2004). 

 Ling (2004, p. 99) afirma que “the ownership, display, and symbolic use of the mobile 

telephone are - in many cultures - an essential part of being an adolescent. Just as the 

symbolism of the car goes far beyond simple functional transportation for many American 

teens, the mobile telephone is packed into a much broader symbolic universe”. Assim, 

destaca o poder simbólico do celular e o que ele representa aos seus usuários. No caso dos 

adolescentes, especificamente, enfatiza como tais artefatos são parte essencial de sua cultura. 

 Saliente-se, ainda, dentro deste universo, a estabilização do estilo pessoal do usuário e 

sua identificação com seus pares. Isto pode ser definido com a personalização de toques e 
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cores, entre outros pontos que compõem o design do celular. Também a possibilidade de 

aumento de popularidade - outra consequência do uso deste artefato – acontece quando se 

compara quantos SMSs um indivíduo recebe ou envia, o tamanho de sua agenda de contatos, 

quantas fotos com amigos ele possui em seu celular - fotos estas que podem ser 

compartilhadas ou simplesmente mostradas, como símbolo de prestígio nas interações face-a-

face, entre outros (LING, 2002; LASSEN, 2002; OKABE, 2004). 

 Todas estas ações acabam por aumentar a coesão dos grupos que se utilizam deste 

artefato para conseguir posicionar-se e manter o sentimento de pertencimento. Nesta direção, 

Ling (2004) destaca ainda que ao reforçar a coesão, as fronteiras do grupo tornam-se menos 

permeáveis, dividindo a sociedade em grupos fechados, ou seja, grupos cujo acesso e 

continuidade de participação estariam vinculados a determinados objetivos ou aspectos como 

parentesco, amizade e vínculos de trabalho, entre outros – premissas estas que são levadas em 

conta no momento da coleta de dados desta pesquisa, conforme elucidado mais adiante. 

 Acreditamos, assim, que quanto mais um artefato abre o leque de possibilidade de 

fazer emergir valores simbólicos que irão compor o capital social formado nos grupos, maior 

a necessidade de uma análise sistemática deste fenômeno, suas formas de se manifestar, suas 

peculiaridades e seus impactos nas práticas comunicativas contemporâneas, que é o que 

propõe este estudo. 

 As tecnologias disponíveis nos telefones celulares são criadas, atualizadas e 

disponibilizadas num ritmo ágil, atualmente. Tais tecnologias estão colaborando para a 

crescente cultura da Socialidade e interação por meio deste dispositivo, e só não estão mais 

presentes na sociedade brasileira devido ainda ao alto custo do uso das mesmas no Brasil. O 

envio de uma mensagens de texto (SMS), por exemplo, custa cerca de R$0,39 (trinta e nove 

centavos de Real), enquanto uma mensagem com imagem (MMS) custa, em média, R$1,09 

(um real e nove centavos). Já a utilização de recursos que necessitam do uso da internet, como 

enviar e receber e-mail, acesso ao Twitter e Facebook, entre outras redes sociais, ou serviços 

de localização de amigos pelo google maps, por exemplo, não sai por menos de uma média de 

R$29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos mensais) em planos pós-pagos e  R$0,50 

(cinquenta centavos de Real diários) nos planos pré-pagos 26. 

                                                
26 Dados obtidos a partir da média das quatro principais operadoras do país (TIM, CLARO, VIVO e OI), em 
outubro de 2012. 



111 
 

  A título de parâmetro com outros países, temos que na França, por exemplo, as 

operadoras oferecem pacotes que incluem ligação convencional e SMS a preços bem mais 

competitivos. A operadora francesa Free27 possibilita a seu usuário, atualmente, fazer ligações 

e enviar SMS ilimitados para a França e mais 40 países por cerca de 19,99 €. Para a 

população de baixa renda, oferece um plano de 2,00 €, que inclui 1 hora de ligações e 60 

SMS. Caso o usuário ultrapasse esta cota, o SMS tem um custo de, aproximadamente, 0,01 € 

e a hora excedente das ligações  é de 3 €. A Orange28, outra operadora presente na França, 

oferece um pacote que permite ao usuário utilizar uma hora de ligação (já incluído o valor do 

chip da operadora) por 9,90 €, ou seja, cerca de 0,16 € o minuto, já com custo do chip.Nos 

EUA, a T-Mobile29, por exemplo, possui pacotes  simples, que oferecem 500 minutos mensais 

em ligações, somados a SMS ilimitados e 200MB diários de internet por cerca de U$ 39,99 

(cerca de 31,00 € mensais). Se considerássemos somente o volume de ligações neste plano, o 

minuto custaria em torno de U$ 0,08, 0,06 € aproximadamente. No Japão, país 

conhecidamente como de alta adesão da população aos serviços de telefonia móvel, a NTT 

Docomo30 oferece planos com custo mínimo de ¥7,87 por minuto de ligação, que gira em 

torno de 0,15 €. Na maioria de seus pacotes, o envio de SMS, MMS e internet já estão 

inclusos e os valores variam de acordo com o volume utilizado. 

 Alguns estudos recentes sobre telefones celulares - e seus possíveis efeitos na 

sociedade - têm destacado ferramentas e aplicativos específicos que estão sendo utilizados por 

pessoas no mundo todo de modo a estender as práticas interativas e  laços sociais entre o 

indivíduo e seus grupos/redes de contato. Goggin (2012), por exemplo, destaca a crescente 

utilização de recursos mais convencionais como SMS e câmera dos celulares e também os 

mais elaborados e que necessitam de conexão com a internet, como o aplicativo Viber.  De 

acordo com o autor, a emergência de uma nova cultura da tecnologia pessoal - apesar de 

trazer certa confusão entre as esferas públicas e privadas, vem causando aceitação pelos 

diversos e particulares grupos sociais, como os jovens. Com o fenômeno das mensagens de 

texto (SMS) seguido rapidamente pelo uso das câmeras dos telefones celulares, músicas e 

jogos móveis, a arquitetura dos dispositivos móveis de comunicação tornou-se muito mais 

complexa.  

                                                
27 (http://www.free.fr/adsl/index.html). Acesso em 16/11/2012. 
28 (http://sites.orange.fr/shop/forfaits_mobiles/offres/m6.php). Acesso em 16/11/2012. 
29 (http://www.t-mobile.com/shop/Packages/ValuePackages.aspx). Acesso em 16/11/2012. 
30 (http://www.nttdocomo.co.jp/english/charge/introduction/). Acesso em 16/11/2012. 
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 Em sua obra, Goggin (2012) relembra que o Iphone foi o primeiro dispositivo que 

combinou wi-fi e telefones celulares (e, claro, bluetooth), mas ele certamente trouxe mais 

facilidades para alternar entre estas funções. O que também se tornou possível com o Iphone, 

uma vez que a Apple permitiu esta ocorrência, foi uma integração entre voz e vídeo, sob 

auxílio da internet. Bem como o Skype, o popular aplicativo Voip em tempo real ‘Viber’ 

(especificamente elaborado para o Iphone e, posteriormente, também adaptado para Android e 

BlackBerry), passou a oferecer chamadas gratuitas com uma melhor qualidade de som que 

uma ‘chamada regular’. 

 O que é especialmente interessante sobre o Viber, na opinião do autor, é que ele 

aparentemente é uma perfeita ponte do respectivo Voip e os hábitos dos telefones celulares. A 

experiência de recebimento de uma chamada via Viber é difícil de distinguir facilmente se 

comparada às chamadas recebidas no telefone celular, embora se possa identificá-la de forma 

diferente por meio de ringtones ou outros tipos de sons de notificação. Aproximando-se 

destes pressupostos, podemos analisar a prática de individualização dos toques desses 

aplicativos e até mesmo diferentes em relação a cada pessoa ou grupo, como um indicador 

potencial da identidade buscada via telefones celulares. 

 O autor apresenta ainda em relação ao Viber e demais aplicativos similares a 

potencialidade de integrar em rede os contatos cadastrados nos celulares e nas redes sociais de 

quem os possui. O Viber, conforme aponta, é como um parasita hospedado no telefone, que se 

mostra para a lista de contatos do usuário do artefato. Quando se faz uma chamada originada 

do Viber, o aplicativo procura os contatos da lista constante no telefone celular que também 

possui o aplicativo e, automaticamente, combina e-mail, Viber e telefone dos contatos 

(GOGGIN, 2012). Isso nos permite afirmar que, assim como discutido adiante nos dados, os 

telefones celulares potencializam a comunicação em rede, bem como o alargamento dos 

contatos do usuário do celular e demais pessoas que façam parte de seus grupos de contato. 

 Palmer (2012) também destaca recursos disponíveis nos telefones celulares como 

associados ao alargamento das interações e também da socialidade. Para o autor, câmeras dos 

celulares estão possibilitando a prática de criar fotografias efêmeras e espontâneas Uma vez 

que a câmera do celular está sempre disponível, ela favorece uma maneira particular e 

informal de criação e consumo de imagens. Assim, ao mesmo tempo, as câmeras dos celulares 

possibilitam privilegiar a vida cotidiana e transitória funcionando como um ‘gravador da 
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vida’, gerando arquivos fragmentados da trajetória pessoal do indivíduo ou seu ponto de vista 

em relação ao mundo. 

 A partir das imagens captadas pelas câmeras dos celulares, nós podemos verificá-las, 

apagá-las, ou escolher uma das muitas formas de compartilhá-las: via e-mail, MMS, atribuí-

las a um contato, usar como wallpaper, ‘twitá-las’e imprimi-las, entre outras atividades. Outro 

ponto a ser destacado, de acordo com os autores, é o fato de as fotos e vídeos feitos através da 

câmera dos celulares, possibilitarem primeiramente uma representação da fotografia como 

informação, ou seja, a partir do momento em que um usuário capta imagens estáticas ou em 

movimento de um fato social, seu compartilhamento pode significar fortalecimento da 

sociedade e/ou de seus grupos de contato que, neste segundo momento, o autor denomina de 

‘senso de participação’ (PALMER, 2012). 

 Palmer (2012) afirma que em sites como Facebook, as pessoas ativamente anulam o 

tradicional limite do público/privado, postando detalhes íntimos e fotos de si mesmos, como 

forma de desempenhar sua auto-representaçãol Assim, aproximando-se de nossa análise nesta 

tese, esta prática estaria relacionada a diversos possíveis indicadores de capital social como a 

identidade e o fluxo de informações. 

 Goggin (2012) destaca a vídeo-chamada como um recurso importante no fomento do 

alargamento dos laços sociais e da Socialidade. Para ele, a proliferação de uma variedade de 

telefones celulares através da internet, bluetooth e redes móveis de telefones é algo que 

catalisa o mercado doméstico. Outra nova ligação entre celulares e a internet também remete a 

um velho tema na comunicação via telefone: a vídeo-chamada, com a qual as pessoas têm 

sonhado. Agora, aplicativos como o FaceTime, dentre outros, já possibilitam esta ação para 

diversos sistemas operacionais de smartphones.  

         As vídeo-chamadas, oriundas dos telefones celulares, tem causado grande interesse, 

facilitando a maneira de interagir dos usuários. Feitas a partir de uma produção contínua de 

imagens entre os participantes, tecem um maior leque de interações (MOREL e LICOPPE, 

2012).  

 Como forma de integrar tais recursos e quais os possíveis usos e efeitos dos mesmos 

na interação e Socialidade via telefones celulares, Goggin (2012) enfatiza que outras 

possibilidades originadas de telefones - que têm suporte da internet - são os aplicativos que 

maximizam a interação, tais como os aplicativos de localização: Foursquare, Facebook 
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Place, Google Latitude, entre outros, que permitem uma rede social móvel. A política desses 

aplicativos ‘geomedia’, especialmente na figura dos smartphones, tem sido alvo de constantes 

pesquisas e debates. 

 Partindo de estudos que analisam os telefones celulares e seus diversos usos, como os 

acima citados, além dos citados por outros autores apontados ao longo desta tese, faz-se 

necessário esboçar aqui os principais recursos que atualmente são disponibilizados nos 

aparelhos de celular, que podem dar suporte à interação e socialidade entre e aos grupos 

sociais e que, consequentemente, hão de auxiliar no fomento ao capital social dos mesmos, 

conforme quadro 8.  
 

TIPO FUNÇÃO PRINCIPAIS UTILIDADES SOCIAIS 

Celular 
Convencional 
(1G e 2G)31 

Ligação Convencional  Comunicação oral com uma pessoa por vez 

SMS/MMS 

 Envio ou compartilhamento de mensagem de texto para 
uma ou mais pessoas; 

 Recepção de mensagem de texto; 
 Envio ou compartilhamento de mensagem com imagens 

para uma ou mais pessoas; 
 Recepção de mensagem com imagem. 

Bluetooth / 
Infravermelho 

 Envio, compartilhamento e recepção de arquivos em 
diversos formatos, sem necessidade de acesso à internet. 

Câmera Digital 
 Captação de imagens para arquivo pessoal ou 

compartilhamento; 
 Captação de vídeos para arquivo pessoal ou 

compartilhamento. 

Smartphones 
(3G e 4G)32 

Ligação Convencional  Comunicação oral com uma pessoa por vez, ou por 
conferência. 

Vídeo Chamada  Comunicação oral e visual com uma ou mais pessoas 
simultaneamente 

SMS/MMS 

 Envio ou compartilhamento de mensagem de texto para 
uma ou mais pessoas; 

 Recepção de mensagem de texto; 
 Envio ou compartilhamento de mensagem com imagens 

para uma ou mais pessoas; 
 Recepção de mensagem com imagem. 

Bluetooth  Envio, compartilhamento e recepção de arquivos em 
diversos formatos, sem necessidade de acesso à internet. 

Câmera Digital 
 Captação de imagens para arquivo pessoal ou 

compartilhamento; 
 Captação de vídeos para arquivo pessoal ou 

compartilhamento 

Browser para 
navegação na internet 

 Acesso aos e-mails e suas funcionalidades; 
 Acesso às páginas pessoais em sites de redes sociais como 

Orkut ou Facebook; 
 Alimentação e manutenção de páginas pessoais em sites de 

redes sociais como Orkut ou Facebook; 
 Acesso a blogs e microblogs como Twitter; 
 Alimentação e manutenção de blogs e microblogs como 

                                                
31 Referimo-nos neste estudo a quaisquer celulares que não possuem recursos que necessitem ou plataforma para 
acesso à internet; 
32 Referimo-nos neste estudo a quaisquer celulares que além das tecnologias básicas disponíveis em um celular 
convencional, possuem recursos que necessitem ou plataforma que permita acesso à internet. 
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Twitter; 
 Acesso aos aplicativos de geolocalização para encontros 

sociais como Find my friends; 
 Acesso a aplicativos para compartilhamento de opiniões 

como Foursquare ou TripAdvisor; 
 Acesso aos programas de comunicação instantânea como 

Skype ou MSN; 
 Envio ou recebimento de arquivos profissionais 

GPS 
 Localização de pessoas ou locais desejados; 
 Confecção de mapas colaborativos para compartilhamento; 
 Visualização de mapas colaborativos já publicados 

Quadro 8: Principais funções e uso de tecnologias que dão suporte à interação, por tipo de celular 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

 É importante destacar que os recursos e usos especificados no quadro 8 não delimitam 

a totalidade de recursos disponíveis em um telefone celular. Agenda telefônica, despertador, 

calculadora, rádio, recepção de TV, entre outros, também são muito utilizados, como se 

observou em uma pesquisa intitulada ‘Telefones Celulares e Aspectos de Gênero: Uma 

Investigação Sobre Uso, Apropriações e Suas Nuances Organizacionais’33. Nesta, observamos 

que muitos recursos mais simples são, com frequência, considerados como um dos mais 

importantes em um celular, além da ligação convencional. Entre os dois mais apontados pelos 

entrevistados na referida pesquisa estão o despertador e a agenda. 

 Entretanto, para fins de análise deste estudo, os recursos que nos interessam são os 

relacionados à interação e socialidade entre os indivíduos e seus grupos de contato, ou sua 

rede. Neste sentido, a análise empírica se dá levando-se em conta os recursos e usos acima 

citados no quadro 8. Assim, acreditamos - embasados em pesquisas de autores como Kartz e 

Aakhus (2002), Rich Ling (2004), Paul Levinson (2005), Villi (2010), Hjorth (2012), Lee 

(2012), entre outros, que estes são atualmente os principais recursos utilizados para fins 

sociais nos telefones celulares. Não desconsideramos, entretanto, a existência de outros menos 

enfatizados, como sendo de uso constante nas pesquisas dos autores acima referenciados.  

 Estes recursos, ao longo do tempo, foram sendo modificados. O celular enquanto 

dispositivo de comunicação passou a agregar funções e tecnologias que iam muito além da 

conversa oral mediada. Tal como os recursos, a própria usabilidade dos aparelhos se 

reconfigurou, possibilitando adesão de uso de recursos que antes eram subutilizados, bem 

como inserção de outros que tem permitido surgir novas formas de interação por meio dos 

celulares. Isso implica em novos olhares sobre os possíveis efeitos nos grupos sociais. 

                                                
33 Publicado no XIV Congresso Latino Ibero-Americano de Gestión Tecnológica (ALTEC), na cidade de Lima 
no Perú, em 2011. Maiores informações: http://congreso.pucp.edu.pe/altec2011/  
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4.3 Telefones Celulares, Utilizações e Aspectos Subjetivos 

 

 A cada novo dispositivo de comunicação que surge no âmbito social, as práticas em 

torno do mesmo se alteram. O mesmo ocorre quando estes dispositivos trazem consigo 

evoluções tecnológicas que permitem novos formatos de interação. Isso tem acontecido com 

os telefones celulares muito rapidamente. Se pararmos para analisar, os últimos 10 anos foram 

decisivos para que o artefato - que antes era sinônimo de comunicação oral tão somente - se 

transformasse em uma central multimídia de comunicação interativa. 

 Recursos que antes eram subutilizados tendem, após a popularização dos smartphones, 

a ter seu uso reconfigurado, valorizado ou maximizado. Como exemplo, temos as mensagens 

de texto. Se levarmos em conta sua utilização há 20 anos e atualmente, veremos uma 

diferença significativa. As mensagens de texto eram utilizadas de modo muito tímido no 

início da telefonia móvel. O envio de SMS, nos moldes dos antigos telefones celulares 

(primeira geração), era pouco prático, custava caro e era pouco popular. Hoje, a situação é 

mais favorável. A usabilidade melhorada dos próprios aparelhos que possibilita um ecrã mais 

amigável e o surgimento de programas de mensagens instantâneas que permitem troca de 

texto, imagem e som a custo ínfimo – como Whatsapp, Viber e outros similares - alteraram 

este cenário.  

 Biljon et al. (2007), em uma tentativa de convencer projetistas de sistemas para 

começar a considerar aspectos sociais dos telefones celulares, identificaram três grupos de 

motivações para o uso de telefone celular, com características associadas: 1) proteção, 

segurança, e relacionamentos (como a identidade de chamadas e SMS), 2) organização (como 

lembretes e perfis) e 3 história pessoal (como câmera e MP3). 

 Katz et al. (1973, p. 4) também sugeriram, em consonância com as possíveis 

interpretações quanto ao uso das mídias de comunicação e o que elas representam no 

cotidiano social do sujeito e dos grupos, uma maneira de categorizar as possíveis necessidades 

que seriam atendidas por meio do uso das mesmas, classificando-as de acordo com seus 

recursos:  
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1. Necessidades relacionadas ao reforço da informação, conhecimento e entendimento, 
que podem ser chamadas de necessidades cognitivas; 2. Necessidades relacionadas ao 
fortalecimento estético, experiência emocional ou necessidades afetivas; 3. 
Necessidades relacionadas com o reforço da credibilidade, confiança, estabilidade e 
status – estas combinam os dois elementos (cognitivos e afetivos) e podem ser 
rotuladas de necessidades integrativas; 4. Necessidades relacionadas com o 
fortalecimento do contato com a família, amigos e do mundo. Estas podem também 
ser vistas como desempenhando uma função integradora; e 5. Necessidades 
relacionadas com a fuga ou tensão, quando é observado enfraquecimento do contato 
consigo mesmo e com nossos papéis sociais. 

 

 Da mesma forma, tecnologias disponíveis nos atuais celulares também podem 

reconfigurar os moldes e formas de interação, socialidade e da comunicação mediada como 

um todo. Isso significa dizer que, quando se alteram formatos, modificam-se também 

consequências, implicações e efeitos. Assim sendo, a medida que os dispositivos evoluem, 

seus usos são transfigurados, a dinâmica interativa é afetada e, automaticamente, aspectos 

subjetivos surgem, maximizam-se ou simplesmente extinguem-se.  

 Sabemos que o capital social pode ser percebido por alguns aspectos subjetivos como 

status, identidade, reconhecimento entre outros que, neste caso, podem também se modificar a 

medida que o uso das tecnologias de altera. Portanto, neste momento, o que apresentamos a 

seguir é um conjunto de estudos que demonstram justamente alguns desses aspectos que 

podem ser analisados sob a óptica da relação entre o uso dos telefones celulares e os possíveis 

aspectos subjetivos que podem se fortalecer – ou não, além dos possíveis efeitos disso nos 

grupos sociais. 

 Iniciamos nosso olhar com foco no status, reconhecimento e afins. Muito se verifica 

sobre a possibilidade de geração de status pela posse ou uso dos telefones celulares e, de 

maneira geral, estudos determinam que o dispositivo está, em certa medida, associado a este 

aspecto. 

 Em uma pesquisa focada nos hábitos de consumo e estilos de vida de usuários de 

telefones móveis em todo o mundo realizada pela empresa independente de mídias móveis 

Vuclip (2013), os resultados indicaram uma crescente aceitação do uso do telefone celular em 

ambientes sociais, bem como o fato de que os dispositivos móveis têm sido percebidos como 

símbolos de status.  

 De acordo com Enck (2013, on-line),  
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Não é fácil se ‘desplugar’ do celular, uma vez que, na sociedade tecnológica, o 
aparelho é sinônimo de status e inclusão social. Podemos entender que o uso do 
aparelho celular, mesmo que não excessivo, especialmente em relação à população 
jovem, esteja relacionado aos aspectos de inclusão social e conectividade entre os 
amigos. Por outro lado, com o avanço dos recursos tecnológicos, adquirir um aparelho 
cada vez mais sofisticado confere status econômico e social, o que pode estar 
relacionado à busca de reafirmação da identidade psicológica dos adolescentes nesta 
fase da vida. 

 

 Miller (2004, p. 27), reforça ainda que “estamos inseridos em uma sociedade rica em 

artefatos e em uma estrutura simbolicamente rica no âmbito da nossa própria cultura 

material”. Dentro dessa simbologia da cultura material, destaca Yaccoub (2011), estão 

diferentes elementos, como expressões de amor, atenção, zelo e cuidado, transmitidos por 

meio de objetos. Nossos valores (assim como sentimentos) são objetificados. 

 Contudo, há um risco de desenvolvimento de uma insegurança pessoal dos indivíduos, 

incluindo principalmente os adolescentes, enfatiza Enck (2013). De acordo com o autor, a 

frustração diante da espera de um contato ou do silêncio do outro, pode gerar ansiedade, 

angústias que, se não controladas, podem desencadear comportamentos agressivos e de 

intolerância. 

 Esta tensão pode residir no fato de que, neste momento de desenvolvimento social, os 

adolescentes tendem a buscar reconhecimento por parte de seus pares. E os celulares, sem 

dúvida, são uma ferramenta que potencialmente diagnostica essa popularidade. De fato, ao 

olhar do sujeito, um número maior de chamadas ou SMS recebidos pode significar para si 

algo muito maior que o simples contato social. 

 Em uma pesquisa realizada por Ling e Yttri (2002) abordando jovens e adolescentes, 

os resultados apontaram que, em alguns casos, o uso do celular aumentou o número de 

amigos, levando à inclusão de novas pessoas à rede social do adolescente. Os autores ilustram 

alguns argumentos em seus relatos: “(...) conheci amigos de amigos através do celular. Eu 

liguei para um amigo aí outro atendeu, aí acabei conhecendo”. Já em relação às amizades já 

existentes, houve ampliação das possibilidades de contato, aproximação e intensificação da 

comunicação com aumento no volume de informações trocadas, gerando maior 

reconhecimento do indivíduo perante o grupo.  

 Entretanto, neste caso, apesar do uso do celular permitir a inclusão de novos amigos na 

rede social dos adolescentes, seu uso afetou mais diretamente as amizades já existentes, 
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provocando aproximação, especialmente para combinar e coordenar atividades em qualquer 

lugar e a qualquer hora, facilitando a localização e a inclusão no planejamento do grupo, e 

confirmando a tendência de uso descrita por Ling e Yttri (2002). 

 Essa visibilidade social direcionada ao uso do celular também foi discutida por Barros 

(2009). Barros argumenta que usar um celular, especialmente os mais ‘modernos’, implica em 

uma lógica de pertencimento, de sair da invisibilidade social a que estariam relegados sendo 

unicamente ‘pobres’. Ser ‘consumidor’ – e nesse contexto, ser consumidor de um 

determinado celular – significa superar a condição de pobreza (BARROS, 2009, p. 15-16). 

 Nesta direção, a identidade discutida como sendo ampliada com auxílio dos telefones 

celulares também vem sendo alvo de vários estudos. De acordo com Plant (2001), aspectos do 

celular podem definir que tipo de pessoa somos. O primeiro deles é a posse do aparelho. Em 

seguida, o modo como o usamos e o tamanho da rede de contatos nele estabelecida podem 

apontar nosso grau de importância, quem nós somos perante as células sociais nas quais 

estamos inseridos. Assim, o dispositivo indica desde características pessoais até o status do 

sujeito. Por conseguinte, é altamente provável que a personalidade de um indivíduo irá prever 

os tipos de utilização do celular (BIANCHI e PHILLIPS, 2005).  

 Srivastava (2005) também destaca que, se pensarmos o celular como objeto, podemos 

afirmar que as pessoas tendem a exibi-los em locais públicos como parte da projeção de suas 

identidades. Neste sentido, elementos ornamentais como cor, forma, tamanho, modelo, 

acessórios, adesivos bem como elementos técnicos que podem ser escolhidos como toques, 

papéis de parede, jogos, número de mensagens e ligações recebidas dos amigos, compõem a 

percepção geral do dispositivo pelos demais indivíduos e, automaticamente, afirmam a 

identidade de quem o possui. Para o autor, estes elementos poucas vezes são escolhidos ao 

acaso. 

 Outras ênfases interessantes inerentes à relação entre os celulares e a percepção de 

identidade são encontradas nos estudos de Nicolaci-da-costa (2008). Primeiramente, ela 

observa que um dos aspetos que destrincham esta associação é o fato de as ligações recebidas 

poderem ter a identidade de quem chama revelada previamente, principalmente quando se tem 

este contato cadastrado em seu celular. Segundo, a possibilidade de ter acesso imediato e 

direcionado a quem se deseja chamar é fundamental. Um dos pesquisados, por exemplo, 

retrata esta possibilidade da seguinte forma: “o celular você liga para a pessoa e acha, vai 
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direto ao ponto, tem a certeza de que a pessoa vai atender, e o fixo, é... o fixo. Você liga para 

a pessoa, e atende alguém de casa, tem que pedir para chamar. Celular, a pessoa ligou direto 

pra mim” (2008, p. 12). Portanto, os telefones celulares personalizam e remetem aos aspectos 

identitários nas práticas de realizar e também de receber ligações. 

 A aproximação do uso dos telefones celulares com possibilidades de análises 

referentes à identidade na pesquisa em questão é o fato dos jovens verem seus telefones 

celulares como algo tão pessoal, que seria quase inadmissível emprestá-lo por um longo 

período de tempo a outra pessoa. Segundo os jovens ouvidos na pesquisa de Nicolaci-da-costa 

(2008), os seus celulares tem que estar sempre com eles para que se sintam mais confortáveis. 

Isso ocorre porque como veem o dispositivo como algo que o auxilia na sua identidade 

entendem que, a partir do momento que o compartilha, isso se fragiliza. Um dos jovens 

indaga: “e as ligações que vou receber?” (2008, p.15), enfatizando as questões identitárias de 

individualização nas práticas de interação via telefone celular, levando em conta a privacidade 

dos envolvidos. 

 Esta privacidade advinda do celular também possui duas vertentes. Ao mesmo tempo 

que permite ao indivíduo falar diretamente com pessoas que as contatam por meio de seu 

número pessoal sem envolver necessariamente um terceiro – como era o caso dos telefones 

fixos que muitas vezes eram atendidos por outros membros da casa – podem também gerar o 

inverso: a publicidade do privado. 

 Sommer e Sommer (2002) já destacavam em seus estudos as transformações de espaço 

público e privado pela influência do uso dos dispositivos. Segundo os autores, uma pessoa 

pode estar em um espaço público, com várias outras pessoas, em uma conversa via celular, 

engajado em uma conversa em que estas pessoas ali presentes não estejam, de fato, 

participando. Portanto, os telefones celulares podem estar contribuído para o aumento do 

espaço privado e pessoal que o estende ao espaço público. 

 Entretanto, mostra Li (2009), os chineses, por exemplo, não sentem que o seu número 

de telefone fixo seja privado. Porém, a China não publica listas telefônicas pessoais, e por isso 

chineses se sentem relutantes em dar o número telefônico da sua casa para outras pessoas. 

Esta situação se dá, em grande parte, porque a maioria das famílias não tem uma secretária 

eletrônica e não quer ser incomodada por chamadas de telefone fixo indesejadas. Já com o 

telefone celular é diferente. O celular indica que o indivíduo tem um número telefônico 
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privado. Quando o telefone celular é compartilhado com toda a família – em se tratando de 

famílias de poucos recursos ou zonas rurais – a forma de identificar para quem a chamada está 

direcionada são os vários ringtones, opções que identificam as pessoas específicas.  

 Li (2009) observa ainda que os números de telefone celular também são usados como 

uma identificação pessoal por muitos diferentes serviços. Por exemplo, se uma pessoa compra 

um bilhete de passagem aérea, a agência de viagens irá pedir o número de telefone celular da 

pessoa, não só para enviar uma mensagem de texto de confirmação, mas também para 

identificar a pessoa. 

 Em outra pesquisa que envolveu aspectos de identidade, Gromik (2009) apontou que 

os envolvidos usavam seus celulares para gravar o vídeo de seus pensamentos e opiniões 

sobre vários temas de importância para eles. Assim, o autor concluiu que a tecnologia de 

telefonia celular possibilitava aos proprietários dos dispositivos registrar eventos que lhes 

permitiam desenvolver uma identidade e uma percepção do ambiente em que vivem.  

 Todavia, em uma outra pesquisa publicada em 2009, Beck et al. (2009) observaram 

resultados que variaram um pouco. Os autores tinham como objetivo compreender se o 

aparelho celular seria capaz de incorporar características do usuário, servindo como uma 

extensão do self. Este self estendido, segundo Solomon (2002), compreende acessórios e afins 

utilizados em ambientes externos pelos indivíduos para definirem seus papéis sociais, de 

modo que se tornam parte do seu “eu”. Assim sendo, objetos incorporados à extensão do self 

são: posses pessoais, pessoas, lugares e posses de grupos, o self estendido consiste no self 

mais as posses, incluindo presentes, dinheiro, monumentos ou lugares. Este self então 

forneceria um sentido do ser e as posses seriam extensão do que o indivíduo é e o que ele 

possui (BELK, 1988). 

 Como resultados, Beck et al. (2009) levantaram que o aparelho celular não está 

incorporado ao self estendido na amostra pesquisada, não possuindo um significado 

emocional associado à identidade do seu usuário. Em termos práticos, o estudo aponta para 

uma relação racional e utilitária entre o usuário e aparelho celular. Contudo, há de perceber 

que as populações se diferenciavam significativamente dos estudos de Nicolaci-da-costa 

(2008), que vislumbrou predominantemente adolescentes, enquanto Beck et al. (2009) tiveram 

uma amostra com idade média de 29 anos. 
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 A combinação de fatores sociais e não sociais utilizados pelas pesquisas para explicar 

a integração pesado de telefones celulares por adolescentes em todo o mundo indica que esse 

artefato tornou-se domesticado por adolescentes de tal forma que ele se encaixa na dinâmica 

social de distância, poder, status e identidade (BOASE e KOBAYASHI, 2008).  

 De acordo com os autores, a comunicação por e-mail, via celular, tem se tornado 

realidade entre jovens que tem absorvido o canal como nunca. Constantemente se observa o 

uso dos e-mails por esta faixa etária para comunicação com amigos, familiares e colegas de 

estudo. Os autores destacaram em seus estudos a utilidade social dos e-mails via celulares 

utilizando três argumentos. 

 Primeiro, os jovens vem usando o e-mail, via telefone celular, para manter vínculos: 

adolescentes japoneses costumam usar os e-mails por meio dos telefones celulares para ficar 

em contato com seus laços fortes. Por esta razão, o vínculo é o que explica o uso pesado desta 

tecnologia entre este grupo etário. Segundo, também estão usando o e-mail, via telefone 

celular, para fazer pontes: os adolescentes usam-no para formar novos relacionamentos com 

outras pessoas que se encontram na escola ou em atividades extracurriculares. E-mails 

acessados pelo telefone celular os ajudam na inserção em novos grupos sociais, permitindo-

lhes permanecer em estreito contato com os laços recém-conhecidos. De acordo com este 

argumento, os adolescentes japoneses usam os e-mails nos celular para se comunicar 

intensamente com laços recém-formados. Terceiro e último, utilizam o e-mail, via telefone 

celular, para quebrar laços: De acordo com este argumento, usando este recurso para formar 

novos laços e estreitar laços já existentes, isso pode levar à negligência e à erosão dos laços 

fracos. Assim, o investimento mais emocional feito através do envio de e-mail pelo telefone 

celular para parceiros de interação desejáveis, reverterá em menos tempo e energia 

despendidos para interagir com laços fracos. Desta forma, o uso do correio eletrônico pelo 

telefone móvel pode resultar em uma quebra de laços sociais. Além disso, o não envio de e-

mail pelo telefone móvel quando a comunicação é esperada, propositadamente ou por 

negligência intencional, também pode ser uma maneira de quebrar laços. 

 Estes laços que se formam ou se fortalecem podem ser um indicador da credibilidade 

do sujeito dentro daquele grupo. Assim sendo, quando se criam laços mais fortes, pressupõe-

se que aspectos como apoio emocional, confiança entre outros podem estar presentes na 

relação. Quando analisamos estas questões a luz de um dispositivo como o celular, podemos 
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encontrar no uso dos recursos tecnológicos como SMS, câmera entre outros, aspectos 

subjetivos e simbólicos que incrementam a relação e a interação, contudo, são frágeis em 

outros aspectos que precisam ser compensados.  

 O uso de mensagens de texto, por exemplo, é abordado por Srivastava (2005). Em 

relação a esta prática, Srivastava destaca que embora as conversas por mensagens de texto 

possam ser ricas em significados que transcendem o texto, são pobres nos demais elementos 

da comunicação humana como a linguagem corporal, expressões faciais e toque. Mas, apesar 

destas limitações, os mais jovens, especialmente em situações de conflito ou emocionalmente 

carregadas, preferem a conversação via SMS ou similares - como programas de mensagens 

instantâneas do tipo Whatsapp, etc. 

 Kasesniemi e Rautiainen (2002) observam também que o uso do SMS pode trazer 

efeitos interessantes na personalidade do indivíduo quando este o utiliza para interagir com 

seus grupos. De acordo com os autores, o estilo de comunicação pode ser diferente quando 

comparadas as interações face-a-face ou via SMS. Assim, destacam que um indivíduo pode 

ser extremamente introvertido em seu cotidiano mas extrovertido em suas mensagens de SMS 

ou MMS. O contrário também acontece, conforme discutem. Pessoas podem ser muito 

expansivas nos contatos presenciais e serem mais reservados ou simplesmente sucintos em 

seus SMSs.  

 Estas variações podem acontecer também quando avaliamos a interação humana 

mediada por outros artefatos como o telefone fixo, ou até mesmo por uma carta. Obviamente 

sabe-se que o contato face-a-face traz a tona uma gama de emoções que se pode camuflar nas 

interações mediadas. Do mesmo modo, o inverso é possível a medida que o sujeito percebe 

que esta estratégia de comunicação é importante naquele momento, para determinada 

situação. 

 Analisando o apoio social que um sujeito pode oferecer a outro ou a um grupo, 

podemos vislumbrar, por exemplo, o envio de uma imagem com flores, um mar sereno, ou um 

sorriso, como forma de expressão que em um contato presencial poderia não existir com 

tamanha força simbólica. Este suporte social que retorna à relação sob forma de 

CONFIANÇA, pode dar suporte à formação ou tão somente – mas não menos importante - à 

manutenção do capital social no grupo. 
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 Quanto à relação entre os recursos disponíveis nos celulares e aspectos subjetivos que 

poderiam resultar em fortalecimento das relações e consequente capital social nos grupos, 

Baym et al. (2004) enfatizam que pessoas com redes de apoio social bem estabelecidas podem 

precisar de menos recursos baseados em texto puramente informativo, ou pode precisar de 

serviços que lhes permitam gerenciar essas redes com mais facilidade. Amigos próximos ou 

familiares que vivem distantes podem ter necessidades de diferentes serviços textual ou visual 

que aqueles que vivem por perto (BAYM, et al. 2004). 

 Gournay (2002) também argumentou que o celular é usado, principalmente, para se 

comunicar com as pessoas com quem se tem laços fortes, como cônjuges ou seus familiares, 

para manter contato habitual. Gournay observa ainda outro aspecto curioso em relação à 

confiança e suas conexões com o uso do celular: os pais franceses, por exemplo, dão aos seus 

filhos telefones celulares com a esperança de controlá-los. O celular também pode funcionar 

como uma ‘Chupeta para adultos’' (p.26) uma vez que apoia conexões e, em particular, 

conexões emocionais, com sua família. O telefone móvel pode ajudar os usuários que estavam 

longe de casa a preencherem as lacunas de tempo e lidar com a solidão (GESER, 2005). 

 O contrário também pode acontecer. O telefone celular também fornece a facilidade de 

isolar a si mesmo, se desconectar de uma pessoa ou grupo de pessoas ou de um local (Fox, 

2006). Fox (2006) relatou em uma de suas pesquisas que as mulheres inglesas usuárias de 

telefonia móvel, muitas vezes, utilizaram seus telefones celulares em público para evitar 

pessoas que elas queriam impedir de se aproximar. Ainda em relação ao isolamento, Cooper 

(2001) comenta que os utilizadores de celulares criam seu próprio espaço privado em público, 

evitando o olhar dos outros e a interação com os mesmos.  

 Como os serviços de telefonia celular atuais fornecem aos usuários acesso à 

informação e comunicação com os outros, bem como proporcionam o acesso a informações 

em mobilidade, entendemos que este cenário é de importância razoável quando se fala de 

outro aspecto componente do capital social nos grupos: o poder de influência do indivíduo no 

seu grupo e o poder que o próprio grupo adquire ao ter contato com informações de diversas 

naturezas. Isso está relacionado diretamente às informações trocadas e compartilhadas na 

rede, a qualidade dessas informações e das próprias trocas, a posição social de cada envolvido 

do grupo e a capacidade de comunicação com os membros do grupo, em termos de extensão. 
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 Um estudo realizado por Sant’Anna e Garcia (2010) levantou dados curiosos sobre o 

efeito do uso dos telefones celulares com amigos. Segundo os autores, o celular, em alguns 

casos, promoveu uma seletividade de temas de conversas, levando as pessoas a evitar alguns 

temas. Houve um aumento do tempo em contato com os amigos, na diversidade de situações 

nas quais o contato é possível, além da quantidade de informações trocadas, que diferiu entre 

rapazes e garotas. Os rapazes utilizavam o celular de modo mais pragmático (para combinar 

ações com amigos) e as garotas de modo mais amplo, trocando informações pessoais 

(novidades e fofocas), sobre eventos sociais (festas e shows), ambientes sociais que 

frequentam (como escola), sobre pessoas (incluindo garotos e namorados), urgências, roupas, 

além de combinar ações com amigos. Enquanto os rapazes preferem as chamadas de voz, as 

garotas preferem as de texto. O único ponto negativo apontado para a comunicação via celular 

foi a possibilidade de este estar desligado, impossibilitando o contato com o amigo. 

 O aumento do tempo e da quantidade e das situações em que a comunicação via 

celular é possível resulta na percepção do aumento da disponibilidade como a influência mais 

importante do celular nas amizades, tornando possível compartilhar informações com os 

amigos no mesmo instante, achar as pessoas em qualquer lugar e estar sempre acessível aos 

mesmos. 

 Outro aspecto interessante sobre a influência e suas relações com o telefone celular é a 

capacidade do artefato de armazenar imagens ou similares, que retratem uma realidade não 

muito agradável às pessoas. Isso ocorre, por exemplo, quando alguém faz um vídeo de uma 

situação de degradação social como mendigos na rua sem amparo social institucionalizado, ou 

um vazamento de uma rede pluvial sem assistência devida da concessionária. Essas 

manifestações de cunho ideológico ou até mesmo político, normalmente tendem a fortalecer o 

poder de influência do indivíduo em seu grupo, e do próprio grupo perante à sociedade, uma 

vez que denuncia algo que merece ser revisto. 

 Uzunboylu et al. (2009) relatam que, em uma de suas pesquisas, alunos utilizaram o 

recurso de câmera fotográfica do telefone celular para relatar e documentar as preocupações 

ambientais que observaram em suas localidades. Os autores receberam o material e o 

organizou no site do projeto. Os alunos, por sua vez, acessaram o site para ver e comentar as 

fotos apresentadas por seus pares.  
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 Esta circulação de informações, conforme abordado acima, também fortalece o capital 

social no grupo. E pode ser observada sob diversos modos. Desde a circulação de informações 

triviais como uma opinião sobre um produto comprado até informações inerentes às 

particularidades do grupo, este panorama, sem dúvida, é um dos pontos fortes quando 

analisamos conjuntamente o capital social e os telefones celulares. 

 As informações contidas nos grupos bem como as que chegam por meio de práticas 

cooperativas de compartilhamento ou de modo individual são essenciais para a compreensão 

de como o dispositivo pode dar suporte ao capital social nesta rede.  

 O primeiro ponto é o fato de o próprio indivíduo, enquanto parte desta célula social, 

poder estar mais informado, mais ciente e consciente sobre determinada situação. O estudo da 

empresa Vuclip (2013) ofereceu algumas estatísticas surpreendentes sobre para onde nós 

olhamos primeiro quando pesquisamos sobre uma compra importante: os telefones celulares. 

Os resultados da pesquisa indicam que os dispositivos móveis são agora, para a maioria, o 

primeiro lugar onde se recorre para obter informações de diversas naturezas. Isso ratifica a 

ideia de que os telefones celulares auxiliam em aspectos importantes do cotidiano como 

facilitador da circulação de informações, poder, dentre outros que podem dar suporte ao 

capital social nos grupos. 

 Este dispositivo, que aglomera tantos recursos de captação e compartilhamento de 

informações, tem sido classificado por alguns autores como uma minimídia interativa e 

multifuncional. Para Carvalho (2008), o estudo da mídia celular permitiu a formulação do 

conceito minimídia. A chegada do celular (3G) promoveu a ultrapassagem da percepção de 

sentidos (visão/audição) tradicionais da comunicação e alcançou com estímulos táteis a 

superfície de nosso corpo e, de modo ainda mais rápido, vem acomodando-se à nossa mente, 

utilizando-se de pequenos pedaços de conteúdos audiovisuais conectados e interativos. 

 Conforme discute Carvalho (2008, p. 7),  

 

a minha, a nossa, capacidade para ser feliz rumo ao futuro, vem sendo 
microarmazenada numa caixa portátil, enquanto a publicidade tenta convencer que 
estamos mais evoluídos. Manuseamos os pequenos aparelhos digitais como se fossem 
brinquedos e isso tem nos divertido muito, é bem verdade. Tem até nos deixado mais 
leves para conviver com o grande volume de informações, tem também ensinado os 
cuidados que devemos ter com a pequenez dos aparelhos portáteis. A miniaturização 
da mídia tem promovido um tipo de sentimento confortável de manipulação e de 
autocontrole. 
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 Essa miniaturização permitiu que um enorme fluxo de informações passe por nossas 

mãos todos os dias, a todo o tempo e em qualquer lugar, com uma facilidade pouco antes 

percebida pela sociedade. E isso tem feito com que os próprios espaços urbanos se adequem. 

 Lemos (2010), em um artigo que objetivava compreender a relação entre as novas 

tecnologias de comunicação e informação e o espaço urbano a partir de uma discussão sobre a 

mobilidade, argumenta que,  

 

atualmente, cria-se nas cidades contemporâneas zonas  de controle de emissão e 
recepção de informação digital do indivíduo, em mobilidade e no espaço público, 
potencializando novas práticas sociais: contato pelo tempo real e o acesso 
informacional (e não pelo espaço compartilhado entre corpos, tempo fluido fora da 
agenda fechada), banalização das conexões (relações empáticas, não solenes, laicas), 
formas novas de reforço identitário e social, e novos tipos de autoexposição 
(YouTube, blogs, Flickr, Orkut) (2010, p. 160). 

 

 Para o autor, trata-se então de uma nova forma de mobilidade: a mobilidade por fluxos 

de informação, por territórios informacionais, que altera e modifica a mobilidade pelos 

espaços físicos da cidade, como a possibilidade de acesso, produção e circulação de 

informação em tempo real.  

 

Por exemplo, o uso de celular e sistemas de localização pode mudar a prática do uso 
do transporte urbano. Com um telefone celular, o usuário pode se informar, em tempo 
real, sobre o horário da passagem de um ônibus, podendo alterar a forma de “espera”, 
e criar novas dinâmicas de movimento no espaço físico ao redor dessa atividade 
social. Assim, mobilidades informacionais criam gestões fluidas do tempo e, 
consequentemente, do espaço. Não há descolamento entre os espaços e as correlatas 
mobilidades, mas a intersecção entre espaço eletrônico e espaço físico, criando os 
territórios informacionais (LEMOS, 2010, p.161). 

 

 Dentre as tecnologias móveis, o autor enfatiza ainda que o telefone celular tem sido o 

dispositivo maior da convergência tecnológica e da possibilidade de exercício efetivo dessa 

“rebelião” política, mas também de constituição de relações sociais por contato imediato, seja 

por meio de voz, SMS, fotos ou vídeos. 

 Mesmo em 1998, Batt e Katz previram uma grande transformação a partir de serviços 

de voz em relação a serviços de vídeo e informações. Dados digitais e de mídia agora 
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suportam a convergência de recursos e modos através de uma cada vez mais ampla gama de 

tecnologias. Por exemplo, serviços de mensagens multimídia (MMS) estender o serviço de 

mensagens curtas para todos os tipos de multimídia, como texto, gráficos, imagens, jogos, 

áudio, vídeo (Lee et al., 2007). 

 Outro uso muito comum do celular é o planejamento das atividades. O aparelho é 

usado para marcar o motivo, local e hora para sair, para avisar a saída e chegada ao local 

marcado e informar atrasos. No caso de alguém se perder, para combinar um local para o 

reencontro. Ainda serve para organizar o retorno para casa. Durante a realização das 

atividades combinadas, o celular ainda permite desencadear novas atividades ou reorganizar 

as já definidas (SANT’ANNA e GARCIA, 2010).  

 Assim, o fluxo de informação e comunicação possibilitado pelas mídias interativas 

como os telefones celulares passou a ser permanente durante cada segundo das 24 horas do 

dia; as interfaces entre os diferentes e particularizados sistemas comunicacionais tornaram-se 

dinâmicas, permitindo múltiplas conexões entre pessoas, entre programas, entre suportes, 

entre culturas etc., instaurando definitivamente a possibilidade do interativo (NICOLAU, 

2008). 

 O autor discute demonstração de um modelo de comunicação particular, capaz de nos 

permitir compreender de que modo as novas mídias estão se configurando como mídias de 

relacionamento. Baseia-se na seguinte constatação: a partir da instauração de um fluxo 

permanente de comunicação midiática e do desdobramento de múltiplas conexões entre 

usuários, instituições e sistemas, entre suportes de interfaces dinâmicas, há formas de 

relacionamento surgindo e sendo estabelecidas no âmbito de uma nova cultura midiática. 

 A partir daí, sugere um modelo que fundamenta-se em três aspectos básicos do 

processo que move todo o sistema: fluxo, conexão e relacionamento.  

 

Em seus sentidos dicionarescos, fluxo é o ato de fluir, escoamento ou movimento 
contínuo de algo que segue um curso; conexão é o ato ou efeito de conectar, de ligar, 
unir e vincular, usado também como ligação social, profissional, de interesse, de 
amizade. O relacionamento, por sua vez, é um termo que diz respeito à capacidade de 
se manter uma boa convivência com os semelhantes, uma ordem entre pessoas através 
de vínculo de negócio ou amizade. Juntos, constituem aspectos basilares da 
Comunicação, ora como etapas distintas que se sucedem na formação do processo 
comunicacional, ora como instâncias simultâneas do sistema comunicacional formado 
pelas mídias interativas (NICOLAU, 2008, p. 6). 
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 A troca de informações também abordada por Moura e Mantovani (2004) definem 

bem, ainda hoje, a maneira como os fluxos informacionais dão suporte às interações e 

consequentemente ao capital social nos grupos. Para as autoras, esta agregação just-in-time é 

caracterizada por processos instantâneos e efêmeros de interação social entre sujeitos 

dispersos geograficamente. Ela se estabelece via tecnologia, interconectando fluxos 

informacionais, independente dos limites do tempo e do espaço. Nesta direção, a troca de 

informações atua como um ativo fundamental em comunidades as mais diversas. Pode-se 

mesmo afirmar que, na cibercultura, grande parte do movimento em torno da criação de 

comunidades, bem como a adesão a elas, tem sua origem em uma necessidade informacional, 

afirmam. 

 Diante desse contexto, não se pode prever os rumos e as implicações sociais dessas 

novas formas de mediação via tecnologias da informação e da comunicação. As relações que 

se configuram em torno do uso da telefonia celular promovem uma alteração significativa nas 

formas de interação social contemporâneas. A capacidade de disseminar e recuperar 

informações em toda parte modificou a forma como os sujeitos trabalham e vivem, levando ao 

estabelecimento de novos padrões de comunicação e trocas informacionais entre os homens 

(MANTOVANI, 2005). 

 Levando em conta todos estes pressupostos teóricos e revisão das pesquisas empíricas 

sobre os telefones celulares e as possíveis associações advindas destas análises sob o aspecto 

social, adentramos a partir de agora na dissertação dos parâmetros metodológicos. Estes 

norteamentos vislumbram expor de forma clara como toda a pesquisa se deu, as etapas, 

processos, formas e delineamentos metodológicos que a amparou para que os resultados 

fossem possíveis. 
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5. PARÂMETROS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

5.1 Parâmetros de Análise 

 Após o levantamento dos estudos de diversos autores que buscaram trazer à luz 

categorias de análise e formas de mensuração do capital social que pode se formar nos grupos 

sociais, os principais indicadores foram sistematizados (quadro 6), a fim de se delimitar, de 

forma objetiva, os aspectos que sustentam nosso debate sobre capital social.  

 A partir destes indicadores, houve necessidade de adaptar os mesmos ao uso dos 

telefones celulares e suas possíveis relações com a formação do capital social proveniente das 

interações entre os indivíduos que o usam para maximizar suas conexões. Assim, criamos um 

modelo de análise, (quadro 9), que serviu de base para o questionário que foi aplicado para a 

coleta de dados. Todavia, alguns posicionamentos teóricos também serviram como suporte 

para tal delimitação. 

 Diante das teorias expostas e estudos realizados sobre o conceito de capital social e 

havendo a necessidade de um posicionamento quanto aos seus pressupostos - para fins de 

embasamento desta tese - entendemos que o capital social seria, então, um conjunto de 

valores simbólicos, resultantes das relações sociais entre indivíduos e/ou grupos que mantém 

uma frequência minimamente regular ou necessária de interação. 

 Estes valores simbólicos que são caracterizados sob forma de aspectos como status, 

visibilidade, solidariedade, entre outros, estão, na realidade, relacionados principalmente ao 

poder que tais valores atribuem ao indivíduo perante o grupo e, igualmente, ao próprio grupo. 

Portanto, podemos direcionar o capital social e suas variações a algo que está relacionado ao 

poder, e que são usados pelas pessoas como forma de manterem-se socialmente posicionadas. 

Tais aspectos auxiliam na liga social que mantém os indivíduos e grupos interligados e 

coesos. 

 Entendemos que para que tais valores simbólicos se formem nos grupos - constituindo 

o capital social - é necessário que estes indivíduos interagentes possuam uma assiduidade 

mínima de interação, ou que essa interação, mesmo que infrequente, repercuta 

significativamente em sua posição social como, por exemplo, através de contatos profissionais 

esporádicos, mas de grande significância em termos de reputação. Tal percepção se forma 
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porque entendemos que o simples fato de um indivíduo manter um contato aleatório com 

outro, por um motivo qualquer, e esta interação nunca mais voltar a ocorrer ou não for 

significativa para pelo menos uma das partes, não surgirão daí valores simbólicos que 

permitam a geração e/ou manutenção do capital social desta interação. 

 Outro aspecto importante a ser analisado é que a formação de capital social deve ser 

facilitada ainda mais pela interação entre indivíduos nas suas redes de contato. Em nossa 

visão, as relações sociais em grupos servem também como suporte social, o que poderia 

maximizar tais valores simbólicos que possam se concretizar nestas redes interacionais. Este 

suporte social é aspecto fundamental para que as relações sociais se fortaleçam e, neste 

sentido, torna-se maior a probabilidade de se criar e manter o capital social. 

 Entendemos que as atuais tecnologias de comunicação sejam artefatos facilitadores do 

contato entre indivíduos, conectando-os de modo mais rápido e simples, comparados a outros 

meios de comunicação mediada que emergiram durante a história. Portanto, uma vez que 

facilitam conexões, as tecnologias também podem facilitar a formação de capital social nestes 

grupos.  

 Sabemos que alguns estudos apontam tecnologias contemporâneas - como a própria 

internet - como um entrave à socialidade, uma vez que permite maior isolamento do indivíduo 

em sua casa, onde ele tenderia a focar sua atenção em um espaço virtual em detrimento do 

presencial, tornando-se, muitas vezes, uma presença ausente (GERGEN, 2002; FORTUNATI, 

2002). Entretanto, de maneira geral, este isolamento poderia talvez minimizar o contato face-

a-face, mas não a Socialidade que, ao contrário, se estende pelas redes na internet e atinge 

pontos que, presencialmente, seriam quase inatingíveis. 

 Seguindo esta linha de pensamento em nossos estudos, tendemos para a análise das 

tecnologias como suporte à geração e/ou manutenção do capital social nos grupos e, em 

especial, enfocando os telefones celulares. Isso se dá em razão da ainda escassa pesquisa que 

remeta às relações entre o uso dos telefones celulares no Brasil e a formação de capital social 

nos grupos, bem como a necessidade de entender melhor esta dinâmica, tendo em vista a 

crescente utilização deste artefato em território nacional. É importante, portanto, que estes 

aspectos da área de comunicação social sejam aprofundados, tendo em vista seus possíveis 

impactos na sociedade atual. 
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 Para tanto, no que tange ao suporte teórico em relação aos pressupostos que embasam 

o capital social, utilizaremos os estudos de Nan Lin como referencial teórico para delinearmos 

os conceitos e indicadores que serão trabalhados neste estudo. 

 Neste sentido, embasamos a parte inicial de nossa análise dos indicadores de capital 

social partindo de dois conceitos de Ling e Yttri (2002), em relação ao uso dos telefones 

celulares para duas finalidades gerais: I) microcoordenação, que consiste na utilização 

instrumental do artefato para a gestão de atividades do dia-a-dia, como gerir tarefas, combinar 

encontros e trabalho, entre outros e II) hipercoordenação, que refere-se à utilização simbólica 

para expressar emoções, afirmar identidade e pertencimento no grupo e status, entre outros 

provenientes das relações de Socialidade. 

 Para tanto, a partir dos principais indicadores apontados pelos estudos que sustentam o 

conceito de capital social, apresentamos um quadro de análise (quadro 9) que embasou nosso 

enfoque.  Neste quadro, adaptamos o uso dos telefones celulares pelas duas óticas apontadas 

por Ling e Yttri (2002) sobre micro e hipercoordenação, levando em consideração a análise 

no nível ‘micro’ e ‘meso’ proposto por Claridge (2004), isto é, o nível de interação nos grupos 

(o que também é parte integrante da análise das ações nas obras de Nan Lin), e inserimos os 

indicadores de Lin (1982; 1986; 1990; 1992; 1999; 2001), que julgamos ser mais adequados à 

analise da formação de capital social, tendo como suporte as interações mediadas pelos 

celulares. 

 

Quadro 9: Quadro de análise para elaboração do questionário 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

 A escolha destas bases teóricas se deu pelos seguintes motivos. Quanto à análise dos 

níveis em que o capital social poderia ser mensurado, utilizamos os estudos de Claridge 

(2004) e optamos pelos níveis micro e meso, que direcionam para os efeitos das interações no 

indivíduo e no grupo. A análise do terceiro nível (Macro) seria inviável a esta pesquisa, tendo 

Nível Uso Indicadores 

Micro 
e 

Meso 

Microcoordenação 
ou 

Hipercoordenação 
 

 

 Status 
 Fluxo de Informações 
 Credibilidade 
 Identidade 
 Confiança 
 Reconhecimento 
 Influência/ Poder 
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em vista que necessitaria de uma amplitude de análise mais complexa, que compreenderia 

estes mesmos efeitos em um âmbito muito mais abrangente. Isso demandaria outros métodos 

mais eficazes para este tipo de análise como a etnografia, para que os resultados fossem 

satisfatórios. Consequentemente,  acarretaria maior custo, além da necessidade de um tempo 

maior. Assim, optamos pela realização de uma pesquisa empírica que fosse economicamente 

viável e que se enquadraria no tempo disponibilizado para o doutoramento. 

 Em relação à escolha dos conceitos de microcoordenação e hipercoordenação 

explicitados nos estudos de Ling e Ytri (2002), e seguindo o argumento dos autores, 

avaliamos que seria possível haver possíveis diferenças na geração ou manutenção do capital 

social a depender do objetivo do contato (conforme hipótese H1a). Assim sendo, a escolha se 

deu como forma de tentar comprovar a veracidade desta linha de pensamento. 

 Justificamos a escolha dos indicadores possivelmente mensuráveis presentes nas obras 

de Nan Lin (1982; 1986; 1990; 1992; 1999; 2001), tendo em vista que os argumentos dos 

autores que compõem os pressupostos teóricos desta tese, eram os que mais se aproximavam 

de nossa temática e, possivelmente, embasariam o instrumento de coleta dos dados de forma 

mais próxima ao que se pretendia atingir, relacionando o uso de uma tecnologia à formação 

de capital social, ressaltando os grupos e redes de contato dos indivíduos. 

 Em seguida, definimos ainda alguns grupos específicos de contato34 da população de 

estudo, a fim de se verificar a formação de capital social dentro de cada um dos grupos dos 

indivíduos pesquisados e, principalmente, de que forma os telefones celulares auxiliaram ou 

não nestes aspectos acima citados. É importante ressaltar que, com base nos pressupostos de 

Claridge (2004) sobre os níveis em que o capital social existe ou pode se desenvolver, este 

estudo vislumbra uma análise menor de nível micro e a de maior ênfase em nível meso. 

Assim, direciona em nível individual quando trabalha aspectos que aderem a uma visão mais 

intimista, como a satisfação pessoal em possuir tal artefato; e foca no nível grupal, quando são 

analisados todos os fatores do capital social que são formados através de grupos. Neste 

sentido foram escolhidos os grupos, tendo como suporte o sistema de classificação de grupos 

de Anzieu e Martin (2007), com enfoque nas características dos grupos primários e/ou 

pequenos.  

                                                
34 Adaptado do estudo publicado.  
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 Seguindo tais características, esboçamos uma tipologia de grupos para análise (quadro 

10) criada a partir das características de grupos de Anzieu e Martin (2007), como forma de 

direcionar a análise da formação do capital social, nesta pesquisa, entre indivíduos que têm 

seu contato facilitado pelos telefones celulares: 

 

Quadro 10: Grupos Sociais dos indivíduos para a análise da pesquisa 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

 Tendo levantado primeiramente os aspectos principais que podem identificar a 

formação de capital social nos grupos humanos e apontado quais serão analisados, o 

questionário foi estruturado de forma que pudéssemos analisar, em relação aos indivíduos 

pesquisados, como se dão suas interações nestes grupos, buscando levantar aspectos que, com 

o auxílio do uso dos telefones celulares e seus recursos, caracterizem a formação do capital 

social em cada grupo distinto.  

 É interessante destacar neste momento que é sabido que, por vezes,  muitas pessoas 

que fazem parte do cotidiano social e familiar dos indivíduos podem estar inseridos em mais 

de um grupo, como, por exemplo, pertencer à família e também em seu grupo de contatos 

virtuais. Todavia, em nossa pesquisa, enfatizamos no instrumento de coleta dos dados, que 

cada grupo deveria ser avaliado de acordo com sua predominância, ou seja, nos contatos 

virtuais deveriam ser consideradas apenas as pessoas com as quais o pesquisado possuía 

relação predominantemente virtual.  

 O caminho inverso também poderia acontecer. Segundo Lee (2012), embora  amigos e 

membros familiares próximos  possam ser contatados via chamadas convencionais e SMS - 

entre outros recursos - eles não estão necessariamente registrados como amigos em redes 

sociais como Twitter, por exemplo. Assim,  apesar da possibilidade de uma parte relativa dos 

contatos de um indivíduo ser considerada próxima, não necessariamente necessita estar em 

seu Facebook. Somente para ilustrar nossos argumentos, em um estudo de Lee (2012), alguns 

dos pesquisados afirmaram não gostar de misturar relacionamentos off-line - pessoas de seu 

GRUPO DETALHAMENTO 
Família Marido/esposa e filhos, ou pai/mãe e irmãos, e demais familiares 
Amigos Amizade com contato presencial, na maior parte do tempo 
Contatos Virtuais Os quais você mantém contato via internet, na maior parte do tempo 
Colegas de Trabalho /Estudo Pessoas que trabalham com você ou estudam com você 
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convívio - com os amigos on-line. Um deles afirma ainda não ter seus amigos atuais em seu 

Twitter e que eles nem mesmo conhecem sua conta no microblog, uma vez que, por expor 

muitos assuntos considerados ‘engraçados’ no Twitter, se sentiria envergonhado em 

compartilhar tais conteúdos com seus amigos habituais. 

 Em linhas gerais este contexto direciona para a importância do telefone celular como 

meio de interação social mediada, uma vez que os contatos realizados via celular, não 

necessariamente serão ou poderiam ser realizados por outro artefato mediador, como o 

computador. Tendo em vista essas possibilidades, optamos então por pré-definir os grupos no 

instrumento, salientando que a análise deveria ser realizada de acordo com o parâmetro de 

predominância acima explicado. 

 O que se pretende, aqui, é observar se e sob quais aspectos os telefones celulares 

facilitam e/ou auxiliam a manutenção do capital social nos grupos sociais de cada pesquisado, 

deixando a percepção de cada grupo mais clara e minimizando possíveis vieses.  

 

 

5.2 Objeto, População de Estudo e Amostragem 

 O objeto de estudo desta pesquisa foram os telefones celulares e as práticas de 

comunicação que através deles emergem. O que se pretendeu buscar, portanto, foi a análise da 

influência do uso do telefone celular na formação e manutenção de capital social nos grupos 

de contato destes indivíduos. 

 A população de estudo é o conjunto constituído de elementos, de um mesmo universo, 

que apresentam pelo menos uma característica comum (FÁVERO et al., 2009). Nesta 

pesquisa, compreendeu todos os usuários de telefonia celular no Brasil, que foram convidados 

a participar da pesquisa via internet em sites de redes sociais, comunidades virtuais, e-mails e 

demais canais similares.  

 A amostragem, por sua vez, é conseguida através de uma análise estatística da 

população estudada. A estatística tem por objetivo o estudo dos fenômenos coletivos e das 

relações que existem entre eles. Entende-se como fenômeno coletivo aquele que se refere à 

população, ou universo, que compreende um grande número de elementos, sejam pessoas ou 

coisas. Portanto, para a estatística, somente interessam fatos que englobem um conjunto de 
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elementos, pois busca encontrar leis de comportamento para todo o conjunto e não se 

preocupa com cada um dos elementos em particular (FÁVERO et al., 2010; SORIANO, 

2010). Para tanto, neste estudo, o enfoque estatístico para obtenção de amostragem foi a 

‘Estatística Indutiva’, que tem por objetivo obter e generalizar conclusões para a população a 

partir de uma amostra, através do cálculo de probabilidade. 

 Conforme os parâmetros acima citados, este cálculo foi efetuado partindo da fórmula 

da população infinita, ou seja, quando a população exata de estudo é desconhecida em termos 

numéricos ou que supere 100.000 elementos. Tendo em vista que os questionários foram 

disponibilizados por muitos canais da internet, tornou-se inviável uma análise populacional 

finita. Neste sentido, teve-se como suporte da amostragem a fórmula da população infinita 

(quadro 11), onde se buscou uma margem de confiança mínima de 95% e um erro amostral 

máximo de 5%. 

 

Quadro 11: Fórmula do Cálculo Amostral para População Infinita 
FONTE: Adaptado de FÁVERO et al. (2009) e FIELD (2009) 
 
 
 Assim que a amostra foi atingida - levando-se em conta este parâmetro - as análises 

foram efetuadas, objetivando responder aos problemas norteadores da pesquisa. 

 

5.3 Tipologia da Pesquisa 
 

As pesquisas podem ser classificadas sob várias óticas, quanto aos procedimentos 

técnicos, quanto à natureza e quanto ao seu nível de aprofundamento. Quanto aos 

procedimentos utilizados, a pesquisa foi concebida como telematizada e de levantamento 

(Survey). Telematizada porque utiliza o computador como ferramenta de comunicação com a 

população de estudo (MANGABEIRA et al., 2004), interagindo junto a uma amostra do 

universo estudado e buscando informações diretas na fonte (usuários de telefones celulares). 

O uso da internet nos permitiu atingir segmentos que são, em geral, difíceis de pesquisar, 
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devido a vários fatores, como distância e custo, dentre alguns. Quanto ao levantamento 

(survey), é o tipo de pesquisa que visa determinar informações sobre práticas ou opiniões 

atuais de uma população específica. Assim o levantamento fez uma investigação direta com 

pessoas para conhecer-lhes algo, obter informações de um grupo significativo de pessoas e 

após análise dos dados projetou-se para o universo pesquisado (GIL, 2007, WHITE, 2007). 

Quanto à natureza da pesquisa, foram utilizados métodos quantitativos. Segundo 

Chizzotti (2000, p. 52), em pesquisas quantitativas são evidenciadas variáveis pré-

estabelecidas com objetivo de analisar seu comportamento, tanto de forma individual quanto 

na comparação com outras variáveis.  

No tocante ao nível de aprofundamento, a pesquisa se caracteriza como sendo de 

natureza descritiva e explicativa (REY, 2000; CHIZZOTTI, 2001; JENSEN, 2005). Sobre a 

fase descritiva, esta é utilizada quando o propósito é a descrição de características de uma 

população e/ou verificação do grau de associação entre variáveis (TRIVINÕS, 2006). Ainda é 

de natureza explicativa buscando não somente identificação de alguns aspectos relacionados 

às práticas da utilização de telefones celulares e suas relações com as dinâmicas  de 

comunicação entre os grupos humanos, como também vislumbrando maior aprofundamento 

das causas e efeitos destes aspectos no capital social. De acordo com Gil (2007), as pesquisas 

explicativas são aquelas que têm como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

 

5.4 Problemas Norteadores: 

 Os telefones celulares são dispositivos de comunicação mediada recentes na 

sociedade. Apesar de sua penetração inquestionável, os fenômenos sociais que surgem a partir 

de seu uso ainda merecem muita atenção. Como sua absorção do Brasil é relativamente 

recente, poucos estudos científicos consolidados sobre os mesmos existem no país. Sabemos 

que pesquisas de cunho mercadológico já são frequentes, mas o olhar acadêmico pode trazer 

um melhor direcionamento para questões efetivamente sociais.  

 Assim, partimos de dois problemas de pesquisas que as norteiam: As interações e 

práticas comunicativas mediadas pelos telefones celulares auxiliam na geração e/ou 

manutenção do capital social nas redes de contato dos grupos sociais? Em seguida, 
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questionamos: Como as interações e práticas comunicativas mediadas pelos celulares 

colaboram na geração e/ou manutenção da formação de capital social nas redes de contato 

dos grupos sociais? 

 Tendo em mente que as pesquisas são fruto de indagações cujas respostas ainda não 

são conhecidas pelo indivíduo, os problemas acima apresentados foram o ponto de partida 

para o desenvolvimento de toda a estrutura que compõe esta tese. 

 

 

5.5 Objetivos 

 Após o surgimento dos questionamentos, buscamos sistematizar as ações que 

deveriam ser desenvolvidas para que os mesmos fossem respondidos. Nesta direção, o 

objetivo geral desta tese foi: Analisar se e de que forma as práticas de interação e 

comunicação possibilitadas pelos telefones celulares e seus recursos tecnológicos auxiliam 

na geração e manutenção do capital social nas redes de contato dos grupos sociais no Brasil.  

 Para tanto, alguns objetivos específicos foram traçados. O primeiro deles visou 

Levantar o perfil sócio-econômico, demográfico e de utilização dos principais recursos dos 

telefones celulares dos usuários de telefonia móvel no Brasil. Estes dados serviram de base 

para a realização de diversos cruzamentos de dados para se verificar possíveis diferenças 

inerentes à temática, no que tange ao sexo, renda e idade, entre outros. O segundo objetivo 

buscou Apontar as principais práticas sustentadas pelos telefones celulares, que reforçam o 

contato nos grupos sociais através de suas redes de contato. Neste momento, o que 

pretendemos foi pontuar ações realizadas por meio do telefone celular que pudessem trazer 

maior amplitude nas relações do indivíduo com seus grupos. O terceiro objetivo propôs 

Analisar, a partir de parâmetros mensuráveis que podem indicar a existência do capital 

social, a relação entre o uso dos telefones celulares e a possível formação e/ou manutenção 

do capital social nos grupos/redes sociais dos brasileiros. Neste momento, conforme será 

melhor detalhado a seguir, os parâmetros mensuráveis que possivelmente indicariam a 

geração ou manutenção de capital social sob a ótica dos pesquisados tiveram como suporte os 

estudos de Nan Lin. O quarto objetivo procurou Identificar as principais formas de uso dos 

telefones celulares à luz dos conceitos de microcoordenação e hipercoordenação, enfatizando 
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suas formas de apropriação pelos indivíduos e seus grupos/redes sociais. Neste momento, 

nos amparamos nos estudos de Ling e Ytri que sugerem diferenças nos padrões de 

comportamento dos indivíduos no uso da tecnologia, a depender do objetivo do contato 

mediado. O quinto objetivo foi traçado com um intuito de Apresentar um panorama 

brasileiro no que se refere aos principais indicadores de capital social que são efetivamente 

válidos enquanto suporte do capital social nos grupos via interação por meio dos telefones 

celulares. Optamos por aprofundar nossa análise nesta direção, tendo em vista que, conforme 

já explanado, boa parte dos estudos sobre capital social efetivamente consolidados são 

advindos de países cuja cultura difere da do Brasil. Assim, entendemos que por mais que os 

indicadores de Nan Lin pudessem se aproximar da realidade aqui observada, seria de grande 

utilidade para a academia e os estudos de comunicação e afins, o delineamento de variáveis 

mais precisas e alinhadas, que retratassem um panorama existente no Brasil no que se refere à 

temática central aqui estudada. Para que isso fosse viabilizado, utilizamos análises fatorias 

que são descritas e esclarecidas no capítulo 6. Por fim, o sexto e último objetivo específico 

procurou Discutir a importância do uso dos celulares nos grupos sociais bem como seu uso e 

apropriação como artefato potencializador das interações nas redes de contato dos grupos. 

Seus resultados encontram-se diluídos durante toda a análise dos dados e também nas 

considerações finais, como forma de fechamento da temática nesta tese. 

 

 

5.3 Hipóteses 
 

 As hipóteses são afirmações que norteiam o estudo e que, ao final da análise dos 

dados, sua validade, nulidade ou negação são discutidas e verificadas. As hipóteses neste 

estudo foram determinadas a partir de uma premissa que as embasam e que também 

sustentam o problema e o objetivo geral do estudo: As interações e práticas comunicativas 

mediadas - via telefones celulares - auxiliam na geração de capital social nas redes de contato 

dos grupos. Desta maneira, as seguintes hipóteses abaixo sistematizadas foram delineadas, 

sendo discutidas adiante. Destacamos que as hipóteses H1 e H2 foram traçadas de modo mais 

amplo, para contemplar as subhipóteses H1a, H1b e H2a. Isso facilitou não somente a 

condução da pesquisa empírica como a discussão das mesmas nas considerações finais. 
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H1 - As interações e práticas comunicativas mediadas via telefones celular auxiliam na 
geração de capital social nas redes de contato dos grupos. 
 

H1a - O capital social gerado nos grupos de contato irá variar de acordo com as 
finalidades do uso dos telefones celulares (microcoordenação e hipercoordenação); 
 
H1b - O capital social gerado nos grupos de contato que interagem e comunicam-se 
via telefone celular está relacionado ao seu uso frequente; 

 
H2 – As interações e práticas comunicativas mediadas via telefones celulares auxiliam na 
manutenção do capital social nas redes de contato dos grupos. 
 

H2a – Determinadas funções e recursos e/ou funções dos telefones celulares utilizados 
nas interações e práticas comunicativas de determinados grupos irá influenciar na 
variabilidade do capital social em cada grupo distinto. 

 

 

5.7 Coleta de Dados 

A pesquisa empírica foi dividida em duas etapas, sendo uma para a coleta de dados e a 

outra para a análise dos dados. Ela foi assim dividida, para que se pudesse atingir seu 

objetivo. Para a coleta dos dados, realizamos uma pesquisa de característica quantitativa 

(MARCONI e LAKATOS, 2004; REY, 2005; TRIVIÑOS, 2006), através de um questionário 

estruturado (apêndice 2) coletado via internet, por meio do ‘google docs’35 que visou obter 

informações que apontassem parâmetros para a análise dos objetivos da pesquisa. O 

questionário foi dividido em três sessões: ‘Perfil Geral’, ‘Formação e Manutenção do Capital 

Social’ e ‘Uso e Apropriações’.  

 A primeira sessão ‘Perfil Geral’ vislumbrou levantar o perfil geral sócio-econômico-

demográfico dos pesquisados, bem como sua frequência de uso dos celulares e os principais 

recursos disponíveis no artefato. Tais questionamentos foram importantes para a realização de 

tabulação cruzada com outras variáveis, bem como análises estatísticas mais específicas que 

pudessem comprovar as hipóteses propostas no estudo. 

 A segunda sessão ‘Formação e Manutenção do Capital Social’ objetivou analisar os 

parâmetros que indicam o capital social utilizado neste estudo, que teve como base os 

pressupostos de Lin (1982; 1986; 1990; 1992; 1999; 2001), conforme explicitado na figura 1 e 

nos quadros 7 e 11. Nesta parte, para cada indicador de capital social proposto nos estudos de 

                                                
35 Maiores informações em http://www.google.com/apps/intl/pt-BR/business/docs.html . 
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Nan Lin, afirmativas foram elaboradas com o intuito de verificar a existência e/ou força das 

mesmas, sob a óptica dos pesquisados. Para tanto, utilizamos uma escala com 11 (onze) níveis 

de mensuração (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10), onde o respondente deveria marcar sua 

percepção de concordância ou discordância em relação às afirmativas propostas. Dos onze 

níveis de mensuração, somente os extremos foram determinados pela pesquisa, sendo o 10 

(dez) a concordância máxima da afirmativa e o 0 (zero) a discordância máxima.  

 É importante destacar que o número zero foi mantido na escala tendo em vista que 

pode-se utilizar tal número em escalas de mensuração onde o mesmo relate um significado. 

No caso desta pesquisa, julgamos que a discordância máxima é interpretada como ausência de 

concordância, que seria melhor representada pelo zero do que pelo número 1 (um), no caso de 

se ter optado por uma escala de 10 níveis: 1 (um) a 10 (dez).  

 Por fim, a terceira e última sessão ‘Uso e Apropriações’ buscou levantar as principais 

formas de uso dos telefones celulares e verificar de que forma ou até que ponto tal artefato 

está sendo apropriado pelos grupos. Neste momento, os processos de microccordenação e 

hipercoordenação propostos por Ling e Yttri (2002) foram levados em consideração no 

momento da elaboração das afirmativas. 

 Nesta sessão, foi utilizada uma escala tipo likert (LIKERT, 1932) com 5 níveis de 

mensuração especificados. Tal escala pressupõe a manifestação do grau de concordância em 

relação a determinadas afirmativas e que varia seus níveis sempre em números ímpares, sendo 

o ponto de partida a escala de 3 e assim por diante. Diferentemente da escala utilizada na 

segunda sessão, a escala tipo likert tem todos os seus níveis determinados e não somente os 

extremos, sendo que nesta pesquisa utilizou-se 5 níveis: 1) discordo totalmente, 2) discordo; 

3) indiferente; 4) concordo e 5) concordo totalmente. Outra diferença entre as escalas 

utilizadas na segunda e na terceira sessão é a existência - no meio da escala tipo likert - da 

mensuração ‘indiferente’, que tem sua análise diferenciada de uma escala somente com 

extremos, onde o número do meio (5) é analisado como uma concordância parcial, ou pode 

ainda ser tomada como um ponto de corte para concordância (LIKERT, 1932; HAIR et al., 

2007). 

 O questionário foi elaborado e dois pré-testes foram realizados. O primeiro teve como 

objetivo ajustes de entendimento, conteúdo e forma que, de algum modo, pudessem trazer 

vieses aos resultados. Este primeiro pré-teste foi realizado com questionários impressos com 



142 
 

12 validações, no dia 20/03/2012. Tal postura aconteceu, levando-se em conta a precaução de 

não haver retrabalho caso houvessem muitos ajustes a ser feitos e o questionário já estivesse 

sido inserido no Google Docs. Assim que os ajustes foram realizados, o questionário foi 

inserido na plataforma acima citada e outro pré-teste foi realizado de modo a verificar 

possíveis dificuldades oriundas da plataforma, que pudessem confundir os pesquisados no 

momento do preenchimento. No dia 26/03/2012, vinte convites individuais com o link foram 

feitos via e-mail para que os escolhidos pudessem responder ao questionário on-line e assim 

pudéssemos, a partir de seus questionamentos devolvidos via e-mail, avaliar aspectos de 

forma e usabilidade, entre outros possíveis problemas advindos de plataformas virtuais. 

Destas 20 solicitações, obtivemos 16 retornos até o dia 29/03/2012. Alguns poucos ajustes 

finais foram ainda feitos antes do início da coleta, levando-se  em conta as observações dos 16 

questionários validados e recebidos via internet. 

 No dia 08/04/2012, iniciou-se a coleta dos dados. É importante ressaltar que optamos 

pela coleta dos dados via internet, tendo em vista a viabilidade do alcance de muitos 

elementos distribuídos geograficamente, o que permitiria uma análise em âmbito nacional. O 

convite com o link que direcionava ao questionário on-line foi feito via nossas redes sociais 

(Facebook, Orkut e Twitter), bem como via redes sociais de pesquisadores, alunos e amigos 

de todo o país, além de e-mails e similares. 

 Tal processo se concretizou devido a que primeiramente o link foi fortemente 

replicado pelos contatos e amigos cadastrados em nossas redes sociais e, a partir daí, eles 

solicitavam aos seus contatos e amigos virtuais que replicassem também. Da mesma forma 

solicitamos a professores e pesquisadores de nosso conhecimento e/ou contato de todas as 

regiões do país que nos auxiliassem e disponibilizassem o link em suas redes sociais e listas 

de e-mails, o que pudemos constatar, não somente pelas suas páginas de Facebook, via 

Twitter ,entre outros, bem como e-mails recebidos de pessoas de todo o Brasil interessadas em 

manter contato com futuros resultados da pesquisa. 
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 O convite com o link também foi disponibilizado na lista nacional da Compós36, onde 

o orientador deste estudo - Prof. André Lemos - solicitou a todos que auxiliassem na pesquisa, 

respondendo e, se possível, replicando o convite. 

 A partir de tais iniciativas, um volume significativo de retornos de questionários 

respondidos por pessoas de todas as regiões do país - conforme poderá ser verificado na 

análise dos dados, mais adiante - foi obtido. Os dados foram coletados no período de 

08/04/2012 a 25/04/2012, mas percebemos que o maior volume de retornos de questionários 

válidos se deu na primeira semana da coleta, conforme gráfico 3 abaixo: 

 

 

 
Gráfico 3: Volume de respostas diárias  
FONTE: Dados da pesquisa, extraído do Google Docs 

 

 O questionário foi disponibilizado na internet por um período necessário para atingir 

uma amostra representativa, com uma margem de confiança de 95% e um erro amostral de 

3,56%, atendendo a necessidade da pesquisa, ou seja, as respostas obtidas podem ser 

extrapoladas para a sub-população de membros da população pesquisada (WHITE, 2000). 

Neste período, obtivemos 752 questionários considerados válidos, ou seja, completamente 

respondidos e enviados corretamente à plataforma, onde a base dos dados estava inserida. 

 Neste momento destacamos a importância do uso das redes sociais on-line para se 

atingir amostras significativas estatisticamente. Assim, utilizando as referidas redes, foram 

atingidas populações de todas as regiões do país, o que seria inviável financeiramente, caso 

tivéssemos que nos deslocar pelo país. 

                                                
36 A lista Compós congrega mais de 1000 pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação do Brasil troca informações através de sua lista de discussão. Maiores informações em: 
http://www.compos.org.br/pagina.php?menu=10&mmenu= . Acesso em 01/01/2013. 
. 



144 
 

 

 

5.8 Análise dos Dados 

 Para analisar os dados coletados via questionário, utilizamos o software SPSS - 

Statistical Package for the Social Sciences, que possibilitou a análise com distribuições de 

frequência, tabulações simples e cruzadas (FIELD, 2009), além de testes de associação e 

análise fatorial (DANCEY e REIDY, 2008). As análises utilizadas possuem objetivos de 

descrever comportamentos gerais e específicos à população que interage com o artefato em 

questão. Num primeiro momento, nas três sessões, foram utilizadas frequências simples para 

se obter a estatística descritiva dos dados. Nas sessões 1 e 3 as porcentagens e frequências 

foram levadas em conta para a análise descritiva. Na sessão 2, por apresentar uma escala de 

mensuração diferente, foram levadas em consideração as medianas para a análise em questão. 

Já nas tabulações cruzadas, que ocorreram nas questões fechadas - também de cunho nominal 

e/ou ordinal - buscou-se verificar particularidades que evidenciassem diferenças de 

comportamento e percepção sobre os indicadores avaliados em relação aos apontamentos 

sócio-demográficos. Em questões cujos cruzamentos permitiram fazer inferências e análise de 

intervalos, os mesmos foram realizados.  

 O teste de associação qui-quadrado para tabelas extensas (X²) foi realizado nos dados 

das sessões 1, 2 e 3 do questionário, cujos resultados são apresentados durante o texto pelo 

valor da significância (Assymp. Sig.: n). O X² permite descobrir se um conjunto de frequências 

observadas difere de um outro conjunto de frequências esperadas (DANCEY e REIDY, 

2008). O X² pode ser utilizado em variáveis ordinais ou nominais, mas necessita de uma 

população mínima de 20, o que seria bem inferior à nossa população, que foi de 752 

respondentes, apontando a adequação do teste. Outro requisito para a realização do X² é que 

nenhuma frequência pode ser menor que 1. Isso foi observado durante a análise e justifica a 

não realização do teste em algumas variáveis. 

 Variáveis cujos resultados que demonstram o P como valor menor que alpha (p < α) 

e, consequentemente, apontaram associação entre as mesmas, foram analisadas em maior 

profundidade para verificar quais das variáveis se destacaram na associação. O alpha, nesta 

pesquisa, foi determinado em 0,05, o que dá uma segurança estatística alta em relação aos 

dados coletados. 
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 Na sessão 2 do questionário, além das acima descritas, a análise de fatores (Análise 

Fatorial) – apresentada no subcapítulo 6.4, foi realizada com o intuito de verificar 

primeiramente a correlação entre as variáveis que mensurariam o capital social sob a ótica da 

população do estudo para, em seguida, buscar o constructo adequado para a realidade 

brasileira, tendo em vista que todos os indicadores de capital social foram retirados 

inicialmente de estudos de pesquisadores de outros países. De acordo com Dancey e Reidy 

(2008, p. 423), 

 

a análise de fatores possui particular relevância para a validade de constructo. Quando 
os pesquisadores projetam questionários, normalmente apresentam várias questões 
relacionadas a um constructo ou ideia [sic], isto é, certas questões se correlacionam 
entre si porque mensuram o mesmo constructo. Podemos apenas olhar a matriz de 
correlações e tentar identificar tais padrões. Entretanto, isso é totalmente subjetivo e 
pouco confiável. A análise de fatores pode identificar os padrões de correlações. Os 
constructos, denominados fatores (ou algumas vezes componentes), podem ser 
utilizados para descrever as escalas de um teste. A análise de fatores permite que o 
pesquisador descubra a validade fatorial das questões que compõem cada escala. 

 

 Neste sentido, a análise fatorial foi realizada primeiramente para verificar se as 

variáveis construídas a partir dos indicadores mensuráveis de capital social retirados das obras 

de Nan Lin seriam válidas e estariam corretamente correlacionadas. Para tanto, o coeficiente 

de Pearson foi calculado a partir do valor acima de 0,30. O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

também foi realizado com o intuito de indicar a apropriação da análise fatorial, levando-se em 

conta os valores estatísticos aceitáveis, segundo a literatura, que variam entre 0,5 e 1,0 

(HAIR, et al., 2007; DANCEY e REIDY, 2008; RIBAS e VIEIRA, 2011). 

 Os demais testes associados à análise fatorial também foram realizados, entre eles: 

Bartlett (foi calculado levando-se em conta o ‘p’ menor que 0,05); Medida de Adequação de 

amostra (MSA), que analisa a matriz de identidade, cujo valor varia entre 0 e 1 e busca um 

valor real dos dados acima de 0,5; Comunalidade, que aponta o quanto da variância se 

consegue explicar, sendo quanto maior a aproximação com o número 1, maior o poder de 

explicação; Autovalor, que representa o percentual da variância total atribuída a cada fator e o 

coeficiente Alpha de Cronbach, que é o indicador de validade convergente mais utilizado e 

avalia a consistência da escala. 

 Para a extração dos fatores foi utilizado o método de componentes principais, onde foi 

delimitada uma interação máxima para convergência com o número 52, tendo em vista a 
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análise de 50 variáveis, nesta etapa. De acordo com os autores da literatura estatística que 

compõem a base metodológica deste estudo, para que a matriz rode de forma adequada, faz-se 

necessário estipular na janela ‘maximum interations for convergence’ um número aproximado 

- contudo maior - que o número de variáveis que participarão da análise fatorial. É importante 

ressaltar ainda que a análise fatorial foi realizada com a rotação varimax. O objetivo deste tipo 

de rotação é maximizar de modo mais claro na matriz as altas correlações e minimizar as 

baixas. Isso possibilita extrair dos resultados quais os fatores que são estatisticamente 

representativos, reformulando-os e apontando as correlações (HAIR, et al., 2007; DANCEY e 

REIDY, 2008; RIBAS e VIEIRA, 2011). 

 Em termos práticos, nesta pesquisa, a análise fatorial possibilitou verificar 

concisamente - a partir das variáveis atribuídas a cada indicador, base da pesquisa sobre 

capital social -  quais deles são aplicáveis e constituem o panorama brasileiro no que tange ao 

capital social relacionado ao uso dos telefones celulares. 

 Esboçamos abaixo, na figura 10, o modelo empírico da tese, que elucida, de modo 

cronológico e objetivo, todos os procedimentos necessários para que a pesquisa fosse 

realizada. 
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Figura 10: Modelo Empírico da Tese 
FONTE: Elaborado pela autora  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 De acordo com os objetivos propostos nesta tese, foram coletados questionários em 

número suficiente para a obtenção de um nível de confiança e erro amostral adequados para 

que se possa fazer inferências a uma população maior, como foi o caso deste estudo. 

 Somente para melhor sistematização da leitura desta tese, destacamos que os objetivos 

específicos deste estudo foram trabalhados cada qual em um determinado capítulo e 

subcapítulos, conforme apresentado no quadro abaixo (quadro 12): 

Quadro 12: Objetivos e suas respectivas análises 
FONTE: Elaborado pela autora 

Objetivos específicos Onde foram trabalhados? 
 

1. Levantar o perfil sócio-econômico, demográfico e de 
utilização dos principais recursos dos telefones celulares 
dos usuários de telefonia móvel no Brasil; 
 

Subcapítulo 6.1 

 
2. Apontar as principais práticas sustentadas pelos telefones 

celulares, que reforçam o contato nos grupos sociais através 
de suas redes de contato; 
 

Subcapítulo 6.1 

 
3. Analisar, a partir de parâmetros mensuráveis que podem 

indicar a existência do capital social, a relação entre o uso 
dos telefones celulares e a possível formação e/ou 
manutenção do capital social nos grupos/redes sociais dos 
brasileiros; 
 

Subcapítulo 6.2 

 
4. Identificar as principais formas de uso dos telefones 

celulares à luz dos conceitos de microcoordenação e 
hipercoordenação, enfatizando suas formas de apropriação 
pelos indivíduos e seus grupos/redes sociais; 
 

Subcapítulo 6.3 

 
5. Apresentar a realidade brasileira no que se refere aos 

principais indicadores de capital social que são 
efetivamente válidos enquanto suporte do capital social nos 
grupos via interação por meio dos telefones celulares; 
 

Subcapítulo 6.4 

 
6. Discutir a importância do uso dos celulares nos grupos 

sociais bem como seu uso e apropriação enquanto artefato 
potencializador das interações nas redes de contato dos 
grupos. 
 

Capítulo 6  
e 

Considerações Finais 
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 É importante destacar que a coleta dos dados, iniciada no dia 08/04/2012, contou com 

uma participação significativa em termos estatísticos, alcançando 752 questionários válidos. 

Tal número só foi possível tendo em vista alguns fatores que elucidamos adiante, a fim de que 

se possa atestar a confiabilidade dos dados, no que tange à coleta. 

 Primeiramente destacamos a importância do uso das redes sociais presentes na internet 

para o rápido e abrangente compartilhamento do link da pesquisa. A partir das redes sociais da 

pesquisadora e de diversas pessoas de seus grupos de contato, o link foi sendo compartilhado, 

juntamente com uma mensagem contendo a solicitação aos potenciais respondentes, além de 

um panorama geral da pesquisa. 

 Em segundo lugar, a cooperação de diversos professores de todas as regiões do país 

que, a partir de suas redes sociais e demais formas de contato via internet, solicitaram a 

colaboração, não somente para responder, mas também para compartilhar o link do 

questionário da pesquisa. Destacamos que muitos dos respondentes entraram em contato via 

e-mail – disponibilizado para contato no questionário on-line, elogiando, trazendo 

questionamentos, solicitando materiais para seus trabalhos com temas próximos, entre outros.  

 Por fim, a circulação do link na lista da COMPÓS37, que possibilitou que 

pesquisadores e alunos de Stricto Sensu de todo o país pudessem acessar a pesquisa, 

responder a suas perguntas e também, em muitos casos - conforme relatado em diversos e-

mails recebidos por nós - compartilhar a mesma em seus grupos de contato. 

 Tais colaborações acima descritas foram responsáveis pela coleta de um número 

estatisticamente muito representativo em 18 dias corridos, abrangendo respondentes de todas 

as regiões do país, dentre outras características e particularidades destacadas a seguir. 

 

 

                                                
37 A lista Compós congrega mais de 1000 pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação do Brasil troca informações através de sua lista de discussão. Maiores informações em: 
http://www.compos.org.br/pagina.php?menu=10&mmenu= . Acesso em 01/01/2013. 
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6.1 Perfis Sócio-Demográficos e de Uso dos Telefones Celulares 

 Os dados em relação ao sexo dos pesquisados possuem um equilíbrio satisfatório, uma 

vez que obtivemos 54,7% de participação feminina e 45,3% de participação masculina. Em 

relação à idade, obtivemos uma média de 31,95 nesta questão.  Como a questão da idade ficou 

em aberto, ressalamos que foram encontradas  idades entre 15 e 77 anos, o que não nos 

permite direcionar a análise fazendo uma inferência a um grupo específico como 

adolescentes, jovens adultos ou terceira idade, como população do estudo.  

 Considerando que esta variável foi inserida como sendo numérica, nela foi possível 

testar a normalidade dos dados, a fim de certificar-nos de que a amostra seguisse uma 

tendência normal. Para tanto, utilizamos o teste ‘Kolmogorov-Smirnov’ via SPSS, cuja análise 

apontou normalidade na distribuição da amostra no que se refere à idade. Este pode ser 

visualizado no histograma acrescido na curva de normalidade, na figura 11 abaixo. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 11: Histograma / curva de normalidade 
      FONTE: Dados da pesquisa 
 

 

 Alguns cruzamentos foram realizados, levando-se em conta as faixas etárias para 

análises mais minuciosas em relação a algumas categorias. Entretanto, a população de estudo, 

em termos de idade, compreendeu, excetuando as crianças, todas as faixas etárias. 

Objetivando cruzamentos posteriores, de acordo com diversos estudos (IBGE38, OMS39), 

                                                
38 www.ibge.gov.br. 
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foram definidas as seguintes faixas etárias de análise: Crianças: 0 a 12 anos; Adolescentes: 13 

a 19 anos; Jovem Adulto: 20 a 29 anos; Adultos: 30 a 59 anos; Idosos: Acima de 60 anos. 

Tais parâmetros serão citados nas questões em que a análise da idade da amostra for 

significativa em termos de diferenças entre percepções e ações, dentre outras constantes no 

estudo. 

 Em relação à escolaridade, levantamos que em sua maioria (54,7%), os pesquisados 

são pós-graduados ou estão cursando uma pós-graduação. A segunda maior porcentagem é de 

graduados ou graduandos (43,6%), contrapondo-se à menor frequência, que foi de 1,7% de 

respondentes do ensino médio. Tais dados repercutem positivamente na validação da média 

idade obtida, tendo em vista que normalmente as pessoas ainda com pouca idade não estão, 

em geral, em cursos de pós-graduação. 

 Quanto à renda familiar, foram levados em conta para a elaboração das respostas desta 

pergunta os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)40 sobre 

indicadores de classe social. De acordo com o IBGE, em termos gerais, levando-se em 

consideração o salário mínimo atual41 e as variações primárias de classe social (A, B, C, D e 

E), os seguintes critérios financeiros foram disponibilizados na pergunta referente à renda: 

‘Até R$1.244,00’; ‘De R$1.245,00 a R$2.488,00’; ‘De 2.489,00 a R$6.220,00’; ‘De 

R$6.221,00 a R$12.440,00’ e ‘Acima de 12.440,00. Tais números - não desconsiderando 

outros parâmetros que definem classe social - corresponderiam respectivamente às classes E, 

D, C, B e A. Podemos afirmar, nesta direção, que a maioria dos respondentes pertence às 

classes C e B que, somadas, perfizeram 66,2% das respostas válidas. Na outra ponta, o menor 

número de respostas foi de pessoas que possuem renda compatível com a classe E (8,9%). 

 Objetivando ainda destacar possíveis variabilidades em relação à temática, no que 

tange às regiões do país, optamos por inserir a ‘região onde reside’ como uma das perguntas 

componentes do perfil sócio-demográfico. Neste momento, levantamos 56,3% de respostas 

oriundas da Região Nordeste. A região de menor expressividade nesta população foi a Região 

Norte com 0,9%. As demais regiões - sudeste, sul e centro-oeste - tiveram equilíbrio de 

frequência. Destacamos que, apesar de termos atingido uma amostra geral de todas as regiões 

                                                                                                                                                   
39 Organização Mundial da Saúde. http://www.who.int/en/. 
40 www.ibge.gov.br. 
41 Parâmetro calculado em abril de 2012, quando o salário mínimo era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e e dois 
reais), de acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2011 para vigência a partir de 
01/01/2012. Maiores detalhes em: http://www.e-diariooficial.com/.  
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- o que nos possibilita uma inferência em âmbito nacional, salvo nas questões em que forem 

feitos cruzamentos específicos ou demais análises estatísticas comparativas - é importante que 

o leitor esteja atento ao fato de que a região nordeste representa, em termos estatísticos, 

metade da população. 

 Acreditamos que essa maioria obtida em relação à região nordeste se deva ao fato de 

que, tanto a pesquisadora quanto a universidade onde o doutorado foi cursado, reside e está 

localizada, respectivamente, na região nordeste. Isso faz com que sua rede de contatos seja 

maior nesta área, ocasionando maior disponibilidade de cooperação de tais grupos em relação 

aos envolvidos. 

 A partir das primeiras perguntas gerais, adentramos em perguntas que pudessem 

delinear melhor o perfil de uso geral dos telefones celulares. Neste momento, levantamos que 

95,9% dos pesquisados possuem celular há mais de 3 anos e 64,5% da população  possui 

internet em seu celular. Dos 35,5% que afirmaram não possuir internet em seu celular, 

algumas considerações importantes foram apontadas, tendo em vista que a opção aberta ‘por 

que não possui?’ constituía o questionário. As afirmações abaixo foram transcritas de forma 

fidedigna (ipsis litteris) ao texto dos respondentes, incluindo possíveis equívocos de 

digitação, gramática, formas, etc: 

 

“Meu celular não tem este aplicativo. Somente por isso eu não uso” 

A renda da família é a assinalada acima, porém a minha renda é de 1 salário mínimo, 
então não posso ter esta despesa, apesar de não achar cara” 

“A tecnologia do meu celular não comporta uma boa navegação de internet” 

“Ainda não tenho um smartphone” 

“Além de desconfortável, NÃO quero receber e-mails em meu celular” 

“Celular somente uso para falar” 

“Tenho internet em casa e no trabalho” 

“É uma vergonha, mas ainda não comprei celular que me forneça uso pleno da 
internet” 

“Já tenho internet em casa e não sinto necessidade de focar acessando a internet a 
todo momento em todo lugar” 

“letra pequena” 

“Acho cara a internet para celular” 

“Muito lenta ainda” 

“Não gosto de celular” 

“Não quero internet em TUDO o que faço” 
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“Não sei usar a internet no celular” 

“Não tenho o aparelho específico e não quero, no momento, mudar o meu velho 
aparelho” 

“Não uso recursos no celular que precisam de internet” 

“Uso ipad” 

“Uso o recurso Wifi, que é gratuito” 

 

 Diante das afirmações acima, é interessante destacar que em termos de frequência da 

afirmativa, uma boa parte (81 vezes) dos respondentes que afirmaram não possuir internet no 

celular, justifica não utilizar recursos em seu celular que careçam de internet. Em termos de 

frequência, a segunda justificativa que mais aparece é o fato de os pesquisados avaliarem a 

internet como cara (70 vezes). Como terceira mais frequente, tivemos o desconforto em 

utilizar a internet no celular (53 vezes). Todavia, outros pontos foram também bastante 

citados e merecem atenção.  

 Curiosamente, uma parte razoável de justificativas tende para o fato de o pesquisado 

não querer estar conectado a todo o tempo, ou a negação em trocar seu aparelho, por 

saudosismo, por outro mais atual. O uso de outros artefatos móveis que permitam acesso à 

internet e neles estarem sua principal forma de conexão como ipads, tablets e netbooks (com 

internet 3G móvel) também foi citado com certa frequência. Este último ponto, ao nosso 

entender, merece atenção de pesquisas futuras que envolvam a temática, tendo em vista a 

crescente disponibilidade de outras tecnologias móveis que permitem acesso à internet. 

 Em uma pesquisa realizada por Li et al. (2012) foram observados motivos pelos quais 

as pessoas se negavam a se desfazer de seus aparelhos antigos, mesmo após comprarem outro 

mais novo. De acordo com os autores, as principais razões para permanecerem com seus 

antigos celulares eram, conforme descrição: ‘Não saber o que fazer com ele’, ‘Usar como 

aparelho alternativo’ e ‘Guardar informações’, respectivamente. Já o que os fazia trocar seus 

celulares era respectivamente: ‘Dar lugar aos telefones quebrados’, ‘Substituir seus celulares 

por causa da má função, roubado e estilo antigo’. A substituição causada pelo entusiasmo de 

novas tecnologias e a busca da moda foram raras no estudo (LI et al.) 

 Em seguida, voltando aos nossos dados, a fim de levantar o perfil de frequência de uso 

dos telefones celulares em relação às suas funções principais (ou mais utilizadas, segundo 
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pesquisas elaboradas por autores como Kaatz, Ling e Levinson, entre outros), algumas 

perguntas foram delineadas conforme discorremos adiante. 

 

6.1.1 Ligações convencionais 
 

 Quando indagados sobre a frequência média de ‘ligações diárias feitas de seu celular’, 

42,2% afirma fazer entre ‘3 e 6 ligações por dia’, seguido da segunda maior porcentagem de 

destaque que foi ‘menos de 3 ligações por dia’. A menor porcentagem foi de pessoas que 

afirmaram não fazer ligações de seu celular (0,7%). Uma prática muito comum no Brasil, 

principalmente de pessoas com renda considerada mais baixa, é de possuir um celular 

predominantemente para receber ligações. 

 Quando cruzados os dados sobre renda e o volume de ligações feitas (tabela 1) do 

celular, percebeu-se que a classe C faz menos ligações em contrapartida à classe A. Todavia, 

os dados em princípio apontam para uma relação crescente entre renda e volume de ligações 

feitas, mas se estabilizam quando chegam na média diária de ligações apontadas com maior 

porcentagem (entre 3 e 6 ligações feitas por dia). A partir daí a média das ligações feitas tende 

a decrescer, mesmo entre indivíduos das classes mais altas, o que denota um perfil atitudinal, 

não apenas relacionado ao custo. 

 

Tabela 1: Volume de ligações diárias feitas versus renda familiar 

Frequência média de ligações 
diárias FEITAS de seu celular? 

Renda Familiar (Classe Social) 

Total 
Classe 

E 
Classe 

D 
Classe 

C 
Classe 

B 
Classe 

A 

Não faço ligações do meu celular 
Menos de 3 por dia 
De 3 a 6 ligações por dia 
De 7 a 10 ligações por dia 
Mais de 10 ligações  

 3,0% 1,0% 0,7% - - 0,7% 

 38,8% 30,7% 33,2% 24,2% 27,9% 31,2% 

 32,8% 44,6% 42,8% 47,0% 32,6% 42,2% 

 13,4% 8,9% 13,4% 21,9% 20,9% 16,1% 

 11,9% 14,9% 9,9% 7,0% 18,6% 10,9% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
FONTE: Dados da pesquisa 
 

 Em seguida, cruzamos as respostas referentes à média diária de ligações feitas pelos 

pesquisados de seus celulares e suas respectivas faixas etárias (tabela 2). Os resultados 
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apontam que são os idosos que fazem ‘mais de 10 ligações por dia’. Quando avaliado o menor 

volume de ligações feitas (menos de 3 por dia), a faixa etária que mais se sobressai é a de 

jovens adultos. É importante ressaltar que, assim como elucidado anteriormente, a variável 

‘idade’ foi formatada no questionário como sendo de classificação numérica, tendo em vista 

que se tratava de uma questão aberta, sem intervalos. Contudo, objetivando maior clareza nos 

cruzamentos, uma vez que obtivemos frequências de 53 diferentes idades, foram levadas em 

consideração as faixas etárias da população. 

 

 

Tabela 2: Volume de ligações diárias feitas versus faixa etária 

Frequência média de ligações diárias FEITAS de 
seu celular? 

Faixa Etária 

Total 
13 a 18 

anos 
20 a 29 

anos 
30 a 59 

anos 
Acima de 
60 anos 

Não faço ligações do meu celular 
Menos de 3 por dia 
De 3 a 6 ligações por dia 
De 7 a 10 ligações por dia 
Mais de 10 ligações por dia 

 0,5% 0,9%  ,7% 

30,0% 28,3% 32,8% 18,8% 30,2% 

47,5% 43,6% 40,1% 37,5% 42,2% 

10,0% 15,3% 17,6% 18,8% 16,1% 

12,5% 12,3% 8,5% 25,0% 10,9% 

Total % of 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Quando questionados sobre o volume de ‘ligações diárias recebidas em seu celular’, a 

porcentagem foi próxima a de ligações feitas, com 44,4% de indicações para ‘entre 3 e 6 

ligações por dia’ e 27,4% para ‘menos de 3 por dia’. Em princípio acreditávamos que o 

número de ligações recebidas superaria o de ligações feitas, tendo em vista o ainda alto custo 

de ligações via celular no Brasil. Contudo, percebemos que houve um equilíbrio nas duas 

práticas, o que pode denotar mais um perfil do usuário do que o fato de a telefonia celular 

ainda ser considerada cara. É importante ainda lembrar que boa parte da população da 

pesquisa pertence às classes B e C, que já possuem amplo acesso à telefonia móvel e, em sua 

maioria, têm acesso à internet em seus celulares. Somente como complemento, tanto no 

quesito ‘ligações feitas’ como no ‘ligações recebidas’, a alternativa ‘mais de 10 ligações por 

dia’ obteve aproximadamente 10% de respostas.  
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 Alguns depoimentos sobre o uso dos celulares entre os brasileiros são destacados a 

seguir e nos permitem ilustrar alguns dados referentes ao uso da ligação convencional entre os 

brasileiros:  

 
“comprei meu celular porque preciso dele para que meus clientes me achem, mas 
quase não ligo dele”;  

“tenho dois celulares com dois chips cada, porque assim eu recebo ligações de todo 
mundo e pago muito menos”.  

“Quando meus créditos acabam, eu ainda recebo ligações por um tempo, mas já não 
consigo ligar mais”. 

“Eu não faço mais ligações porque eu só posso falar de graça com amigos que 
também têm CLARO. Aí quando fico sem crédito, não dá pra ligar pra quem tem Oi, 
por exemplo. Aí só recebo”. 

 

 O primeiro depoimento reflete uma prática razoavelmente comum no Brasil. 

Principalmente nas Classes C e D, o uso dos telefones celulares para realizar ligações sempre 

foi restrito, tendo em vista que até bem pouco tempo (a cerca de 4 a 5 anos), uma ligação de 

um celular para outro, da mesma operadora, custava em média R$0,80 o minuto falado. Hoje, 

a disputa pelo mercado brasileiro tem feito com que as operadoras revejam suas estratégias. 

Atualmente é possível realizar uma ligação convencional entre celulares da mesma operadora 

por cerca de R$0,25 a chamada total.  

 O segundo também denota algo muito corriqueiro. A possibilidade de minimizar 

custos tem feito com que as pessoas adquiram telefones celulares com entrada para mais de 

um chip, objetivando aproveitar as facilidades e vantagens financeiras das chamadas 

(operadora X para operadora X). Uma outra prática muito difundida, neste caso entre jovens e 

adolescentes, é a ‘fala rapidinha’, usando os três segundos gratuitos do início das ligações. Em 

observações diretas em diversos locais públicos (shoppings centers e cinemas, por exemplo) 

podemos ver seguidamente essa prática. Geralmente essa comunicação curta serve para 

localizar o outro, dar um recado ou uma informação rápida, como apontado a seguir:  
 

A liga: - ‘Preciso encontrar você’ (finaliza a ligação); 

B liga: - ‘Onde você tá?’ (finaliza a ligação); 

A liga: - ‘Tô no Shopping’ (finaliza a ligação); 

B liga: - ‘Em frente a onde?’ (finaliza a ligação); 

A liga: - ‘Da loja X’ (finaliza a ligação); 
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B liga: - ‘Tô indo aí’ (finaliza a ligação); 

A liga: - ‘Te espero’ (finaliza a ligação). 

 

 Os últimos dois depoimentos retratam bem uma terceira prática que evidencia a 

realidade e o contraste entre a situação econômica dos brasileiros. A maioria das empresas de 

telefonia tem oferecido planos que permitem a ligação convencional entre telefones da mesma 

operadora a baixíssimo custo ou custo zero. Entretanto, o custo da ligação para outra 

operadora ainda é alto, conforme discutido acima. Isso faz com que uma parte significativa da 

população fique sem ‘créditos’ para efetuar ligações, porém aptos a recebê-las por 

determinado período (normalmente 90 dias, em média), a depender da operadora. Tal cenário 

não se aplica aos que possuem planos pós-pagos, mas estes somam, como visto, menos de 

20% dos brasileiros.  

 

6.1.2 SMS/MMS: envio e recebimento 
 
 Continuando a análise de perfil da frequência de uso dos recursos, perguntamos sobre 

a média de SMS/MMS (mensagens de texto, de imagens etc.) diários enviados e recebidos. É 

interessante frisar que seu uso no Brasil foi restrito durante um bom tempo e até a chegada 

dos smartphones, enviar um SMS era uma atividade complexa. Afirmações como “o teclado é 

ruim”, “não consigo escrever pouco e prefiro ligar”, entre outras, eram frequentes. Entretanto, 

nos últimos dois anos, além das interfaces serem mais amigáveis, as operadoras têm facilitado 

o uso dessa funcionalidade com a oferta de preços mais acessíveis. Esses dois fatores 

mudaram o hábito dos brasileiros em relação ao SMS/MMS. Mas ainda não absorveram 

totalmente essa potencialidade.  

 Quanto a estas ações, 48,3% afirmaram enviar menos de 3 por dia e 44,3% receberem 

menos de 3 por dia. A segunda alternativa mais apontada em ambos os casos respectivamente 

(26,3% e 34,2%) foi ‘de 3 a 6 por dia’, ao contrário do que se percebeu nas ligações. De 

maneira geral, comparativamente nestas duas ações, as pessoas costumam utilizar mais a 

ligação convencional do que o SMS no Brasil. Nas extremidades no que se refere ao perfil de 

uso ‘Não envio SMS/MMS do meu celular’ e ‘Não recebo SMS/MMS do meu celular’, bem 
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como ‘Mais de 10 enviados por dia’ e ‘Mais de 10 recebidos por dia’, os dados apontam 

respectivamente 5,6% e 1,6%, bem como 10,9% e 10,4%.  

 O que verificamos é que, em sua maioria, os brasileiros afirmam enviar e receber 

menos de três SMS diários, realidade bem diferente em relação aos países desenvolvidos. Nos 

EUA, por exemplo, pesquisas têm apresentado um volume médio de trinta e cinco SMS 

enviados ou recebidos diariamente por cada usuário (O´Grady, 2012). Em uma outra pesquisa 

sobre a temática que vislumbrou um comparativo com uso dos recursos durante a semana e 

nos finais de semana, Larue et al. (2010) observaram que as mensagens de texto (SMS) foram 

as mais populares durante a semana enquanto que o recurso da câmera recebeu a maioria de 

uso no fim de semana. O recurso menos usado por semana e fim de semana foi o GPS. 

 Quando realizamos o teste de associação Qui-quadrado (X²), obtivemos uma resposta 

positiva quanto à associação entre envio de SMS/MMS e renda (Asymp. Sig.: ,026). A fim de 

verificarmos este dado e buscarmos a faixa de renda que mais utiliza este recurso, fizemos um 

cruzamento com volume de envio de SMS/MMS. Percebemos que entre as pessoas com renda 

de até dois salários mínimos, 19,4% enviam mais de 10 mensagens instantâneas por dia, 

número relativamente próximo às pessoas de renda bem superior (mais de 10 salários 

mínimos) cujos 11,6% apontaram enviar tal quantidade de mensagens diárias. Os dados 

apontam uma relação inversamente proporcional, ou seja, as pessoas com renda menor são as 

que mais afirmam enviar SMS/MMS com frequência. A justificativa pode ser o fato de que a 

ligação convencional entre celulares de operadoras distintas onera excessivamente os 

usuários, direcionando-os a uma alternativa mais viável para classes de menor poder 

aquisitivo: o SMS.  

Tais dados se assemelham quando analisado também o volume de recebimento das 

mensagens, contando respectivamente com 16,4% de pessoas com a renda menor recebendo 

mais de 10 mensagens diárias em relação aos 11.6% da população com maior renda. 

 O teste X² também apontou uma forte associação entre o volume de SMS enviados e 

recebidos e a faixa etária (Asymp. Sig.: ,013). A fim de se verificar as faixas etárias e seus 

respectivos volumes de envio de mensagens, cruzamos os dados obtendo os resultados 

elucidados na tabela 3. No que diz respeito ao volume de envio de mensagens via celular, a 

faixa etária que mais os envia (acima de 10 mensagens diárias) são os idosos. Em 

contrapartida, os jovens adultos são os que enviam ‘menos de 3 SMS por dia’. Em relação ao 
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recebimento de mensagens, novamente são os idosos que recebem um volume maior do que 

10 mensagens diárias, porém, curiosamente, os que menos a recebem são os adolescentes. 

 Este resultado se difere um pouco de uma pesquisa realizada por Haverila (2013) com 

jovens estudantes filandeses de graduação. De acordo com os dados levantados, os jovens 

finlandeses afirmam que o recurso mais utilizado em seus celulares é o envio/recebimento de 

SMS, seguido da ligação convencional. Nesta mesma pesquisa, o autor levantou que o MMS 

é o recurso menos utilizado pelos jovens graduandos, seguido do uso dos e-mails por meio do 

telefone celular. 

 É importante destacar aqui que, apesar dos jovens e adolescentes receberem menos de 

3 SMS/MMS diários42, o que se verifica é que os adolescentes têm utilizado outros recursos 

que possibilitam a troca de mensagens a um custo menor: aplicativos de mensagens 

instantâneas que utilizam a internet via Wi-Fi. Diferentemente dos tradicionais SMS/MMS 

que são cobrados pelas operadoras de telefonia, aplicativos oferecem a possibilidade de envio 

de mensagens de texto, imagem ou som sem custos adicionais à conta. Isso ocorre de duas 

formas: ou se utiliza pontos Wi-Fi gratuitos, ou se utiliza o pacote de internet disponível no 

celular.  

 No Brasil, os aplicativos mais populares entre os jovens são o WhatsApp e o Viber. 

Neste sentido, o envio e o recebimento de mensagens entre os jovens no Brasil têm, na 

realidade, migrado para outras plataformas. Todavia, estes recursos estão restritos apenas aos 

que possuem um smartphone.43 

 

 

 

 
                                                
42 Observamos uma prática crescente entre os adolescentes no Brasil: a comunicação via programas de mensagens 
instantâneas a uma distância curta. Em sala de aula, esta prática é perceptível entre muitos alunos e algumas escolas já estão 
proibindo os celulares. Algumas inclusive já proíbem o aluno de portar um aparelho em quaisquer ambientes dentro da 
escola. Desde a possibilidade de ‘auxílio ao colega’ nas provas via SMS até a pura e simples socialidade, os jovens desta 
faixa etária se apropriam deste recurso, mesmo estando próximos. Esboçamos uma dessas situações nas considerações finais 
desta tese. 
43  Atualmente, no Brasil, as quatro principais operadoras de telefonia disponibilizam aos planos pré-pagos a 
possibilidade de uso da internet com cobrança diária. Assim, nos dias em que o usuário acessa a internet de seu telefone, há 
uma cobrança fixa (em torno de R$0,50 ao dia - cerca de 0,20 € diários). Isso permite que o uso do WhatsApp, Viber e 
similares se torne mais viável financeiramente à essa faixa etária uma vez que o valor de um SMS enviado à outra operadora 
é quase o mesmo valor de um dia inteiro de internet disponibilizada nos planos pré-pagos. 
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Tabela 3: Envio de SMS/MMS versus faixa etária 

Frequência média de SMS/MMS diários 
ENVIADOS de seu celular? 

Faixa Etária 

Total 
13 a 19 

anos 
20 a 29 

anos 
30 a 59 

anos 
Acima de 
60 anos 

Não envio SMS/MMS do meu celular 
Menos de 3 por dia 
De 3 a 6 ligações por dia 
De 7 a 10 ligações por dia 
Mais de 10 ligações por dia 

12,5% 4,4% 5,8% 12,5% 5,6% 

35,0% 51,5% 46,8% 37,5% 48,3% 

22,5% 26,4% 26,4% 31,3% 26,3% 

17,5% 7,6% 9,7%  8,9% 

12,5% 10,1% 11,2% 18,8% 10,9% 

Total % of 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Este cenário sobre o uso dos SMS/MMS no Brasil pode estar então pautado em duas 

realidades. Primeiro, tendo em vista o custo das mensagens instantâneas no Brasil, os dados 

sobre os adolescentes podem estar relacionados ao fato de que as pessoas nesta faixa etária 

ainda se encontram em período escolar e normalmente ainda não trabalham. Assim, não 

possuem uma renda própria que lhe permita maior autonomia financeira relacionada ao 

telefone celular. Segundo, a própria inserção do artefato no quotidiano familiar, que fomenta 

seu uso entre todos os membros da casa, incluindo os mais velhos. Estes, além de 

normalmente já possuírem uma renda fixa por uma possível aposentadoria, contam com uma 

maior expectativa de vida que, no Brasil, hoje, é de uma média de 74 anos. Isso possibilita 

que pessoas com maior idade ainda estejam inseridas no mercado de trabalho, o que também 

alavanca o uso do dispositivo. 

 

 

6.1.3 Uso do bluetooth e infravermelho 
 

 Em seguida, quando indagados sobre ‘com que frequência você troca arquivos por 

bluetooth/infravermelho’, há uma significativa porcentagem da população afirmando não 

trocar arquivos por bluetooth/infravermelho de seu celular (50,3%) seguido da segunda 

alternativa mais votada ‘menos de 3 vezes por semana’, com 43,4% das respostas. Apenas 

0,9% dos participantes utilizam estes recursos mais de 10 vezes por semana.  
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 Apesar de sabermos que a maioria dos celulares atuais possui ao menos uma das duas 

tecnologias, acredita-se que um dos motivos da baixa utilização das mesmas seja muito mais o 

desconhecimento sobre sua potencialidade ou sobre como ou para que utilizá-la, uma vez que 

as mesmas não utilizam a internet como suporte, isto é, não adicionam custo por sua 

utilização à conta do usuário. 

 O teste X² não apontou associação entre o uso dos recursos bluetooth/infravermelho e 

a faixa etária (Asymp. Sig.: ,604). Mas, quando cruzados os dados, observamos que a faixa 

etária que mais utiliza tais recursos por ‘mais de 10 vezes por semana’ são os jovens adultos 

(1,4%), os que trocam com menor frequência são os adolescentes (50,0%) e os que não 

utilizam o recurso em nenhum momento são, em sua maioria, adultos (51,4%). As 

porcentagens cruzadas confirmam a análise simples que denota pouquíssimo uso dos recursos 

no Brasil. 

 

6.1.4 Utilização de câmeras dos celulares 
 
 Em relação à frequência de uso da câmera do celular, 45,6% destacam utilizá-la menos 

de 3 vezes por semana e 21% não utilizam câmera do celular. Apenas 7,7% utilizam suas 

câmeras do celular mais de 10 vezes por semana. Entretanto, com o intuito de aprofundar a 

análise do uso de câmeras dos telefones celulares, buscamos cruzar tais dados com a faixa 

etária para verificar mais minuciosamente se há diferenciação significativa entre as idades. 

Tal ação se deu em parte tendo em vista a observação de que cada vez mais as câmeras de 

celular são utilizadas pelos internautas que possuem perfil em sites de redes sociais como 

Facebook, Twitter, Orkut entre outros. De acordo com pesquisa recente realizada pelo 

Instituto IPSON em parceria com a empresa McCann, atualmente essas três plataformas são 

as mais utilizadas pelos brasileiros, e a maioria dos perfis nelas contidos são de jovens adultos 

e adolescentes (MOBI, 2011).  

 Os dados cruzados (tabela 4) refletem os da pesquisa citada. Quanto ao volume de uso 

da câmera do celular, são os adolescentes que a utilizam com maior frequência semanal. Os 

adolescentes afirmam utilizá-las principalmente para criar e manter arquivos pessoais de 

momentos familiares ou com amigos; para captar imagens para alimentar suas redes sociais na 

internet; para enviar aos familiares distantes; para captar imagens ou vídeos de 
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acontecimentos sociais como shows e festas; para gravar vídeos e captar imagens para 

participação jornalística44; para criar imagens para personalizar a tela inicial de seu celular ou 

para fazer denúncias45 

 
Tabela 4: Uso de câmera do celular versus faixa etária 

Frequência média do uso da câmera de seu 
celular? 

Faixa Etária 

Total 
12 a 19 

anos 
20 a 29 

anos 
30 a 59 

anos 
Acima de 
60 anos 

Não utilizo a câmera do meu celular 
Menos de 3 vezes por semana 
De 3 a 6 vezes por semana 
De 7 a 10 vezes por semana 
Mais de 10 vezes por semana 

17,5% 22,9% 19,8% 12,5% 21,0% 

45,0% 42,8% 48,9% 43,8% 45,6% 

20,0% 199% 19,8% 25,0% 19,9% 

7,5% 6,5% 4,3% 12,5% 5,7% 

10,0% 7,9% 7,3% 6,3% 7,7% 

Total % of 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A menor frequência e o não uso da câmera encontra-se com a porcentagem equilibrada 

entre as faixas etárias. Tal resultado reforça o argumento de que a câmera do celular pode 

servir de fomento às redes sociais na internet, principalmente entre jovens que utilizam o 

aparelho como uma espécie de ‘criador e editor’ de arquivos que darão suporte à sua 

socialidade na internet, por meio da alimentação de suas redes, estejam elas no ambiente 

virtual ou não. 

 Essa realidade ratifica a ideia de que os recursos dos telefones celulares maximizam as 

relações sociais entre o indivíduo e seu grupo para além da socialidade oral – que 

originalmente seria o ponto central do telefone. Além da oralidade já contida na concepção do 

                                                
44  Uma das grandes emissoras de televisão aberta no Brasil, a Rede Globo, possui atualmente um canal direto com a 
população com o intuito de conseguir imagens e vídeos de potenciais reportagens denominado ‘VC no G1’, que possibilita o 
jornalismo participativo. Outras emissoras abertas como Record, Band e RedeTV também adotaram essa prática. 
45  Recentemente uma adolescente capturou imagens de sua escola através do telefone celular para denunciar a 
precarização de sua infra estrutura em um site de rede social cujo nome da página pessoal é ‘Diário de Classe’ (Outras 
informações em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/19/adolescente-que-relata-problemas-em-escola-publica-presta-
depoimento-professora-acusa-a-jovem-por-calunia-e-difamacao.htm; 
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/54758/casa+da+blogueira+criadora+do+diario+de+classe+e+apedrejada+a+j
ovem+relata+ameacas. A partir de então, com a repercussão midiática do caso, vários outros jovens têm se utilizado da 
prática. Recentemente uma professora tornou-se alvo da escola após agir da mesma forma: denunciar problemas estruturais e 
de outra natureza na escola em que trabalhava por meio de fotos e vídeos captados pela câmera do celular e postados em sua 
rede social na internet. Ela foi demitida da escola e aguarda parecer judicial (Outras informações em: 
http://www.blogsoestado.com/joaorodrigues/2012/10/28/professora-e-demitida-ao-denunciar-precariedade-de-escola-publica-
em-imperatriz-ma/; http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/professora-e-demitida-por-denunciar-mas-condicoes-de-escola/) 
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aparelho, tecnologias de imagens como a câmera auxiliam significativamente na interação, de 

modo dieferente, mas não menos importante. 

 

6.1.5 Utilização da internet pelo celular 
 

 Finalizando o perfil de frequência de uso, questionamos sobre a ‘frequência semanal 

de uso da internet do celular’. Esta questão também apresentava a alternativa ‘não utilizo 

internet em meu celular’ tendo em vista a possibilidade de o respondente não possuir internet, 

corroborando com a questão 6 (ver apêndice 2), ou possuir – por estar em algum pacote, por 

exemplo, mas não utilizar. Esta apontou 37,1% das respostas válidas.  

 Contudo, o uso real apontou que 35% utilizam a internet em seu celular diariamente, e 

as demais alternativas que definem de 1 a 6 vezes por semana somadas perfizeram um total de 

18,2%. Menos de uma vez por semana somou apenas 8,6% do total. Acreditamos que este 

dado reflita a realidade das pessoas que possuem acesso à internet em seu celular, tendo em 

vista a facilidade de acessar e-mails, redes sociais, entre outras coisas, em um dispositivo de 

fácil acesso e que dispensa a necessidade de ser ‘ligado’ para ser acessado – como um 

notebook, por exemplo. Ao contrário de outros dispositivos de comunicação mediada, de 

maneira geral, os celulares estão sempre ligados. Além disso, acrescente-se aí a mobilidade do 

artefato e a facilidade com que é levado pelo usuário a qualquer lugar, por ser pequeno a 

ponto de caber em um bolso.  

 Findando esta seção, foi levantado o gasto médio mensal com o celular. A resposta 

com maior frequência (37,8%) foi ‘De 21 a 50 reais mensais’ seguida de ‘Até 20 reais’. 

Apesar de parecer contraditório, tendo em vista que a maior parte da população possui 

internet em seu celular - e isso é sabidamente um custo extra - observa-se que é crescente o 

número de campanhas promocionais que possibilita ao usuário pagar a internet de acordo com 

seu volume de uso46 ou por dia47. Isso permite às pessoas possuírem acesso sem 

necessariamente ter uma elevação de custo significativa em sua conta. Este argumento se 

torna ainda mais expressivo quando, ao analisar os motivos pelos quais as pessoas não 
                                                
46 Algumas das maiores operadoras do país como a CLARO e a TIM, possuem pacotes de internet que cobram 
pelo volume de dados mensais, ou ainda pelo número de horas mensais utilizadas na internet. 
47 A operadora TIM, por exemplo, possui um plano de internet em que o usuário para R$0,50 (cinquenta 
centavos) por dia de internet utilizado, independentemente do volume de dados utilizados. Maiores detalhes em 
www.tim.com.br. Dados extraídos em setembro de 2012. 
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possuem internet em seu celular (questão 7a, ver apêndice 2), uma frequência considerável 

aponta para a crença de que a internet no celular ainda é cara, principalmente levando-se em 

conta sua velocidade ainda muito restrita neste artefato. 

 Em síntese, destacamos no quadro 13 os principais resultados relacionados ao uso das 

tecnologias e afins, mais utilizadas pelos brasileiros, nos telefones celulares. 

 

 

Principais Recursos Média Brasileira 
  
Ligações Convencionais feitas 3 - 6 diárias 
Ligações Convencionais recebidas 3 – 6 diárias 
SMS/MMS enviados > 3 diários 
SMS/MMS recebidos > 3 diários 
Bluetooth/Infravermelho > 3 vezes por semana 
Câmeras do celular > 3 vezes por semana 
Uso da Internet via celular Diariamente 

Quadro 13: Síntese de frequência de uso, por recurso 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 Levando em conta esses dados, o que concluímos a partir dos dados apresentados 

nesta sessão é que, de maneira geral, os brasileiros utilizam mais os recursos que não geram 

ou geram menor custo ao seu gasto mensal com os celulares. A ligação convencional, apesar 

de ser o ponto de partida na concepção de um telefone, quando analisada a luz da telefonia 

móvel no Brasil, ainda é utilizada de forma tímida se compararmos a outros países. Curioso 

notar que a internet vem sendo utilizada mais que qualquer outro recurso pesquisado. 

 Contudo, neste momento é mister lembrar dois aspectos: primeiro é o fato de que as 

iniciativas privadas e públicas para disponibilização de pontos Wi-Fi gratuitos vem crescendo. 

Segundo, a população do estudo pertencer majoritariamente à faixa etária de Adultos, e 

possuir renda média familiar compatível com classes sociais mais favorecidas. Entendemos 

que a probabilidade de se possuir internet nos celulares é diretamente proporcional à 

estabilidade financeira mínima do usuário de telefonia. Assim sendo, caso limitássemos a 

coleta dos dados a um nível específico de renda ou faixa etária, é possível que algumas dessas 

decorrências fossem diferentes. 
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6.2 Formas e Indicadores de Geração e Manutenção do Capital Social 

 Objetivando analisar os principais indicadores de capital social apontados por Nan Lin 

e buscando uma aproximação dos mesmos com o uso dos telefones celulares no Brasil, esta 

sessão é inicialmente composta de cinquenta variáveis que poderiam configurar relações entre 

o uso dos telefones celulares pela população com seus principais grupos de contato e o capital 

social.  

 As afirmativas abaixo denominadas ‘variáveis’ foram traçadas levando em conta os 

seguintes indicadores iniciais (posteriormente denominados fatores) extraídos das obras de 

Nan Lin a respeito do capital social: status, fluxo de informações, credibilidade, identidade, 

confiança, reconhecimento e influência/poder. 

 Para mensuração, foi indicada uma escala numérica de zero a dez (0 a 10), onde o zero 

indicaria ausência de concordância (ou discordo totalmente) e o dez indicaria total 

concordância (concordo totalmente). Nesta escala de zero a dez, os demais números não 

tiveram uma relação nominal. Ssomente foi explicado ao respondente que ele deveria 

mensurar seu nível de concordância levando em conta os dois extremos.  

 A partir daí, primeiramente fizemos uma análise descritiva com frequências simples, 

cujas medianas foram levadas em consideração para analisar cada variável de forma isolada. 

Alguns cruzamentos e associações também foram realizados com estas. Posteriormente, 

realizamos uma análise fatorial, a fim de verificar e comprovar a correlação entre as variáveis. 

Mas, por hora, apresentamos a análise das variáveis idealizadas tendo como base os 

indicadores de Nan Lin e seus múltiplos resultados. 

 

 

6.2.1 Status 
 
 As primeiras afirmativas (variáveis) desta sessão se relacionavam com status. A 

variável ‘meu celular me ajuda a ser mais popular’ obteve um nível de concordância 

relativamente baixo (3,00). Quando cruzamos esta afirmativa com os grupos de contato, 

percebemos que os dados também não confirmam a ideia de que a posse e o uso de um 
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telefone celular hoje no Brasil, em um âmbito geral, cause a sensação de status, conforme 

podemos verificar na tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5: Status pela posse e uso de celulares em grupos de contato 
 Meu celular confere 

a mim status diante 
de minha família 

Meu celular confere 
a mim status diante 

de meus amigos 

Meu celular confere 
a mim status diante 
de meus contatos 

virtuais 

Meu celular confere 
a mim status diante 
de meus colegas de 

trabalho/estudo 
N           Valid 752 752 752 752 
           Missing 0 0 0 0 
Median 1,00 2,00 1,00 2,00 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Em relação a tais dados, observamos que atualmente no Brasil, a obtenção de um 

telefone celular é relativamente simples em relação a meados do início dos anos 90, quando 

os primeiros aparelhos (da marca Motorola, modelo PT 550) foram disponibilizados no 

comércio e começaram a circular no país. Esses aparelhos além de caros, na época, eram 

vistos como sinônimo de status, uma vez que além do custo, julgava-se que as pessoas que 

necessitavam possuir um desses equipamentos eram profissionais que precisavam ser 

localizados em qualquer local e a qualquer momento como médicos e advogados, entre 

outros.  

 Até este momento, as linhas de telefonia fixa no país também eram extremamente 

caras em relação aos valores atuais praticados no mercado. Somente para se ter uma ideia, até 

a privatização da telefonia no Brasil no ano de 1998, uma linha fixa chegava a custar até o 

equivalente a R$ 2.0000,00 (dois mil reais)48 e a espera pela instalação podia chegar a até 2 

anos. Em relação ao telefone celular, a espera era menor. No entanto, os custos eram 

igualmente altos. 

 Poucos anos depois, com a privatização da Telebrás em 1998 (Estatal responsável pela 

telefonia, até então), os aparelhos de telefonia móvel começaram a ter uma queda vertiginosa 

em seu preço. Isso foi alavancado pela concorrência entre as empresas privadas que entraram 

no mercado brasileiro. A partir daí, a popularização do telefone celular no Brasil foi 

meteórica. Os menos de 1.000.000 de aparelhos até então existentes se multiplicaram e, em 

                                                
48 Maiores informações em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u427127.shtml e 
http://info.abril.com.br/aberto/infonews/072008/01072008-22.shl. Acesso em 20/06/2012. 
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menos de 15 anos, alcançaram um número de linhas maior que a população brasileira: mais de 

259.000.000 de linhas ativas atualmente49. 

 Nesta direção, podemos buscar uma relação que justifique a tendência para a 

discordância de que o aparelho celular é sinônimo de status entre os entrevistados. 

Atualmente, o custo do aparelho é irrisório se comparado aos primeiros anos da telefonia 

móvel no Brasil (atualmente compra-se um telefone celular simples, com possibilidade para 

inserção de dois chips, por menos de R$ 100,00). Assim, devido ao grande alcance gerado 

pelo baixo custo, possuir um celular hoje no Brasil é relativamente comum. 

 Todavia, quando cruzados os dados sobre as variáveis indicativas de status e renda, 

obtivemos um dado curioso. Entre a população com renda de até R$ 1.244,00 (dois salários 

mínimos em valores correspondentes ao ano em que a pesquisa foi executada), a porcentagem 

de concordância de que o telefone celular proporciona algum tipo de status foi menor do que 

entre a população de maior renda (acima de R$ 12.440,00). De acordo com os dados, 27% das 

pessoas com a menor faixa de renda percebem o celular como um artefato que auxilia na 

obtenção de status perante seu grupo. É um número menor, se analisarmos os 38,4% de 

pessoas com a maior faixa de renda que afirmam o mesmo. Assim sendo, apesar de os 

brasileiros tenderem a discordar da relação entre status e telefone celular, os que mais 

acolhem tal relação são as pessoas com poder aquisitivo maior. 

 Acreditamos que tal resultado pode estar associado principalmente ao aumento do 

número de smartphones vendidos no Brasil, que por sua vez ainda é um aparelho 

relativamente caro se comparado aos celulares comuns. Isso significa dizer que, em tese, o 

maior número de smartphones está nas mãos das pessoas de maior suporte financeiro. Em 

uma pesquisa divulgada pelo Grupo.Mobi50, em parceria com a agência digital W/McCann e 

IPSOS - onde foram entrevistados 1.000 homens e mulheres das classes A, B e C residentes 

no Brasil - atualmente existem cerca de 19 milhões de smartphones em uso no país. Desses, 

49,7% estão nas mãos de pessoas pertencentes à classe A e 33,5% na classe B. Neste sentido, 

mesmo com o aumento da facilidade de compra de telefones celulares mais elaborados em 

termos tecnológicos com o aumento de crédito, tais artefatos ainda estão concentrados em 

classes sociais mais favorecidas (MOBI, 2011). Tal realidade direciona a justificativa do 

motivo pelo qual, quando comparadas as classes A e E, em relação à aproximação entre status 
                                                
49 Maiores informações e atualizações em: www.anatel.gov.br.  
50 http://grupo.mobi/2012/ 
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e telefones celulares, surpreendentemente a força maior de concordância tenha vindo da classe 

A. 

 Seguindo essa mesma lógica, a afirmativa ‘meu telefone celular ajuda a manter o 

status que já possuo frente às pessoas’ obteve uma concordância frágil (2,00), levando-nos a 

afirmar que no quesito status, na ótica da população em geral, o celular não auxilia na 

manutenção e nem na geração de status. Esta afrmação ainda é ratificada tendo em vista que a 

afirmativa ‘acredito que meu status aumentou após obter meu telefone celular’ obteve 

somente 1,00 de concordância.  

 A fim de verificarmos se o tempo de posse do telefone celular influenciaria em sua 

percepção de status, cruzamos as variáveis ‘tempo’ e ‘aumento de status’. Quando cruzados, 

os dados apontaram que dos usuários que possuem celular há menos de um ano, 92% 

asseguram não ter seu status alterado pela posse do celular, mas 18% dizem o contrário. Já 

dos que possuem celular há mais de 3 anos, tivemos um aumento da percepção de status e sua 

relação com a posse do aparelho – 19% afirmam aumentar seu status após a posse do celular. 

 Tal cenário pode acontecer pelo fato de, atualmente, no Brasil, é grande a facilidade de 

obtenção de um telefone móvel. A redução do valor dos dispositivos, mesmo dos atuais 

smartphones, somada à facilidade de crédito disponível no mercado51, podem colaborar com 

tal resultado. Isso significa dizer que talvez essa facilidade contribua para que a percepção de 

status hoje seja enfraquecida, ao contrário do que ocorria antes e no início da privatização do 

setor, quando o celular era considerado um artigo de luxo pelo seu preço e dificuldade de 

acesso, bem como pela ideia de que o artefato seria direcionado às profissões específicas que 

culturalmente eram consideradas, por si só, como sendo também de status social. 

 

6.2.2 Fluxo de informações 
 

 O fluxo de informações foi o segundo indicador apontado como um dos principais nos 

estudos de Nan Lin, avaliados na pesquisa. O que pretendíamos com as afirmativas a seguir, 

era verificar se os telefones celulares facilitavam a circulação de informações entre a 

                                                
51 Atualmente consegue-se comprar um celular no Brasil em prestações que estão, às vezes, abaixo de R$ 10,00 
(dez reais) mensais, a depender do modelo. 
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população e seus grupos, relacionando assim a possibilidade de geração ou manutenção de 

capital social nestes núcleos. 

 As primeiras afirmativas em relação a este indicador direcionavam para uma ação 

muito específica: compartilhar músicas e fotos, entre outros, com os grupos de contato dos 

pesquisados. Em uma análise da população geral, os resultados apontam que esta não é uma 

prática tão disseminada, conforme mostrado na tabela 6. 

 

Tabela 6: Compartilhamento de músicas, fotos e afins, via celular 
 Compartilho 

músicas, fotos etc., 
que estão em meu 
celular com minha 

família 

Compartilho 
músicas, fotos etc., 
que estão em meu 
celular com meus 

amigos 

Compartilho 
músicas, fotos etc., 
que estão em meu 
celular com meus 
contatos virtuais 

Compartilho 
músicas, fotos etc., 
que estão em meu 
celular com meus 

colegas de 
trabalho/estudo 

N           Valid 752 752 752 752 
           Missing 0 0 0 0 
Median 3,00 4,00 1,00 2,00 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A fim de se verificar se havia alguma associação entre as respostas e as respectivas 

faixas etárias e região onde moram, foi realizada a análise X². Optamos aqui pelo teste, tendo 

em vista que muitos estudos apontam os adolescentes como adeptos a essa prática, além de 

sabermos que as regiões brasileiras possuem cultura e costumes muitas vezes distintos. 

Constatamos, porém, que não há associação, tendo em vista que o teste apontou todas as 

significâncias acima de 0,05. Assim, o fato de os respondentes apontarem um baixo 

compartilhamento de arquivos da natureza descrita, não está relacionada à sua faixa etária ou 

região. Todavia, quando cruzados, os dados apontaram que a população que mais marcou a 

‘concordância total’ em relação ao compartilhamento de tais arquivos com dois grupos 

(família e amigos), são os jovens adultos e adultos – faixa etária entre 19 e 59 anos. 

 Após esta análise direcionada especificamente a grupos de contato, as demais 

afirmativas inerentes à circulação de informações foram analisadas. Embora o 

compartilhamento de arquivos de músicas e fotos tenha tido uma baixa concordância, as 

demais variáveis obtiveram um resultado muito positivo, conforme pode se observar na tabela 

abaixo (tabela 7). 
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Tabela 7: Troca de informações via celular com grupos de contato 
 Meu celular 

aumentou minha 
capacidade de 

trocar informações 
com minha família 

Meu celular 
aumentou minha 

capacidade de 
trocar informações 
com meus amigos 

Meu celular 
aumentou minha 

capacidade de 
trocar informações 
com meus contatos 

virtuais 

Meu celular 
aumentou minha 

capacidade de 
trocar informações 
com meus colegas 
de trabalho/estudo 

N           Valid 752 752 752 752 
           Missing 0 0 0 0 
Median 8,00 8,00 5,00 8,00 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Os resultados da tabela acima demonstram que a troca de informações possibilitada 

pelo telefone celular, de maneira geral, é forte entre os pesquisados e sua família, amigos e 

colegas de trabalho e estudo, e um pouco menor, mas também considerável, com seus 

contatos virtuais. Tendo em vista essa diferença, quando testada a possível associação entre a 

afirmativa inerente aos ‘contatos virtuais’ e a ‘frequência de uso da internet no celular’, por 

meio do X², os resultados apontaram para uma forte associação (Asymp. Sig.: ,000). Assim, 

considerando que uma boa parte do contato entre as pessoas e seus contatos virtuais se dá via 

internet, a frequência de uso da internet no celular interferiu para que a concordância ficasse 

menor nesta variável, mas ainda, sim, significativa, se levada em conta a escala utilizada. 

 No que tange à família, aproximamos os dados do estudo de Geser (2012), onde o 

autor destaca que, embora os telefones celulares possibilitem às pessoas o alargamento de 

suas interações sociais para além de seus ambientes sociais imediatos, eles estão sendo 

continuamente usados como uma ferramenta de intensificação da interação social com seus 

pares – cujos laços fortes são predominantes - e para estreitar relações com outros familiares 

não tão próximos geograficamente.  

 Outro estudo que também levantou este cenário foi o de Lee (2012), em que 

pesquisados relatam que através dos membros da família inscritos em seu Facebook, eles 

podem encontrar outros familiares distantes.  

 Por fim, duas afirmativas foram acrescentadas buscando verificar a possível geração e 

manutenção do capital social em relação à circulação de informações. A variável ‘Após obter 

meu telefone celular, o fluxo de informações que já possuía com as pessoas se mantém’ 

obteve como resultado 5,00, o que denota um nível mediano de concordância. Já a afirmativa 
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‘Meu fluxo de informações com as pessoas aumentou após obter meu telefone celular’ 

apontou uma concordância ainda mais significativa (8,00). Tais dados determinam que, na 

percepção da população pesquisada - em termos de circulação de informações - o celular 

mantém e gera capital social de forma significativa entre os mesmos, em relação aos seus 

grupos de contato principais. 

 

6.2.3 Credibilidade 
 

 A credibilidade compõe os pilares dos estudos sobre capital social de Nan Lin e 

algumas afirmativas buscaram analisar esta premissa. Buscando avaliar se as redes de contato 

dos pesquisados aumentam, tendo em vista a credibilidade de outros ‘nós’ de suas redes, 

analisamos a seguinte afirmativa: ‘Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, 

via celular, com conhecidos de meus amigos’. Os resultados (6,00) apontam para uma 

concordância parcial, porém razoável, em relação à possibilidade de, através do celular, se 

maximizar contatos que ainda não existiam, levando-se em conta a credibilidade e 

conhecimento de amigos e suas redes. 

 Lee (2012) apontou, em seus estudos, resultados próximos aos levantados aqui no 

Brasil. Segundo o autor, a conectividade, a acessibilidade e a portabilidade do telefone celular 

fazem com que ele possibilite uma comunicação imediata com o intuito de realizar uma 

interação colaborativa (sem um conhecimento físico prévio com o outro), independentemente 

do tempo ou espaço. Assim sendo, na percepção de Lee, através da conectividade móvel do 

smartphone, as pessoas podem acessar não somente os amigos diretos, mas, também, os 

amigos dos amigos. As pessoas podem se conectar com amigos pré-existentes, assim como 

com pessoas as quais não teriam a menor chance de se sociabilizar, não fosse por este 

ambiente virtual. Nesta direção, as redes sociais que são acessadas através do celular estão 

sendo utilizadas, não somente para manter relações com pessoas conhecidas, como também 

para interagir com outras pessoas, formando, assim, um maior conjunto de laços fortes e de 

laços latentes52 também. 

                                                
52 Tem potencial para acontecer uma vez que os indivíduos pertencem a uma mesma rede e podem se contactar 
por meio desta. Exemplificamos tal cenário utilizando-se do Facebook. Um indivíduo possui laços fortes ou 
fracos com seus amigos e laços latentes com amigos de seus amigos. Nem sempre estes amigos dos amigos são 
conhecidos, mas há a condição técnica de se entrar em contato por meio do Facebook. 
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 Aproximando-se destas premissas, e baseando-nos nos resultados obtidos no Brasil 

por meio deste estudo, entendemos que o telefone celular permite aos seus usuários aumentar 

seus contatos com pessoas que não conheciam, com pessoas que possam ter conhecido 

presencialmente através de amigos, ou até mesmo via redes sociais on-line, acessadas pelo 

celular. Isso estende sua rede de contatos e possibilita o fortalecimento do capital social do 

indivíduo perante seus grupos e dentro dos próprios grupos. 

 Já a afirmativa ‘Meu celular me possibilita manter contato com pessoas importantes 

em minha vida profissional/estudos’ apontou um nível de concordância ainda maior (8,00). 

Quando avaliamos alguém como sendo importante em determinado contexto, de maneira 

geral, podemos compreender como sendo uma análise de credibilidade desta pessoa em 

relação à determinada situação. Obviamente julgamos que se avaliamos determinada pessoa 

como não sendo digna de crédito, também tendemos a avaliar como pouco importante para 

nos auxiliar. Isso significa dizer que, quando a população pesquisada aponta o celular como 

algo que maximiza a relação com pessoas ‘importantes em nosso trabalho/estudo’, pode-se 

afirmar que tal artefato auxilia, dentro deste contexto, o quesito credibilidade. 

 Outra variável que também obteve concordância significativa (8,00) foi a afirmativa 

‘Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais e de estudo’. Ainda 

relacionado à credibilidade, a inserimos com o intuito de reforçar a participação nos vínculos 

profissionais que, conforme nosso entendimento, é fortemente ligado à credibilidade entre/e 

das partes, principalmente em relação à credibilidade do ‘outro’ (o novo contato), em relação 

ao pesquisado. Os resultados ratificam a discussão anterior.  

 Em uma pesquisa realizada por Shrum et al. (2011) com profissionais em Nairobi, 

resultados aproximados foram achados. Em um estudo em que se buscou, dentre outros 

aspectos, verificar a amplitude das redes de contato (amigos, família, trabalho e 

relacionamentos românticos) dos pesquisados e sua possível amplificação por meio dos 

celulares, os autores observaram que um aumento no tamanho da rede foi robusto, aplicando-

se não só ao conjunto básico de contatos gerados, mas a quase todos os subconjunto 

(subredes) desses contatos. Para a amostra total, o tamanho médio do núcleo de rede 

aumentou cerca de três contatos. A maioria dos pesquisados relatou ter o número de vínculos 

aumentado. Ainda segundo estes autores, os dados levantados mostraram que para cada tipo 

de relação, exceto a amizade, o aumento em cinco anos foi estatisticamente significativo. 
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Estes dados indicaram que não só se tem o tamanho da rede central aumentada pelo uso dos 

celulares, mas este aumento se traduz em diversos contatos mais (SHRUM et al., 2011). 

 De volta aos dados desta tese, os resultados apontam ainda que a população enxerga o 

telefone celular como responsável pela manutenção da credibilidade que já se possuía com as 

pessoas (7,00), embora o aumento da credibilidade do pesquisado em relação à percepção do 

‘outro’ tenha direcionado para a discordância (2,00). Neste aspecto, o telefone celular então é 

responsável mais por manter a credibilidade do pesquisado em relação aos seus grupos de 

contato, do que gerar credibilidade. Mas é importante ressaltar que isso se refere à 

credibilidade do pesquisado em relação às pessoas, e não vice-versa, como discutido no 

parágrafo anterior. 

 

6.2.4 Identidade 
 

 Com relação à identidade, a primeira afirmativa apontada foi ‘Em meu celular, uso 

toques e enfeites entre outras coisas que demonstrem minha identidade’. Crawford (2012) 

enfatizou, em um de seus estudos sobre telefones celulares, que, de modo geral, os 

smartphones, no que tange às músicas e sons, possibilitam uma gama de ações que vai desde 

a escuta de músicas em espaços públicos até a criação de ringtones e músicas a partir de 

aplicativos específicos. Haverila (2013), realizando o teste de associação qui-quadrado, 

verificou em seus estudos que são as mulheres as que mais afirmam achar importantes os 

seguintes aspectos em seus telefones celulares: estética, design e processos padronizados, 

enquanto os homens se preocupam principalmente com tempo de bateria, qualidade, tamanho 

do display entre outros mais técnicos do que visuais. 

 No caso do Brasil, em termos de resultado geral, nossa pesquisa apontou para uma 

concordância mediana (5,00). Portanto, embora com menor força, podemos confirmar que os 

ornamentos são ainda razoavelmente utilizados nos telefones celulares para determinação de 

identidade do usuário.  

 Conforme discutido nos pressupostos teóricos, os telefones celulares podem auxiliar 

no suporte ao capital social. Isto acontece não somente quando facilita a interação entre as 

pessoas e, consequentemente, pode reforçar seus laços sociais mas, também, quando a posse 

do artefato, em si, denota o capital social - como é o caso do status e da identidade. Assim, 
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apesar de termos verificado nos resultados desta pesquisa que possuir um telefone celular não 

tem mais sido visto como símbolo de status pela maioria, a posse de dispositivos 

tecnologicamente mais avançados, como os smartphones, ainda está ligada à identidade de 

seu possuidor. Isto acontece, também, com outras aquisições: roupas, carro e maquiagem, 

entre outras, reforçam, de certa maneira, a identidade do indivíduo e/ou do grupo. 

 Para uma análise da posse do telefone celular como auxílio na sensação de 

pertencimento a determinado grupo, os resultados apontaram para uma discordância, 

conforme esboçado na tabela 8. Entretanto, percebemos que, em relação ao grupo de contatos 

virtuais, a discordância foi menor. Diante disto, realizamos novamente o teste de associação 

X² e observamos que as variáveis ‘frequência de uso da internet via celular’ e ‘meu celular faz 

sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais’ estão fortemente associadas, de 

acordo com os resultados (Asymp. Sig.: ,000). 

 

Tabela 8: Sensação de identidade e pertencimento nos grupos versus telefone celular 
 Meu celular faz 

sentir-me mais 
parte do meu grupo 

de amigos 

Meu celular faz 
sentir-me mais 

parte do meu grupo 
familiar 

Meu celular faz 
sentir-me mais 

parte do meu grupo 
de contatos virtuais 

Meu celular faz 
sentir-me mais 

parte do meu grupo 
de colegas de 

trabalho/estudo 
N           Valid 752 752 752 752 
           Missing 0 0 0 0 
Median 2,00 2,00 3,00 1,00 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Tal associação pode confirmar o fato de - que quanto mais as pessoas utilizam seu 

aparelho de telefone celular - mais estão propensas a maximizar suas relações sociais com 

seus contatos virtuais, por meio deste artefato. 

 A identidade pode estar também relacionada à privacidade. Uma vez que se possui um 

telefone celular – excetuando-se as ligações por engano - de modo geral, as chamadas para 

aquele número são feitas para alguém específico. Assim sendo, se alguém liga para nosso 

número de celular, pressupõe-se que esteja querendo falar conosco, diferentemente do que 

ocorre com o telefone fixo. Este costuma  ser atendido por diversas pessoas de uma residência 

ou de um departamento, entre outros. Isso então, sob nossa análise, pode ser considerado 

como reforço à identidade do indivíduo, uma vez que denota singularidade, exclusividade.  
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 Sabemos que, em alguns casos, os telefones celulares atendem a uma comunidade 

inteira, um bairro, ou uma residência. Todavia, não representam a maioria de uso, 

principalmente levando-se em conta o número de telefones celulares no Brasil em relação à 

sua população. Portanto, nossa análise continua sendo direcionada à primeira visão. 

 Para tanto, a afirmativa ‘Uma vez que as pessoas ligam direto pra mim, meu celular 

me traz privacidade’ foi analisada. Seus resultados mensuram uma concordância forte (7,00), 

o que ratifica nossos argumentos acima explicitados de que o fato de possuir um telefone 

celular traz aos usuários maior percepção de identidade. Houve, entretanto, uma concordância 

baixa em relação à possibilidade de o telefone celular fazer o indivíduo se sentir mais 

integrado aos demais membros do grupo após adquiri-lo (4,00). Isso nos leva a crer que a 

população de estudo não enxerga o fato de ter adquirido um telefone celular como 

determinante em sua sensação de pertencimento, embora a ‘sensação de privacidade’ pelo uso 

e posse do mesmo e a prática de ‘ornamentar o celular’ serem fatores primordiais que 

delimitam a identidade do indivíduo relacionada ao celular. 

 

 

6.2.5 Confiança 
 

 Em relação ao indicador confiança também apontado por Nan Lin em seus estudos, 

observamos uma concordância positiva em relação a algumas das afirmativas elaboradas para 

a análise. Duas ênfases foram dadas ao indicador ‘confiança’: a segurança (analisada no início 

da sessão III) e a liberdade que a posse e os possíveis usos do celular trazem aos indivíduos 

aliada à confiança entre indivíduos em suas relações sociais. 

 Sobre a segunda ênfase, traçamos a afirmativa ‘sinto que tenho mais liberdade depois 

que adquiri meu celular’, tentando notar se o fato de possuir um telefone celular está 

relacionado com a ideia da ‘não dependência’ de outros meios de comunicação similares para 

se conectar com quem se quer. Os resultados apontaram uma concordância mediana (5,00). 

 Já no que tange à ênfase das relações sociais, foram elaboradas outras afirmativas que 

tiveram o intuito de realizar uma análise direcionada aos grupos de contato dos pesquisados, 

cujos resultados encontram-se abaixo (tabela 9). Tais afirmativas vislumbraram avaliar a 

confiança de mão dupla, uma vez que oferecer apoio emocional a determinado indivíduo de 
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algum grupo significa dizer, em linhas gerais, que este indivíduo, ao ser receptivo ao apoio, 

confia na outra parte que o oferece, e vice-versa. 

 

Tabela 9: Sensação de confiança nos grupos versus telefone celular 
 Meu celular facilita 

oferecer apoio 
emocional aos meus 

amigos quando 
necessitam 

Meu celular facilita 
oferecer apoio 

emocional à minha 
família quando 

necessita 

Meu celular facilita 
oferecer apoio 

emocional aos meus 
contatos virtuais 

quando necessitam 

Meu celular facilita 
oferecer apoio 

emocional aos meus 
colegas de 

trabalho/estudo 
quando necessitam 

N           Valid 752 752 752 752 
           Missing 0 0 0 0 
Median 7,00 7,00 3,00 5,00 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Os dados demonstram que, em relação ao grupo de amigos e família, os pesquisados 

tendem a uma forte concordância no que se refere ao apoio emocional possibilitado pelo 

celular. Neste sentido, o que antes era realizado, muitas vezes, somente com presença física, 

‘in loco’, em situações de peculiaridades vividas pelo amigo ou familiar, agora pode, através 

de contato pelo uso do celular, servir como lenitivo, mesmo a pessoa estando distante.  

 É interessante destacar, ainda, a relação entre a privacidade que o celular traz às partes 

envolvidas na conversa e a possibilidade de oferecimento de apoio emocional. O celular, por 

ser um artefato ‘tecnicamente’ individual e pessoal, permite maior privacidade. Primeiro, 

porque o risco de escutas indesejadas é menor em relação a um telefone fixo, pois em uma 

casa pode haver vários pontos do mesmo número, possibilitando que outras pessoas se 

inteirem da conversa, sem o consentimento dos envolvidos. Segundo, porque devido à 

mobilidade do celular, tais conversas podem ser realizadas em quaisquer lugares onde os 

interagentes considerem mais apropriados para manter sua privacidade, como um quarto ou 

uma rua, entre outros, não se limitando a um ‘ponto estático’, como no caso dos telefones 

fixos. 

 No outro extremo está a análise do oferecimento de apoio emocional aos contatos 

virtuais, como sendo de concordância mais fraca. Isso talvez se deva ao fato de, nos 

enunciados das questões, termos definido que ‘contatos virtuais’ são as pessoas com as quais 

você mantém contato via internet, predominantemente. Neste sentido, como era esperado, os 

respondentes tenderam a analisar a questão levando em conta apenas as pessoas cujo contato 
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fosse exclusivamente virtual, não considerando amigos, familiares e colegas de trabalho, que 

possam estar em suas redes sociais. Estes foram enquadrados, como se esperava, em suas 

respectivas categorias.  

 Nesta direção, excluindo amigos, família e colegas de trabalho/estudo - que estão nas 

redes sociais on-line das pessoas - os demais são pessoas menos conhecidas. Estas últimas 

normalmente com relações de laços fracos, o que não justificaria a constância de apoio 

emocional, via celular, considerando a pouca intimidade com este grupo. 

 Um resultado que se destacou em termos numéricos neste indicador foi a afirmação 

dos pesquisados de que se sentem mais disponíveis às pessoas quando estão com seus 

telefones celulares (8,00). Mesmo que outros meios de comunicação sejam apreciados como 

de grande influência no contato social - como a internet - ou até mesmo a disponibilidade 

possibilitada por uma interação social presencial, o fato de termos obtido um nível de 

concordância muito grande em relação a que as pessoas se sentem mais disponíveis ‘quando 

estão com seus telefones celulares’, demonstra o poder simbólico deste artefato. 

 

6.2.6 Reconhecimento 
 

 O indicador reconhecimento faz parte dos fatores possivelmente mensuráveis em 

relação ao capital social trabalhados por Nan Lin. Neste momento tentamos verificar se, para 

os pesquisados, o aumento do número de contatos em seus telefones celulares seria sinônimo 

de prestígio e reputação. A maioria apontou para uma discordância quase que total (1,00). 

Também houve discordância em igual escala na afirmativa ‘já me senti excluído de algum 

modo, quando não tinha telefone celular’ (1,00). 

 Em princípio, tal resultado nos levou a crer que o tempo de posse do aparelho celular 

pudesse estar relacionado com a segunda afirmativa, acima descrita. Foi realizado novamente 

o teste de associação X², que neste momento apontou a inexistência de relação entre o fato da 

discordância de que, em algum momento, não possuir um celular trouxesse sensação de 

exclusão e o tempo de posse do celular (Asymp. Sig.: ,377). Após o teste ter negado a 

associação, concluímos que, tendo em vista que a maioria dos respondentes (95,9%) afirma 

possuir telefone por mais de três anos, não seria provável que a sensação de exclusão fosse 

comprovada, tendo em vista o tempo razoável de posse do celular de quase toda a população.  
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 Tais argumentos também se adaptam à realidade dos resultados obtidos na afirmativa  

‘depois que adquiri meu celular, sinto que tenho mais reconhecimento por parte das pessoas’ 

(1,00), já que, se a quase totalidade da população possui celular há muito tempo, não haveria 

possibilidade de haver este contraste em relação ao reconhecimento. 

 Todavia, quando se depararam com a afirmativa ‘conheço pessoas que se sentiram 

excluídas por não possuir  celular’, houve uma concordância mediana (5,00) que contrastou 

significativamente com a visão que os entrevistados possuem em relação a si próprios e em 

relação aos outros. Isso poderia também ser justificado visto que nem todos os conhecidos da 

população fizeram parte da amostra. Logo, a amostra tende para não perceber o uso e posse 

do telefone celular como fator maximizador de reconhecimento, mas não podemos afirmar o 

mesmo em relação a pessoas em particular do ciclo de convívio dos pesquisados. Neste 

sentido, apesar de podermos fazer uma inferência das percepções para um âmbito nacional, 

sabemos que há sempre uma margem de erro - as exceções - que podem compor tais pessoas 

indicadas pela população do estudo. 

 

6.2.7 Influência/Poder 
 

 Como último indicador citado como um dos principais, e que caracterizam o capital 

social, a influência/poder foi analisada de forma a compreender em que medida a população 

da pesquisa percebe o telefone celular como artefato relacionado à influência e poder sobre e 

advindo de seus grupos de contato. Algumas situações normalmente denotam poder ou 

influência de um indivíduo sobre seus grupos de contato e vice-versa, e a quantidade de 

conversa entre pares pode ser um fator influenciador nas decisões dos envolvidos.  

 Nesta direção afirmamos, a fim de se verificar o grau de concordância dos 

respondentes, que as conversas destes com seus grupos de contato aumentaram após 

adquirirem seus telefones celulares. A tabela 10 descreve os dados de modo a possibilitar uma 

comparação entre os grupos. 
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Tabela 10: Volume de conversa nos grupos versus telefone celular 
 Minhas conversas 

com meus amigos 
aumentaram após 
eu adquirir meu 

celular  

Minhas conversas 
com minha família 
aumentaram após 
eu adquirir meu 

celular 

Minhas conversas 
com meus contatos 

virtuais 
aumentaram após 
eu adquirir meu 

celular 

Minhas conversas 
com meus colegas 
de trabalho/estudo 
aumentaram após 
eu adquirir meu 

celular 
N           Valid 752 752 752 752 
           Missing 0 0 0 0 
Median 5,00 5,00 2,00 5,00 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Levando em conta as medianas analisadas, o grupo dos contatos virtuais teve uma 

menor concordância. Assim como constatado em análises anteriores, os celulares não são 

muito utilizados com contatos virtuais para fins de ligação convencional, mas para contatos 

via redes sociais on-line. Já as demais afirmativas obtiveram uma concordância mediana, mas 

não menor que cinco, o que, embora pequena, já confere o status de concordância em relação 

às mesmas. Isso significa dizer que, levando-se em conta que o volume de conversa pode estar 

relacionado a possíveis interinfluências, os telefones celulares poderiam ser responsáveis, em 

parte, por esse contexto. 

 Ainda sobre o poder de influência, observado diretamente sob forma de duas 

afirmativas, os resultados direcionam também para uma concordância mediana. Em relação à 

manutenção do capital social já existente nos grupos, na afirmativa ‘Meu celular me 

proporciona manter certo poder de influência em decisões corriqueiras ou importantes’ os 

resultados foram positivos, embora não muito fortes (5,00). Quanto à geração do capital 

social, a afirmativa ‘Meu celular me proporcionou aumento do poder de influência ou decisão 

em situações corriqueiras e importantes’ destaca um resultado similar (5,00).  

 Por fim, vislumbrando analisar se a posse do telefone celular poderia auxiliar no poder 

ou influência de alguém frente a uma determinada situação, elaboramos a afirmativa 

‘Utilizaria meu celular para ajudar alguém caso fosse preciso’. Essa afirmativa, dentre todas, 

foi a de maior poder estatístico isolado, com 10,00. O fato de podermos dispor de um artefato 

que nos possibilite alterar um  cenário - positiva ou até negativamente - reflete o poder nele 

implícito. Quando, por exemplo, pode-se ajudar a um amigo ou familiar que esteja 

necessitando - efetuando uma ligação de socorro - isto demonstra a validade do celular, 

enquanto facilitador neste indicador de capital social.  
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6.3 Indicadores do Capital Social e suas Possíveis Associações 
 
 Após a análise descritiva dos dados desta sessão, alguns outros cruzamentos e testes de 

associação Qui-quadrado (X²) foram realizados. O objetivo foi o de verificar se características 

sócio-demográficas e de perfil de uso dos telefones celulares seriam fatores influenciadores 

nas respostas da população deste estudo no que tange à percepção dos mesmos em relação a 

possível geração ou manutenção de capital social. Os resultados dos X² estão explicitados no 

texto sob a forma (Assymp. Sig.; n) para demonstrar o valor da significância da associação. 

 Assim, algumas afirmativas foram elaboradas com o intuito de verificar até que ponto 

as pessoas percebem o uso do telefone celular como algo significativo na maximização de 

ganho de capital social nos grupos. 

 A afirmativa referente ao status ‘Acredito que meu status aumentou após obter meu 

telefone celular’ obteve os seguintes resultados, quando testadas possíveis associações: Em 

relação ao sexo, não há associação (Assymp. Sig.: ,167), ou seja, tanto homens quanto 

mulheres tenderam a um mesmo posicionamento, não havendo, então, diferenças 

significativas entre os mesmos. Da mesma forma não foi apontada associação em relação à 

idade (Assymp. Sig.: ,541).  

 Contudo, observamos associação entre a frequência de uso para ligações 

convencionais e a percepção de que o status aumentou (Assymp. Sig.: ,034). Na observação 

dos dados gerados, as pessoas que afirmaram não fazer ligações de seus telefones celulares 

marcaram menos os números da escala que levam à concordância em relação aos que afirmam 

utilizar o celular mais vezes. Isto nos leva a crer que, quanto maior o uso do telefone celular, 

mais aumenta a percepção do status, embora saibamos que este indicador não é um forte 

mensurador do capital social na percepção dos pesquisados, conforme elucidado em análise 

anterior. 

 No que tange ao possível aumento do fluxo de informações, a afirmativa ‘meu fluxo 

de informações com as pessoas aumentou após obter meu telefone celular’ foi analisada em 

consonância com outros possíveis fatores influenciadores. Tendo em vista a tendência da 
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concordância ou não concordância, o teste de associação apontou o seguinte cenário: não 

houve associações no que se refere ao sexo (Assymp. Sig.: ,241), escolaridade (Assymp. Sig.: 

,111) e renda (Assymp. Sig.: ,122).  

 Já no que tange à frequência de uso do celular em ligações convencionais, novamente 

os resultados apontaram que há diferença entre as pessoas que usam mais ou menos o celular 

em relação ao fluxo de informações (Assymp. Sig.: ,004), ou seja, tais variáveis estão 

fortemente associadas.  

 O mesmo acontece quando analisamos o fluxo de informações com o fato de o 

pesquisado afirmar possuir internet em seu celular. Neste momento, encontramos uma 

associação ainda mais contundente (Assymp. Sig.: ,000), que indica que as pessoas que 

possuem internet em seu celular são as que mais concordam que o dispositivo aumenta seu 

fluxo de informações.  

 A frequência de envio de SMS/MMS também está fortemente associada ao aumento 

do fluxo de informações (Assymp. Sig.: ,004). Percebemos que os recursos tecnológicos que 

facilitam o compartilhamento de informações via celular influenciou significativamente para a 

concordância da variável. 

 Para analisar a credibilidade, a afirmativa ‘Minha credibilidade com as pessoas 

aumentou após obter meu telefone celular’ também foi testada juntamente com outras 

variáveis sócio-demográficas e de uso dos celulares. Novamente não encontramos nenhuma 

diferença significativa em relação ao sexo (Assymp. Sig.: ,628); idade (Assymp. Sig.: ,873) e 

frequência de uso (Assymp. Sig.: ,077), diferentemente das análises anteriores. Em relação à 

renda, porém, a associação foi razoável (Assymp. Sig.: ,033) e os dados demonstraram que 

quanto menor a renda, maior a tendência para a concordância de que o telefone celular traz 

credibilidade.  

 O fato de possuir internet no celular também está associado à noção de credibilidade 

(Assymp. Sig.: ,018), mas de modo inverso, pois estas pessoas tenderam à discordância da 

afirmativa. Tendo em vista a forte associação da renda com a percepção de credibilidade, 

parece-nos que as pessoas que possuem mais recursos, tanto financeiros quanto nos próprios 

aparelhos celulares, - o que normalmente está relacionado - caminham para a discordância de 

que seus celulares lhes auxilia no aumento da credibilidade, ao contrário das pessoas com 

recursos reduzidos. 
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 No que diz respeito à possível percepção de identidade, a afirmativa ‘Senti-me mais 

integrado ao meu grupo depois que adquiri meu celular’ vislumbrava avaliar se, na percepção 

da população do estudo, os telefones celulares auxiliavam na sensação de pertencimento, que 

denota a identidade do indivíduo frente ao grupo. 

 Quando testadas as associações, não foram encontrados padrões diferenciados entre os 

sexos (Assymp. Sig.: ,086), escolaridade (Assymp. Sig.: ,291), renda (Assymp. Sig.: ,159), 

tempo que possui seu celular (Assymp. Sig.: ,522) e frequência de uso (Assymp. Sig.: ,940). 

Este último resultado se difere de alguns X² anteriores, onde esta variável aponta diferenças 

significativas em relação aos que usam mais ou menos seus celulares para ligações 

convencionais, assim como em relação a possuir ou não internet no celular (Assymp. Sig.: 

,234). Em suma, no que tange à identidade das variáveis analisadas, nenhuma esteve sujeita a 

variações em relação às demais que com elas foram testadas. 

 Em busca de associações também com a possibilidade da extensão ou aumento da 

confiança maximizada pelo telefone celular, a afirmativa ‘Sinto-me mais confiante depois de 

ter meu próprio celular’ apresentou o seguinte contexto: homens e mulheres tendem para o 

mesmo padrão de percepção (Assymp. Sig.: ,528), assim como idade (Assymp. Sig.: ,531), 

tempo de posse do celular (Assymp. Sig.: ,894), frequência de uso do celular com ligações 

convencionais (Assymp. Sig.: ,456). Já a renda foi significativamente associada à afirmação de 

aumento da confiança (Assymp. Sig.: ,004) bem como o fato de possuir internet no celular 

(Assymp. Sig.: ,001). As pessoas que afirmam possuir internet em seu celular tenderam à 

discordância de que o aparelho lhe causa maior sensação de confiança em relação aos que 

afirmam não possuí-la. Da mesma forma, os dados demonstram que as pessoas com renda 

maior tenderam mais à discordância em relação às de renda menor. 

 Já o possível aumento do reconhecimento pelo uso dos telefones celulares, foi testado 

via afirmativa ‘Depois que adquiri meu telefone celular, sinto que tenho mais reconhecimento 

por parte das pessoas’ juntamente a outras variáveis. Os testes não assinalaram as seguintes 

associações: sexo (Assymp. Sig.: ,685), idade (Assymp. Sig.: ,238), renda (Assymp. Sig.: ,461), 

tempo de posse do celular (Assymp. Sig.: ,385), frequência de uso do aparelho para ligações 

convencionais (Assymp. Sig.: ,314) e nem tampouco o fato de possui internet no celular 

(Assymp. Sig.: ,229). É importante lembrar que as associações realizadas distinguem possíveis 
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diferenças de percepção entre a variável sob forma de afirmativa. As demais que compõem o 

perfil sócio-demográfico e de uso dos telefones celulares.  

 Por fim, em relação à influência/poder, foi apresentada à população do estudo a 

afirmativa ‘Meu celular me proporcionou aumento do poder de influência ou decisão em 

situações corriqueiras ou importantes’, buscando avaliar se este indicador, na percepção dos 

pesquisados, aumentou com o uso do celular. Obtivemos as seguintes análises associativas: 

sexo (Assymp. Sig.: ,984), idade (Assymp. Sig.: ,834), renda (Assymp. Sig.: ,393), posse de 

internet no celular (Assymp. Sig.: ,075). Todas não obtiveram força de associação 

significativa. 

 Entretanto, em relação à frequência de uso com ligações convencionais, percebemos 

que há associação com a concordância em relação ao aumento de influência/poder sob a ótica 

dos respondentes (Assymp. Sig.: ,003). Os dados demonstraram que, à medida que a 

frequência de uso aumenta, a tendência à concordância da afirmativa é maior. Da mesma 

forma, as pessoas que enviam mais SMS/MMS, tenderam mais à concordância de que os 

telefones celulares aumentam seu poder de influência com um valor de associação 

significativa (Assymp. Sig.: ,003). 

 Todavia, de acordo com a análise descritiva dos dados explicitados anteriormente aos 

testes de associação desta sessão, algumas dessas variáveis que compõem os indicadores de 

capital social escolhidos para análise, neste estudo, não se confirmaram fortes enquanto 

mensuradoras do capital social relacionado ao uso dos telefones celulares no Brasil. Os 

indicadores selecionados (LIN, 1982; 1986; 1990; 1992; 1999; 2001) que deram origem às 

variáveis - bem como os demais indicadores que foram sistematizados no referencial teórico 

como forma de elucidar o estado da arte da discussão sobre capital social - não foram 

apontados por pesquisadores brasileiros.  

 Assim sendo, é importante fazer uma análise que permita captar com maior precisão 

em que medida estes indicadores são válidos no Brasil e, a partir dos dados, afirmar quais 

seriam os mais adequados para nosso contexto. Entretanto, um maior aprofundamento desta 

questão é realizado posteriormente com a análise fatorial. 
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6.4 Uso e Apropriações do Capital Social: as Micro e as Hipercoordenações 

 Nesta tese, um dos objetivos específicos direciona para a verificação das finalidades 

de uso e como o artefato está sendo apropriado pelos usuários. Para tanto, leva em 

consideração os conceitos de microcoordenação e hipercoordenação dos autores Ling e Yttri 

(2002) - além dos conceitos de análise de Micro (indivíduo) e Meso (grupos pequenos) 

propostos nos trabalhos de Claridge (2004). 

 Esta etapa da pesquisa se desdobra na tentativa de compreender, através de afirmativas 

feitas aos pesquisados, de que maneira tais artefatos são utilizados para ações de socialidade e 

interação (hipercoordenação), bem como em ações de operacionalização do cotidiano do 

indivíduo (microcoordenação), sob a ótica individual (micro) e de grupo (meso). 

 Nesta sessão foram usadas afirmativas em que o respondente deveria definir um nível 

de concordância em uma escala de 1-5 (um a cinco), onde o número 1 (um) é o que representa 

a menor concordância e o número 5 (cinco) a maior concordância, ficando os parâmetros 

assim definidos para a escala: 1 – Discordo totalmente, 2 – Discordo parcialmente, 3 - 

Indiferente (ou não se aplica), 4 – Concordo parcialmente e 5 – Concordo Totalmente. 

 A primeira afirmativa que se refere a um aspecto mais individual (micro), é o fato de o 

indivíduo ter a sensação de segurança ao possuir o aparelho. Esta segurança, segundo estudos 

de autores como Ling (2004), reforçam não somente a ideia de que possuir tal artefato permite 

localizar pessoas em caso de emergências, como também a probabilidade de estar conectado a 

todos em qualquer lugar, a qualquer momento, em caso de necessidade. Outro sentido dado à 

segurança é apontado na obra de Lee (2012), onde o autor discute que as pessoas têm buscado 

um senso de segurança através da construção do seu próprio ‘tele-casulo’. Por um lado, os 

celulares possibilitam que as pessoas transitem dentro de um espaço social mediado para 

interagir com seus pares conhecidos em diferentes locais e, assim, manter laços sociais com 

eles. Por outro lado, as pessoas podem selecionar aqueles com os quais desejam 

falar/compartilhar sua intimidade, a partir do uso de seu telefone móvel, evitando, no cenário 

urbano público, contatos considerados inseguros com estranhos. 

 No caso desta tese, afirmamos que diferentemente de um telefone fixo, os telefones 

celulares possuem, como principal atrativo, o potencial de conexão constante e em 

movimento. Assim, as pessoas não mais necessitam aguardar em casa um telefonema com 
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notícias de um ente querido, por exemplo, ou mesmo fazer uma chamada para familiares de 

quem porventura se queira saber notícias, como um filho saindo da escola. 

 Neste sentido, a afirmativa ‘Sinto segurança quando saio com meu celular, pois sei 

que posso falar com todos que preciso’ foi a primeira desta sessão e os dados demonstram um 

alto nível de concordância conforme tabela 11, abaixo. Observamos ainda que, se somados os 

dois níveis de concordância (parcial e total), as respostas representam 84%, o que valida a 

posse do telefone celular como algo que agrega a sensação de segurança ao usuário. 

 

Tabela 11: Segurança pela posse do telefone celular 

 Frequency Valid Percent 
1 16 2,1 
2 37 4,9 
3 67 8,9 
4 207 27,5 
5 425 56,5 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Em seguida, afirmamos que a posse do celular faz com que o indivíduo se sinta 

valorizado socialmente. Também em uma análise de nível micro e referente à 

hipercoordenação, esta afirmativa foi inserida com o propósito de reforçar respostas na 

análise anterior, principalmente no que diz respeito ao status. Assim como acima descrito nos 

aspectos analisados sobre status, os respondentes avaliaram a posse de um telefone celular 

como algo sem relação com sua sensação de valorização social, conforme valores da tabela 

12. 

 

Tabela 12: Valorização social pela posse do telefone celular 

 Frequency Valid Percent  
1 289 38,4 
2 109 14,5 
3 214 28,5 
4 92 12,2 
5 48 6,4 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 
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 A percepção de valorização social foi novamente abordada nesta etapa e para verificar 

uma possível relação desta percepção com o nível de escolaridade e a renda familiar, 

cruzamos estes dados. Os resultados apontaram que, em relação à renda familiar, quanto 

maior o nível de renda, maior tendência a discordar desta percepção. Os números foram 

crescentes neste cruzamento: entre os pesquisados, cuja renda familiar se enquadra nas classes 

D e E, o índice de discordância ficou, em média, 46,2% ,enquanto a discordância nas classes 

A e B aumentou para 62,3%.  

 Nesta mesma direção, em relação à escolaridade, os dados se mantiveram similares à 

renda. Pessoas com maior escolaridade tenderam a discordar da afirmativa que aproxima o 

telefone celular da valorização social: os pós-graduados somavam 57% de discordância em 

relação a 46% de pessoas com apenas o ensino médio. 

 Os resultados destes dois cruzamentos apontam para o fato de que, quanto maior a 

escolaridade e a renda, menor é a importância que se tem dado ao telefone celular enquanto 

dispositivo maximizador da valorização social. Tais dados são discutidos de forma qualitativa 

no trabalho de (RUBIA SILVA, 2010), quando ela observa, em uma pesquisa etnográfica 

realizada no Morro de São Jorge, que os pesquisados veem o celular como algo que os coloca 

em um patamar de valorização social no seu grupo familiar, de amigos e vizinhança. De 

acordo com Rubia Silva (2010), em termos simbólicos, uma boa parte de sua população de 

estudo passaram a se sentir incluídos na rede de atores sociais que já haviam aderido à lógica 

conectada à modernidade. Outro ponto discutido por Rúbia Silva (2010) foi a afirmação dos 

pesquisados: não possuir um celular, ou possuir um modelo mais antigo, é percebido como 

um risco de ‘passar vergonha’ e, portanto, de desmerecimento nas redes sociais. No entanto, é 

importante destacar que, ao contrário de nossa pesquisa, a amostra escolhida por Rubia Silva 

(2010) é, de maneira geral, pertencente às classes C, D e E. 

 Vislumbrando uma análise que envolvesse um nível meso de hipercoordenação, ou 

seja, análise em um nível que envolva grupo e com enfoque em socialidade, a afirmativa 

‘Quando tiro fotos do meu celular, sempre as mostro pela tela do celular às pessoas mais 

íntimas’, foi inserida. Neste momento, as respostas tenderam para a concordância que, 

somadas, definiram a maioria dos apontamentos (42,9%). Todavia, é importante ressaltar que, 

na escala elaborada, o número correspondente a ‘Indiferente ou Não se aplica’ foi o mais 
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apontado pela maioria, quando as respostas são analisadas levando em conta a individualidade 

de cada número (tabela 13). 

 
Tabela 13: Fotos no ecrã do celular para pessoas mais íntimas 

 Frequency Valid Percent 
1 115 15,3 
2 85 11,3 
3 229 30,5 
4 161 21,4 
5 162 21,5 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A fim de se verificar a relação entre o uso da câmera do celular – em termos 

numéricos mensurados pela quantidade de vezes por semana - e o hábito de mostrar as 

fotografias diretamente pelo celular a amigos e demais grupos de contato, observamos que a 

relação é significativa. De acordo com o cruzamento, somente 8,8%  dos que responderam 

não utilizar a câmera de seu celular,  afirmam mostrar fotos por meio de seu ecrã. Estas fotos 

talvez possam ter vindo de outras fontes que não sua própria câmera, enquanto tecnologia de 

captura, como e-mails, compartilhamento via bluetooth, entre outras. Já os que afirmam 

utilizar sua câmera com frequência superior a 10 vezes por semana - o outro extremo - 

tenderam a assegurar a prática de mostrar suas imagens capturadas aos grupos sociais de seu 

convívio (68,9%). 

 Essa realidade ratifica a ideia de que os recursos dos telefones celulares maximizam as 

relações sociais entre o indivíduo e seus grupos para além da socialidade oral – que 

originalmente seria o ponto central do telefone celular. Além da oralidade já contida na 

concepção do aparelho, tecnologias de imagens como a câmera, auxiliam significativamente 

na interação, de um modo diferente, porém não menos importante.  

 Com um enfoque de microcoordenação em um nível meso, a afirmativa ‘Meu celular 

me ajuda a encontrar pessoas de meu interesse quando já estou na rua’ obteve resultados que 

apontam para uma concordância alta que, somadas, destacam 76,8% das respostas, conforme 

elucidado na tabela 14. 
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Tabela 14: Celular como auxílio para encontrar pessoas em mobilidade 

 Frequency Valid Percent 
1 55 7,3 
2 26 3,5 
3 94 12,5 
4 184 24,5 
5 393 52,3 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Um resultado similar foi analisado por Chena e Katz (2009). Os participantes, neste 

caso estudantes de graduação, relataram que chamavam, pelo celular, as pessoas com as quais 

queriam encontrar nas ruas do campus, nos ônibus do campus, ou a pé quando iam para a 

próxima aula. Alguns participantes também comentaram que o telefone celular permitiu as 

suas mães ou amigos alcançarem um ao outro facilmente. 

 Todavia, no caso de nossa pesquisa, quando cruzadas a variável acima citada e a 

renda, não se observou relevância estatística que comprove que pessoas com maior renda 

tendem a utilizar mais os recursos de geolocalização, em relação aos de menor renda. Os 

resultados variaram pouco, ficando em torno dos 76,5%, levando-se em conta a média das 

concordâncias versus renda.  

 No que diz respeito ao gasto mensal do celular e o uso de serviços de geolocalização, 

tendo em vista que os mesmos necessitam da internet, buscou-se avaliar se ambos possuíam 

relação. O que se verificou foi que tanto as pessoas que afirmaram possuir um gasto pequeno 

(até R$ 20,00 reais), quanto as que possuem um gasto maior (acima de R$ 150,00 reais), já 

costumam utilizar-se deste recurso, sendo que as concordâncias variam entre 75% e 78,2%. 

 Podemos observar então que os serviços de geolocalização disponíveis nos atuais 

dispositivos móveis como o telefone celular estão sendo cada vez mais utilizados, 

independentemente da renda do usuário ou até mesmo de seu gasto mensal. É importante 

destacar, então, que apesar deste recurso em especial necessitar de conexão do aparelho com a 

internet – o que a priori causaria um gasto financeiro maior, pesquisados com renda menor 

também afirmam, em sua maioria, apoderar-se desta prática. Nesta direção, o que se pode 

argumentar é que dois contextos compõem este panorama brasileiro – dentro da população 

estudada - em relação a tal prática. 
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 O primeiro pode estar associado ao fato de que os brasileiros atualmente têm a opção 

de possuírem planos de internet acoplados ao seu ‘pacote de serviços’ ou ainda dispor de 

tarifas mais baratas53. O segundo contexto aponta para o aumento de pontos de internet wifi 

gratuitos54 em diversos pontos das grandes cidades, o que possibilitaria que os usuários que 

possuem smartphones com conexão wifi utilizem-se destes pontos sem custo adicional à sua 

conta no final do mês.  

 Em relação à afirmativa ‘Meu celular me ajuda a manter as relações sociais com as 

pessoas’, que possui caráter de hipercoordenação em nível meso, destacamos 72,5% das 

respostas, considerando a premissa como válida (tabela 15).  

 

Tabela 15: Manutenção de vínculos sociais via telefone celular 

 Frequency Valid Percent 
1 43 5,7 
2 35 4,7 
3 129 17,2 
4 223 29,7 
5 322 42,8 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Tal perspectiva reforça o argumento de que os telefones celulares auxiliam a 

socialidade e interação entre indivíduos e seus grupos, e sendo analisados conjuntamente com 

outras questões como as acima discutidas (sessão II), pode levar-nos a afirmar que o capital 

social pode ser gerado - ou pelo menos mantido -  nos grupos de contato, uma vez que auxilia 

na manutenção dos vínculos sociais. 

 Também na afirmativa ‘Meu celular me ajuda a coordenar atividades cotidianas de 

trabalho’, de nível micro, e caracterizada como sendo de microcoordenação, a maioria dos 

pesquisados (74%) concordaram ao ressaltar tal artefato como muito importante neste 

processo (tabela 16). Nesta direção, uma vez que facilita o indivíduo em ações rotineiras, 

aumenta seu poder neste cenário. 

                                                
53 Como é o caso de operadoras de telefonia como a TIM, que permite aos seus usuários pré-pagos a conexão 
com a internet ao preço diário de R$ 0,50 (cinquenta centavos), somente no dia em que a internet for utilizada. 
54 Atualmente diversos programas para celulares e computadores portáteis possibilitam a localização de pontos 
de rede wi-fi gratuita como: jiwire (http://v4.jiwire.com/search-hotspot-locations.htm), Wi-fi finder (aplicativo 
disponível para celulares com sistema Android e IOS), entre outros. 
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Tabela 16: Auxílio do celular em tarefas cotidianas de trabalho 

 Frequency Valid Percent 
1 51 6,8 
2 43 5,7 
3 102 13,6 
4 214 28,5 
5 342 45,5 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Todavia, uma parcela pequena afirma não haver relação entre o uso do celular e a 

operacionalização de atividades do dia-a-dia. Assim, a fim de verificar o perfil de uso deste 

público que concorda com a afirmativa, foram feitos cruzamentos de dados com a frequência 

de ligações feitas e recebidas, bem como com a renda. Não houve uma queda brusca quando 

se verificou o uso do celular para resolução cotidiana de assuntos de trabalho comparando-se 

as rendas, ou seja, independentemente da classe social, as pessoas utilizam-se muito do 

celular para o trabalho. 

 Somente a título de complemento, o uso de telefones celulares - para fins de trabalho 

fora do horário de expediente -  foi regulamentado recentemente pelo governo brasileiro como 

sendo passível de hora extra. A Lei determina que “não se distingue entre o trabalho realizado 

no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 

distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego”. Em 

seguida, ressalta em parágrafo único: “Os meios telemáticos e informatizados de comando, 

controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 

diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio” (LEI 12.55155, 2011). 

 No que se refere à relação entre a variável ‘Uso do celular para tarefas cotidianas de 

trabalho’ e ligações feitas, notou-se que, mesmo as pessoas que afirmam fazer menos de 3 

ligações por dia, afirmavam, em sua maioria (80%), utilizar seu aparelho para tal fim. Assim 

sendo, optamos por cruzar a variável também com a frequência de ligações recebidas, uma 

vez que esta discrepância poderia estar no fato de que as pessoas conseguiriam resolver tais 

pendências profissionais sem, necessariamente, efetuar uma ligação mas, talvez, recebê-las 

com frequência. O cruzamento confirmou tal pressuposto. Foram observados, nos resultados 

                                                
55 Maiores informações em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm. 
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que, quanto maior o número de ligações recebidas, maior a concordância no fato de o telefone 

celular auxiliar no trabalho do pesquisado. Estes dados variaram entre 61,6% de concordância 

dos respondentes que recebem até 3 ligações diárias e foram aumentando até chegar aos 

82,5% de concordância dos que recebem acima de 10 ligações por dia.  

 Já a afirmativa ‘Converso sobre assuntos profissionais com as pessoas, via celular’ foi 

inserida com o intuito de avaliar se o artefato auxilia na troca de informações profissionais 

entre os interagentes. Esta reforça também os aspectos sobre a formação e manutenção de 

capital social nos grupos inerentes à circulação de informações, melhor discutido 

anteriormente. Contudo, aqui ela toma uma nuance voltada à análise dos aspectos de 

microcoordenação no nível meso, uma vez que neste tipo de ação, há ganho de ambas as 

partes de forma equilibrada. Os dados apontam para uma concordância similar à tabela 

anterior, validando-os (tabela 17). 

 

Tabela 17: Troca de informações profissionais via celular 

 Frequency Valid Percent 
1 24 3,2 
2 26 3,5 
3 70 9,3 
4 199 26,5 
5 433 57,6 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Seguindo a mesma lógica, a afirmativa ‘Meu celular me ajuda a coordenar afazeres 

domésticos’ recebeu 50,8% de concordância. Contudo, nesta questão, percebemos uma maior 

variabilidade nas respostas, uma vez que as frequências de discordância e de indiferença 

somadas (49,2%), estejam relativamente equilibradas em relação à concordância. Isso 

demonstra que em se tratando de afazeres domésticos, conforme tabela 18, os respondentes  

divergem quanto à importância do uso do artefato para auxílio. 
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Tabela 18: Auxílio do celular em tarefas domésticas 

 Frequency Valid Percent 
1 126 16,8 
2 75 10,0 
3 169 22,5 
4 164 21,8 
5 218 29,0 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Entretanto, inspirando-se em um estudo de Hjorth et al. (2012) onde os resultados 

apontaram que as mulheres na China utilizam-se muito da rede Jie Pang para resolução de 

praticidades do dia-a-dia, cruzamos esta variável com sexo, e obtivemos um resultado 

próximo ao dos autores. De acordo com nossos dados, no Brasil, dos pesquisados que 

marcaram a concordância total em relação ao benefício do celular para resolução do cotidiano 

doméstico, a maioria (61,5%) é composta por mulheres.  

 Embora as culturas em termos de gênero no Brasil e na China possam ser um pouco 

diferentes, percebemos que muitos dos dados obtidos nos dois países, em termos de uso 

feminino, se aproximam. As mulheres chinesas sabidamente ainda trazem arraigadas, em sua 

cultura noções de papéis sociais que, no Brasil, talvez já estejam enfraquecidas. Entretanto, 

imaginamos que os resultados, sob estes aspectos, têm se assemelhado, não somente no que 

tange à pesquisa de Hjorth et al. (2012), mas também na de outros autores citados ao longo da 

discussão. 

 Isto acontece como forma de traçar comparativos e evidenciar um panorama brasileiro, 

pois o que se percebe é uma maior tendência feminina a certas práticas que conduzem a uma 

pseudo-presença, nas interações mediadas. No mesmo estudo de Hjorth (2012), os 

pesquisados relataram que, estando seus contatos e grupos sociais geograficamente dispersos, 

a experiência com o uso da rede, via telefones celulares, traz maior sensação de proximidade 

física e psicológica. Portanto, os telefones celulares parecem ter criado um redirecionamento 

dos vínculos que antes se concentravam no âmbito doméstico para fora deste espaço físico da 

casa. 

 Se analisados de forma cruzada, as duas questões referentes à coordenação de 

atividades de trabalho e de atividades domésticas indicam que, em relação à população do 

estudo, as pessoas têm utilizado seus celulares mais para agilizar seu cotidiano de trabalho 
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(74% de concordância) do que seu dia-a-dia familiar e doméstico (50,8% de concordância). 

Até certo ponto, isso pode ser analisado não necessariamente sob a óptica da ‘preocupação 

com a família como fator de menor importância’ mas, sim, como um possível efeito colateral 

do mercado brasileiro, cuja taxa de desemprego ainda é alta - 6,7%56 previsto para o ano de 

2012 (BRASIL ECONOMICO, 2012). 

 Objetivando avaliar ações de socialidade das pessoas em relação aos seus grupos de 

contato tendo como suporte o telefone celular - em uma análise de hipercoordenação de nível 

meso, as seguintes afirmativas foram analisadas: ‘Meu celular me auxilia na manutenção de 

vínculos afetivos com determinadas pessoas’ e ‘Converso sobre assuntos pessoais e aleatórios 

com algumas pessoas, via celular’ e os resultados são explicitados na tabela 19. 

 

Tabela 19: Manutenção de vínculos de Socialidade via telefone celular 

 
Converso sobre assuntos pessoais e 
aleatórios com algumas pessoas, via 

celular 

Meu celular me auxilia na manutenção 
de vínculos afetivos com determinadas 

pessoas 

 Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent 
1 62 8,2 

5,3 
10,2 
21,4 
54,8 

52 6,9 
5,6 
12,6 
28,1 
46,8 

2 40 42 
3 77 95 
4 161 211 
5 412 352 

Total 752 100,0 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 
 

 Ambas as afirmativas apontam uma concordância consistente no que se refere à 

manutenção de vínculos que denotam práticas de socialidade entre as pessoas, não somente no 

que concerne à interação de laço fraco - como assuntos aleatórios - quanto as que conotam 

laço forte - quando afirmam que os telefones celulares auxiliam na manutenção de vínculos 

afetivos entre o indivíduo e alguns de seus grupos de contato. 

 Por fim, como as duas últimas afirmativas visavam analisar o uso e as apropriações 

dos telefones celulares sob a ótica dos parâmetros de micro e hipercoordenação nos níveis 

micro ou meso, duas situações foram delineadas com enfoque no uso de programas de 

geolocalização. A primeira denota uma hipercoordenação de nível micro, uma vez que 

                                                
56 Maiores informações em: http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/taxa-de-desemprego-deve-fechar-
2012-em-67_112281.html. 
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vislumbra um ganho individual em encontrar alguém: ‘Utilizo programas de geolocalização 

(GPS, Google Maps, etc.) no meu celular para localizar amigos’. Em relação a esta ação, os 

respondentes tendem para a discordância que, somadas, (43,1%, conforme análise de 

frequência acumulada), estão em equilíbrio com a resposta ‘indiferente ou não se aplica’ 

(tabela 20). 

 

Tabela 20: Utilização de geolocalização do celular para encontrar amigos 

 Frequency Valid Percent 
1 279 37,1 
2 45 6,0 
3 305 40,6 
4 45 6,0 
5 78 10,4 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Em pesquisa realizada por Rice e Katz (2008), os resultados apontados destacam 

aqueles com família fisicamente mais próxima e os amigos com quem eles se comunicam 

com mais freqüência, são mais adeptos ao compartilhamento de suas localizações com outras 

pessoas via telefone celular. 

 A segunda situação diz respeito à análise sobre possíveis usos de programas de 

geolocalização, já com o enfoque de microcoordenação em nível micro, a afirmativa ‘Utilizo 

programas de geolocalização (GPs, Google Maps, etc.) no meu celular para me localizar em 

ruas, achar lugares, etc.’. Esta foi a alternativa desta sessão que mais divergiu em termos de 

oposição de respostas. Se somadas, as concordâncias e as discordâncias estão próximas 

estatisticamente. Neste caso, por não ser possível apontar uma tendência significativa de 

maior poder estatístico para concordância ou discordância, compreende-se que há um 

equilíbrio, ou seja, não há maioria significativa afirmando ou negando a afirmativa. 

Analisando pela mediana de 3,0, os dados se confirmam, conforme esboçado na tabela 21. 
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Tabela 21: Utilização de geolocalização do celular para localizar ruas ou lugares 

 Frequency Valid Percent 
1 207 27,5 
2 18 2,4 
3 233 31,0 
4 83 11,0 
5 211 28,1 

Total 752 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Tanto no que se refere à utilização de programas de geolocalização para localizar 

amigos, quanto para localizar ruas e lugares, o cruzamento com a faixa etária foi realizado. 

Como resultados, constatamos que, no que se refere à localização de amigos, os adolescentes 

e jovens adultos são os que mais o fazem (12,5% dos adolescentes e 18,8% dos jovens adultos 

participantes da pesquisa, em oposição a apenas 6,2% dos idosos). 

 Já em relação à localização de ruas, endereços e demais lugares via geolocalização do 

celular, os números aumentam mesmo na faixa etária superior a 60 anos, embora continuemos 

com destaque de uso para os adolescentes (42,5% afirmam utilizar programas desta natureza 

para se locomover nas cidades) em comparação a apenas 25% dos idosos que afirmam tal 

prática.  

 Algumas informações sobre o contexto brasileiro são interessantes no que tange aos 

próprios aplicativos e/ou recursos de geolocalização. Em se tratando de mapas em telefones 

celulares, o aplicativo mais utilizado é o Google Maps, seguido do Navfree57. No que se refere 

à localização de pessoas e pontos de interesse, o Foursquare é o aplicativo mais utilizado.  

 De acordo com o executivo de desenvolvimento de negócios da companhia, Charles 

Birnbaum, o Brasil não apenas é o mercado mais importante da América Latina, como é, 

também, o mercado da Foursquare que mais cresce em número de usuários: cresceu 800% nos 

últimos 12 meses. O número de check-ins está entre 10 e 15 por usuário/mês, o que é maior 

do que a média de muitos países (Revista Exame, 2012).  

 O outro aplicativo de geolocalização, este elaborado para mercado brasileiro, foi 

apresentado há cerca de um ano e meio: o Tô Aki58. Essa ferramenta, ao contrário do 

                                                
57  Dados retirados do site www.baixaki.com.br, atualmente um dos mais utilizados para downloads de programas e 
aplicativos, a partir da análise do volume de downloads efetuados através do site.  
58  http://www.toaki.com/ 
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Foursquare, não necessita de internet para ser utilizada e funciona por SMS59. O aplicativo 

ainda não possui um grande impacto frente aos usuários brasileiros.  É importante destacar 

que, apesar de necessitar de conexão do aparelho com a internet - o que a priori causaria um 

gasto financeiro maior - pesquisados de renda menor também afirmam, em sua maioria, 

apoderar-se desta prática. Pode-se argumentar que muitos brasileiros possuem planos de 

internet acoplados ao seu ‘pacote de serviços’ e que o aumento de pontos de acesso à internet 

via Wi-Fi gratuitos (hot spots) ou para clientes em diversos pontos de grandes cidades (bares, 

restaurantes, shoppings), possibilita uma maior utilização dos serviços de localização. 

 Neste momento, os resultados direcionam para a confirmação de que as novas 

gerações têm sabido lidar melhor com os recursos mais modernos dos telefones celulares e 

conseguido aproveitar sua potencialidade, enquanto artefato maximizador do contato social 

que, por sua vez, pode manter e/ou fazer emergir o capital social nos grupos. 

 

 

6.5 Funções Disponíveis, Usos e Apropriações com os Grupos Sociais 
 
 Após as assertivas descritas acima, levando em consideração os quatro principais 

grupos de análise que foram esquematizados na pesquisa (família, amigos, contatos virtuais e 

colegas de trabalho/estudo), delineamos questões que objetivaram levantar, a partir das 

principais funções disponíveis na maioria dos telefones celulares, no Brasil, qual delas os 

pesquisados mais utilizam com cada um dos seus principais grupos de contato.  

 Tais perguntas servirão para discussões pormenorizadas, quando cruzadas mais 

adiante. Apresentamos, na tabela 22, um panorama dos resultados, ressaltando que, por uma 

questão de forma, apenas o percentual válido aparece na tabela em referência, tendo em vista 

o volume de dados que são apresentados e o fato de que, nesta etapa descritiva, o dado que 

está sendo levado mais em conta, na discussão é, exatamente, este percentual válido. 

                                                
59  Ao criar uma conta no Tô Aki, o internauta informa um número de celular e indica em que redes sociais  (Orkut, 
Twitter, Facebook) pretende publicar suas atualizações. A partir daí pode-se fazer o “check-in” nos locais visitados, como 
bares, restaurantes, lojas, casas noturnas. É só enviar uma mensagem para o número 70007 (custo de R$ 0,31 + impostos) 
com o nome do estabelecimento e endereço (rua ou avenida). Há espaço para mandar um comentário, uma dica sobre o local, 
por exemplo. O site de buscas GuiaMais.com recebe a informação e aponta a localização do internauta. A mensagem enviada 
por SMS, com nome e endereço do local, e um link para o mapa do GuiaMais.com, com o ponto visitado indicado, são 
publicados nos perfis nas redes sociais selecionadas (Coluna Conecte, 2012). 
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Tabela 22: Funções mais utilizadas em relação a cada grupo de contato 

 FAMÍLIA AMIGOS CONTATOS 
VIRTUAIS 

COLEGAS 
TRABALHO/ 

ESTUDO 
 Valid Percent Valid Percent Valid Percent Valid Percent 

Ligação Convencional 87,8 58,2 15,7 68,5 
Envio ou troca de mensagens 

(SMS/MMS) 8,9 29,3 17,2 15,0 
Envio ou troca de arquivos via bluetooth / 

infravermelho 0,4 0,3 - 0,3 
Envio ou troca de arquivos feitos na 

câmera do celular 0,3 0,4 0,3 0,1 
Comunicação via internet, pelo celular 2,4 10,9 31,6 12,4 

Localização de pessoas pelos programas 
de geolocalização - 0,1 0,3 0,1 

Não mantenho contato via telefone celular 
com este grupo de pessoas 0,3 0,8 35,0 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 
 

 Podemos observar (tabela 22) que a ligação convencional é a principal forma de 

contato via celular dos pesquisados com sua família, mas esse número se reduz 

significativamente quando se trata de outros grupos, principalmente no que se refere aos 

contatos virtuais. Este dado se difere de um grupo específico pesquisado por Durkin (2010). O 

autor pesquisou a relação de portadores da Sindrome de Asperger com seus celulares e 

verificou que os telefones celulares são utilizados em maior volume – no que se refere à 

ligação convencional – para falar com amigos, seguido da família.  

 Já a troca de SMS/MMS se destaca em relação aos amigos. Curiosamente, sob a óptica 

dos pesquisados, a família é a que menos se beneficia desse recurso, e perde até mesmo para 

os contatos virtuais. Esse fato pode acontecer por alguns motivos - mas levando-se em 

consideração o custo versus pacotes que são oferecidos pelas empresas de telefonia no Brasil - 

um dos motivos poderia ser, justamente, o valor muito alto dos SMSs e MMSs, no Brasil60. 

 Este cenário, em nosso país, possui algumas significativas aproximações e diferenças, 

quando levamos em conta estudos similares feitos em outros países como, por exemplo, na 

Coreia, na análise de Lee (2012). O autor destaca que, naquele país, todos os participantes 

                                                
60 De acordo com pesquisas realizadas entre as operadoras de telefonia, o valor médio de um SMS gira em torno 
de R$ 0,40 (quarenta centavos). Entretanto, atualmente muitos pacotes familiares contemplam um número pré-
definido de aparelhos cujos números são cadastrados e que podem se comunicar sem custo adicional, por um 
valor fixo na conta do titular. 
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também não consideraram as chamadas telefônicas como sendo uma função primária de seus 

telefones. Porém, enquanto eles ainda usam SMS, utilizam, também, frequentemente, outras 

formas de comunicação on-line, em seus aparelhos. Os pesquisados na Coreia afirmam que 

usualmente enviam mensagens (SMS e MMS) de seus celulares concomitantemente a uma 

conversa via chamada telefônica. Outro ponto dos resultados desta pesquisa foi que os 

coreanos afirmam utilizar-se muito mais de programas de envio e recebimento de mensagens 

grátis. 

 Já a troca de arquivos via bluetooth foi pouco significativa em todos os grupos, com 

atenção ao grupo de contatos virtuais, que não obteve nenhuma resposta. Este panorama 

reforça os dados da questão 13 (ver apêndice 2), em que a maioria respondeu não trocar 

arquivos pelas tecnologias bluetooth ou infravermelho, ou fazê-lo menos de 3 vezes por 

semana. Acreditamos - conforme discutido em momento anterior - que a tecnologia 

Bluetooth, em especial, está sendo subutilizada em vários momentos. Muitos dos telefones 

mais modernos - como smartphones - possuem aplicativos que permitem troca de arquivos -  

via bluetooth  - de uma maneira bem mais rápida e até mais segura. Assim, não utilizando a 

internet para esse compartilhamento, os dados trafegados ficam menos expostos, tendo em 

vista que, sabidamente, todo tráfego on-line deixa rastros. 

 Ao contrário de outros países onde o bluettoth tem seu potencial maximizado 

principalmente em campanhas publicitárias (figuras 5 e 6, abaixo), essa cultura, no Brasil, 

ainda é pouco difundida. Sabemos que ações mercadológicas incitam a compra e o uso de 

artefatos, ocorrendo o mesmo com as tecnologias neles disponíveis. Neste sentido, 

acreditamos que possa haver uma relação mais próxima entre o pouco fomento mercadológico 

do uso do bluetooth e sua pouca utilização no Brasil para outras finalidades, o que implica no 

desconhecimento da potencialidade da tecnologia e sua consequente subutilização. 
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Figura 12: Outdoor com interação por bluetooth 
FONTE: Studio Eureka61 (2012) 

Figura 13: Bluetooth marketing 
FONTE: Wallace Silva62 (2012) 

 

 O compartilhamento de arquivos feitos pelas tecnologias disponíveis no telefone 

celular foi pouco apontado como prática entre os grupos e teve um equilíbrio nas respostas, 

não ultrapassando os 0,4% de uso com amigos. 

 Já a comunicação via internet pelo celular obteve uma variação significativa entre os 

grupos. Tal prática é razoavelmente comum em relação ao grupo ‘contatos virtuais’ o que, de 

certa maneira, já poderia ser esperado, tendo em vista que é a internet o principal meio de 

comunicação da população de estudo com este grupo. Entretanto, ainda em relação a este 

grupo especificamente, a alternativa com maior incidência foi ‘Não mantenho contato via 

telefone celular com meus contatos virtuais’ embora, estatisticamente, ela esteja bem 

equiparada com o grupo mais votado pelos respondentes em relação ao contato via internet do 

celular. 

 Somente como um comparativo com nossos dados, Boase e Kobayashi (2008) 

levantaram, em uma pesquisa que buscou analisar o uso de e-mails por meio do celular, que 

cerca de 70% dos entrevistados concordaram que o uso do e-mail via telefone móvel lhes 

permitiu ter relações mais fortes com seus amigos mais próximos. Eles afirmavam sentir 

como se seus amigos estivessem mais perto deles e os ajudou a sentir mais à vontade com este 

grupo. 

 Podemos então concluir, a partir desta tabela comparativa, que há, sim, variabilidade 

de uso de determinadas funções em relação a cada grupo de contato dos pesquisados. Nesta 

                                                
61 https://studioeureka.wordpress.com/2011/10/13/10-outdoors-interativos-que-aprimoram-o-conceito-de-midia-
externa/ 
62 http://www.wallacesilva.com/blog/2012/04/o-que-e-webmarketing-e-por-que-devo-usa-lo/ 
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direção, pode-se pensar que o uso de determinado recurso irá afetar a formação e manutenção 

de capital social nos grupos especificados. Entretanto, a fim de detalhar as possíveis 

diferenças e particularidades dos indicadores desta sessão, algumas análises cruzadas de 

cunho nominal foram realizadas. 

 Quando analisamos as funções dos telefones celulares mais utilizadas pelos 

pesquisados com sua família, não foi constatada uma associação significativa de acordo com 

o X² em relação ao sexo. Foi verificado um equilíbrio no que se refere ao sexo, e apenas uma 

pequena discrepância em relação aos que afirmam  utilizar o SMS como função principal para 

comunicação com a família. Constatou-se, entre os respondentes, haver 65,7% de mulheres 

em relação aos 34,3% de homens, ou seja, é do sexo feminino a maioria dos que afirmam se 

comunicar com a família predominantemente pelo SMS.  

 Já na relação entre função principal utilizada com a família e a renda da população do 

estudo, o teste X² aponta forte associação (Asymp. Sig.: ,003). Os dados destacam que, dentre 

os que apontam o envio e troca de arquivos via bluetooth/infravermelho como principal 

função de uso com a família, estão as pessoas que ganham até dois salários mínimos (66,7%). 

Já o uso da internet possui como população que mais afirma utilizá-la como função principal, 

as pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos (38,9%). Esta última análise 

provavelmente se deve ao fato de o uso da internet no celular estar diretamente ligado à 

capacidade financeira do indivíduo. Este uso, no Brasil, ainda é considerado de alto custo, o 

que não ocorre com trocas de arquivos com tecnologia bluetooth ou infravermelho, que não 

acrescentam custo ao seu uso. 

 Quando verificamos as principais funções utilizadas pela população com seus amigos, 

no que tange ao sexo, o teste X² também aponta associação entre as variáveis (Asymp. Sig.:  

,003). Observamos discrepâncias entre os sexos nos seguintes apontamentos: no grupo de 

pessoas que destacam o envio ou troca de mensagens de texto ou imagem SMS/MMS como 

recurso mais utilizado com os amigos, 65,9% são mulheres, frente aos 34,1% de homens; já 

no grupo de pessoas que definem o envio ou troca de arquivos feitos na câmera do celular 

como principal função utilizada com amigos, a maioria se constitui de mulheres (66,7%), em 

relação aos 33,3% de homens que afirmam o mesmo.  

 Em um estudo realizado por Hjorth et al. (2012), na China, sobre o uso dos telefones 

celulares e sua relação com a rede social móvel denominada Jie Pang, os autores também 



201 
 

detectaram que, naquele país, são as mulheres as que mais utilizam as câmeras de seus 

celulares. Quanto às demais funções, os sexos se equilibram.  Percebe-se, com estes dados, 

que as mulheres tendem a utilizar funções que possuem e/ou estão relacionadas com imagens 

de maneira muito mais incisiva que os homens. Tendo em vista que as duas funções que 

possibilitam compartilhamento de imagens são as que as diferenças em relação ao sexo são 

significativas, tendendo fortemente para o sexo feminino. 

 Em relação ao cruzamento das funções mais utilizadas com a renda, não encontramos 

associação entre as variáveis (Asymp. Sig.: ,916). No entanto, em relação às pessoas que 

apontaram o uso de programas de geolocalização para localizar pessoas - como principal 

recurso de comunicação com  amigos - 100,0% possui renda acima de 10 salários mínimos. 

 Em contrapartida, o envio e troca de arquivos via Bluetooth, com amigos, tem sua 

população concentrada nas classes C e B. Assim, diferentemente do que foi detectado no uso 

de tais recursos com a família - no caso de amigos - os que apontam esse recurso como 

principal, são as classes mais favorecidas financeiramente.  Em relação aos amigos, as demais 

funções estão equilibradas no que se refere à renda. Outros dados com ênfase estatística foram 

o envio ou troca de arquivos feitos na câmera do telefone celular, que está concentrado 

(66,0%) na população que afirma gastar menos de R$ 20,00 por mês com seu celular e a 

localização de pessoas por programas de geolocalização, que está concentrada (100,0%) na 

população que afirma gastar entre R$ 51,00 e R$ 100,00 mensais. 

 Em relação aos principais recursos utilizados com seus contatos virtuais, a população 

do estudo possui aspectos interessantes quando cruzados os dados. Em relação ao sexo, o teste 

X² não aponta associação significativa (Asymp. Sig.: ,131). Entretanto, em relação ao envio ou 

troca de arquivos feitos na câmera do celular, 100,0% dos que destacam este recurso são do 

sexo feminino. Este dado ratifica o similar acima discutido sobre a questão das imagens e sua 

relação com as mulheres. Os demais recursos mantém um equilíbrio entre os sexos.  

 Este compartilhamento ressaltado como sendo predominante no sexo feminino pode 

estar associado ao que Mikko (2012), em seus estudos, apresenta como uma extensão da 

presença em tempo real. Segundo o autor, as trocas de fotografias, por exemplo, via MMS ou 

programas de mensagens instantâneas, funcionariam como uma forma de alcançar uma 

comunicação mediada mais forte em termos de presença, mesmo que os atores estejam 

distantes espacialmente. Para o autor, as câmeras dos celulares permitem uma forma de 
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comunicação que se assemelha a uma conversação ilustrada ou ‘visual chit chat’. Essa 

característica de maior força na interação, principalmente no que se refere aos laços sociais e 

a subjetividade dos mesmos, normalmente é um aspecto tendencialmente feminino. 

 Ainda em relação aos recursos mais utilizados com contatos virtuais, quando 

analisados sob a ótica da renda da população do estudo, o X² não aponta associação 

significativa (Asymp. Sig.: ,094). Contudo, podemos ressaltar alguns dados significativos: das 

pessoas que afirmam utilizar o envio de mensagens de texto ou imagem como principal 

recurso de comunicação via celular com seus contatos virtuais, 42,6% encontram-se na classe 

C. A troca de arquivos feita pela câmera do celular está concentrada nas classes C e A, 

respectivamente (50,0% e 50,0%), e a localização de pessoas por programas de 

geolocalização na classe B (100,0%). 

 Já o uso dos principais recursos do celular com contatos virtuais está fortemente 

associado ao fato de o entrevistado possuir internet em seu celular (Asymp. Sig.: ,000). De 

acordo com os dados, 47% das pessoas afirmam possuir este recurso, sendo a comunicação 

via internet  mais utilizada com seus contatos virtuais. Outro dado que se destaca é o fato de 

100,0% das pessoas que afirmam trocar arquivos feitos pela câmera de seu celular, possuírem 

internet no aparelho.  

 Embora tal fato não tenha relação direta, tendo em vista que se pode trocar arquivos 

via celular por tecnologias que não necessitam de internet, a troca parece ser maior entre a 

população que a possui, e tal contexto pode também estar associado à alimentação de redes 

sociais por meio de arquivos feitos no celular. Isso pode acontecer em muitas situações como, 

por exemplo, quando se faz uma foto ou um vídeo e posta-se em páginas pessoais na internet, 

compartilhando-os com seus contatos virtuais, ou mesmo enviando  arquivos por e-mail, o 

que não deixa de ser também a alimentação da socialidade, nestas redes. 

 Um estudo feito por Gromik (2012) com jovens japoneses achou outro dado 

interessante sobre uso de vídeos feitos a partir dos celulares e o cotidiano social. O estudo 

buscava verificar a evolução dos alunos na língua inglesa (no Japão, a língua inglesa é 

extremamente difundida e considerada como fundamental atualmente) em sua fluência e 

capacidade de absorção por meio de confecção de vídeos feitos pelos celulares. Embora o 

estudo não tenha enfocado especificamente as redes sociais on-line, os dados são interessantes 

tendo em vista que a capacidade e desenvoltura na fala compõem as dinâmicas interativas nos 
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grupos e é um fator importante neste processo. Neste estudo, todos concordaram que o 

processo de produção de vídeos pelo celular melhoraram seu conhecimento da língua-alvo e 

sua capacidade de falar. Outros alunos concordaram que a criação semanal de vídeo por meio 

de seus telefones celulares lhes permitiu melhorar a sua velocidade, dando-lhe mais confiança 

nas conversações. 

 Por fim, no que diz respeito aos principais recursos utilizados com seus colegas de 

trabalho/estudo - em relação ao sexo - não se observou associação significativa (Asymp. Sig.:  

,158). Todavia, mais uma vez a maior discrepância observada no cruzamento foi o fato de 

serem 100,0% mulheres as pessoas que afirmam utilizar o envio ou troca de arquivos feitos na 

câmera do celular, como principal recurso de comunicação com colegas de trabalho ou de 

estudo. Outro dado que se destacou foi o fato de serem os homens (100,0%) os que afirmam 

ser a localização de pessoas por programas de geolocalização, através do celular, com colegas 

de trabalho/estudo, o mais utilizado. Os demais recursos encontram-se em equilíbrio em 

relação ao sexo. 

 O teste X² também não aponta associação entre a variável discutida e a renda da 

população de estudo (Asymp. Sig.: ,413). Mas a análise cruzada dos dados aponta que a troca 

de arquivos via bluetooth/infravermelho estão concentradas nas classes C e D (50,0% e 

50,0%); o maior volume de troca de SMS/MMS está na classe C, e com gasto mensal médio 

entre R$ 21,00 e R$ 50,00 mensais; a maioria dos arquivos feitos pela câmera do celular e 

compartilhados com as redes de contato está concentrada na classe A e com gasto mensal 

entre R$ 101,00 e R$ 150,00. Curiosamente, em relação aos colegas de trabalho/estudo, a 

comunicação via internet do celular é mais utilizada pela classe C, onde os gastos médios das 

duas alternativas mais apontadas variam entre R$ 21,00 e R$ 100,00 mensais. Programas de 

geolocalização são mais utilizados pela classe B.  

 Estes dados destacam que, de maneira geral, os recursos que necessitam de internet 

estão sendo mais utilizados pelas classes sociais com maior poder aquisitivo enquanto 

recursos que não necessitam de internet têm seu uso reforçado nas classes de menor poder 

financeiro. Neste sentido, podemos ressaltar que, apesar de os telefones celulares atualmente 

apresentarem uma gama de recursos que podem fomentar a interação e Socialidade entre as 

pessoas, ainda há um entrave mercadológico que minimiza tais ações. No caso do Brasil - 

apesar da ampla abrangência do uso dos telefones celulares - aspectos financeiros ainda 
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freiam práticas e dinâmicas interativas que necessitem da internet no celular, fato que está 

relacionado à renda das pessoas, de uma maneira geral. 

 

6.6 Refinamento do Constructo: Análise Fatorial dos Dados 

 A pesquisa em questão é qualificada quanto ao método como uma pesquisa tipo 

survey, conforme citado anteriormente nos procedimentos metodológicos. Isso implica uma 

relação direta entre os fatores analisados e a opinião da população de estudo em relação aos 

mesmos. Nesta direção, tendo em vista que neste estudo os indicadores de capital social, 

possivelmente mensuráveis, foram extraídos de obras e reflexões das realidades de outros 

países e, mais especificamente, da base teórica de Nan Lin, entendemos que a análise fatorial 

permitiria uma maior aproximação dos indicadores mensuráveis que foram utilizados e a 

realidade brasileira. 

 De acordo com Zikmund (2006), a análise fatorial pode ser definida como uma técnica 

estatística elaborada para dividir as muitas perguntas num teste em tão poucos grupos 

coerentes quanto possíveis. Assim, objetiva antes explicar os padrões de respostas da 

população do estudo em um formato concisamente condensado (um número menor de 

fatores), em lugar de  de explicar as respostas dos participantes individualmente. Tendo em 

vista que nossa pesquisa analisou diversas perguntas relacionadas aos indicadores 

mensuráveis de capital social, avaliamos a análise de fatores como primordial para que 

possamos verificar também o poder de explicação do conjunto inteiro das variáveis e, como 

resultado, de que forma as informações contidas nas variáveis originais foram condensadas, 

apresentando assim resultados mais fidedignos no que tange ao Brasil em relação à temática 

investigada. 

 Este tipo de análise multivariada possibilita, então - através do conjunto de testes 

associados - a verificação das variáveis, rearranjo e até mesmo exclusão de variáveis que 

estejam inconsistentes, frente ao conjunto do constructo. Para tanto, algumas medidas iniciais 

necessitam ser previamente determinadas para que o modelo final se apresente de forma 

adequada. 

 Hair et al. (2006) afirmam que primeiramente este tipo de análise objetiva identificar 

variáveis representativas de um conjunto muito maior para uso em análises multivariadas 
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subsequentes. Daí uma das grandes contribuições da análise fatorial realizada. Inicialmente 

ela mensurou a consistência das variáveis dentro do conjunto total do instrumento, avaliando 

se não há vieses, distorções ou até mesmo inadequação de alguma variável dentro do conjunto 

relacionado à temática proposta e apontou as mais representativas dentro do conjunto do 

constructo.  

 Em seguida, possibilitou o rearranjo das variáveis, levando em conta testes estatísticos 

que determinam a aproximação correta entre variáveis daquela população estudada, indicando 

fatores que normalmente tendem à necessidade de uma renomeação ou reposicionamento. 

 A última contribuição desta análise de fatores relaciona-se ao que Hair et al. (2006, p. 

94) esboçam quando afirmam que a segunda grande contribuição desta análise é a 

possibilidade de “criar um conjunto inteiramente novo de variáveis, muito menor, para 

substituir parcial ou completamente o conjunto original de variáveis para inclusão em técnicas 

subsequentes”. Nesta direção, nossa análise permitiu a emersão de indicadores mais genuínos 

em relação à população estudada que por sua vez pode gerar às pesquisas futuras um 

direcionamento do instrumento de forma mais próxima à realidade brasileira. 

 Assim sendo, a análise fatorial permite verificar a confiabilidade das variáveis 

esboçadas a partir dos indicadores mensuráveis de capital social utilizados como base teórica 

para o estudo empírico bem como reorganizá-las de forma a, a partir da consistência dos 

dados tabulados, apresentar um constructo apropriado para nossa realidade.  

 Seguindo tais pilares, a primeira medida a ser determinada é a carga fatorial que serve 

de ponto de corte para variáveis com grandes desconexões no constructo. De acordo com 

Zikmund (2006) e Dancey e Reidy (2006), uma carga fatorial de +0,70 é considerada muito 

alta e razoavelmente difícil de atingir. Assim sendo, de maneira geral, as pesquisas com 

análises de fatores são consideradas estatisticamente confiáveis, se calculadas a partir de uma 

carga fatorial (factor loadings) acima de 0,30. Entretanto, sugere-se que esta carga seja 

aplicada apenas em amostras acima de 350 indivíduos (MALHOTRA, 2001; HAIR et al., 

2007). De acordo com tais parâmetros e focando nossa população, a primeira análise fatorial 

realizada levou em conta uma carga fatorial de 0,30. 

 Nesta primeira análise foram incluídas as 36 variáveis que faziam parte do 

questionário e foram elaboradas de maneira a permitir a análisefatorial, ao final. Como 

resultados, obtivemos o apontamento de 11 fatores que explicavam 72,5% da variância total 
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do modelo e um valor de KMO de 0,948, considerado excelente e indicando a apropriação da 

análise fatorial nos dados coletados. Todavia, a presença de 11 fatores nos fez observar a 

necessidade de uma nova análise dos fatores. É importante ressaltar que o método de 

componentes principais foi rodado concomitantemente à análise fatorial com o intuito de 

complementar a técnica aqui explicitada, uma vez que sugere novas combinações de variáveis 

e, automaticamente, apresenta dados e relações mais autênticos.  

 Uma vez que os primeiros resultados apontaram um número de fatores considerado 

alto, optamos por fazer novamente a análise, ainda com as mesmas 36 variáveis, tendo em 

vista que nas análises fatoriais, um menor número de fatores normalmente indica maior 

concisão dos resultados (DANCEY e REIDY, 2006; HAIR et al., 2007; HILL e HILL, 2009). 

A partir daí, realizamos uma segunda análise no mesmo formato, contendo todos os testes e 

apontamentos estatísticos da primeira, contudo limitando os fatores a 7.  

 De acordo com Dancey e Reidy (2006, p. 437), um dos critérios da fatorial é a 

observação de quanto da variância os fatores conseguem extrair. “No entanto, você precisa 

explicar o máximo de variação com o mínimo de fatores. Assim, todos os critérios devem ser 

utilizados em conjunto para decidir quantos fatores devem ser extraídos”. No caso desta 

pesquisa, isso permitiu maior reforço na fidedignidade dos dados, pois além da redução dos 

fatores que o método aponta como sendo um maximizador da qualidade dos resultados, a 

redução aproxima os dados à obtenção de uma análise estatisticamente mais estabilizada. 

 O Scree Plot possibilitou a apresentação do número de fatores plotado contra a 

quantidade de variância e a ideia é que os fatores decresçam até certo nível e depois formem 

uma linha horizontal, apontando o ponto aproximado (DANCEY e REIDY, 2006),, de onde 

pôde-se analisar os novos fatores indicados como sendo os mais consistentes, como pode ser 

observado abaixo com a declividade das variáveis. Os dados se mostraram mais adequados e, 

a partir daí, iniciamos a observação do comportamento do constructo enquanto verificávamos 

os valores dos demais testes associados como análise de componentes principais e 

comunalidade, entre outros que são esboçados durante a discussão. 
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Figura 14: Diagrama de Declividade (36 variáveis) 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com o diagrama, as variáveis estariam estabilizadas a partir da décima 

primeira, contudo iniciam sua união mais linear a partir da quarta. Portanto, com a análise de 

7 fatores, temos dados com nível de variância explicada de 67,8%. 

 Nesta segunda análise - as 36 variáveis com limitação a 7 fatores - comportaram-se de 

forma estável e os valores obtidos apontaram resultados do KMO e Bartlett muito positivos 

em termos de credibilidade dos dados coletados. O KMO com 7 fatores foi muito satisfatório, 

tendo em vista que se enquadrou no último nível da escala de mensuração deste teste. Fávero 

et al. (2009) trazem em seus estudos de que maneira o KMO deve ser mensurado, conforme 

quadro 14. 

 Os resultados ,neste segundo momento em que os fatores foram limitados, 

apresentaram uma queda estatisticamente insignificante em relação à primeira análise que 

apontou 11 fatores, assim como os demais valores que demonstram a adequação da fatorial, 

ou seja, obtivemos uma redução de fatores sem implicar em queda nos valores do KMO, que 

indica a adequação da fatorial.  

 O teste KMO varia entre 0,5 e 1,0 e seu valor é verificado de modo a que, quanto 

maior a aproximação do resultado a 1,0, maior é a adequação da análise para os dados 
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coletados e os demais. De acordo com Fávero et al.(2009), podemos levar em conta os 

seguintes parâmetros: 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Análise 
1 – 0,9 Muito boa 
0,8 – 0,9 Boa 
0,7 – 0,8 Média 
0,6 – 0,7 Razoável 
0,6 – 0,5 Má 
< 0,5 Inaceitável 

       Quadro 14: Medidas para análise do KMO 
     FONTE: Fávero et al., (2009, p. 242) 

 

 Os valores observados na figura abaixo (figura 15) confirmam o argumento. Quanto 

ao teste de Esfericidade de Bartlett, este é realizado de forma a observar se há correlação entre 

as variáveis. Valores com p < 0,05 significam correlação e, quanto mais próximo de zero, 

maior a correlação (HAIR et al., 2007; HILL e HILL, 2009).  

 

 
Figura 15: Testes KMO e Bartlett (Fatorial com 36 variáveis) 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 Prosseguindo na investigação, de acordo com o estabelecido, foram mantidas somente 

as variáveis cuja carga fatorial foi maior que 0,30. Neste sentido, das 36 variáveis que 

compuseram a análise fatorial (17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17;5; 17.8; 17.9; 17.10; 17.11; 17.12; 

17.13; 17.14; 17.15; 17.18; 17.19; 17.20; 17.23; 17.24; 17.25; 17.26; 17.27; 17.28; 17.31; 

17.32; 17.33; 17.34; 17.35; 17.36; 17.39; 17.40; 17.41; 17.44; 17.45; 17.46; 17.47; 17.48), a 

matriz Rotated Component Matrix, que está relacionada à rotação ortogonal Varimax e à 

análise dos componentes principais, assinalou a eliminação de 1 variável, conforme pode ser 

observado na tabela 23 abaixo: 
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Tabela 23: Componentes Principais / Cargas Fatoriais (36 variáveis rodadas) 

Variáveis Fator 
1 

Fator 
2 

Fator 
3 

Fator 
4 

Fator 
5 

Fator 
6 

Fator 
7 

Meu celular confere a mim status diante de meus amigos ,890       
Meu celular confere a mim status diante de meus colegas de trabalho/estudo ,871       
Meu celular confere a mim status diante de minha família ,819       
Meu celular confere a mim status diante de meus contatos virtuais ,812       
Meu celular me ajuda a ser mais popular ,684       
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus amigos  ,803      
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus colegas de trabalho/estudo  ,796      
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com minha família  ,729      
Meu celular me possibilita manter contatos com pessoas importantes em minha vida profissional/estudos  ,706      
Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais/estudo  ,665      
Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, via celular, com conhecidos de meus amigos  ,489      
Sinto-me mais disponível às pessoas quando estou com meu celular  ,400      
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus amigos quando necessitam   ,827     
Meu celular facilita oferecer apoio emocional à minha família quando necessita   ,824     
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus colegas de trabalho/estudo quando necessitam   ,770     
Sinto que tenho mais liberdade depois que adquiri meu celular   ,419     
Uma vez que as pessoas ligam direto pra mim, meu celular me traz privacidade   ,418     
Utilizaria meu celular para ajudar alguém caso fosse preciso   ,304     
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus amigos    ,860    
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus colegas de trabalho/estudo    ,810    
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com minha família    ,793    
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus contatos virtuais    ,691    
Em meu celular, uso toques, ornamentos entre outras coisas que demonstrem minha identidade    ,447    
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo familiar     ,834   
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de amigos     ,740   
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de estudo/trabalho     ,713   
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais     ,506   
Minhas conversas com meus contatos virtuais aumentaram após eu adquirir meu celular      ,713  
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus contatos virtuais quando necessitam      ,623  
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus contatos virtuais      ,598  
Conheço pessoas que se sentiram excluídas por não possuir um celular       ,734 
Já me senti excluído de algum modo, quando não tinha celular       ,655 
Minhas conversas com meus amigos aumentaram após eu adquirir meu celular       ,481 
Minhas conversas com meus colegas de trabalho/estudo aumentaram após eu adquirir meu celular       ,408 
Minhas conversas com minha família aumentaram após eu adquirir meu celular       ,400 
FONTE: Dados da Pesquisa 
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 Na tabela 23 observamos que, apesar da carga fatorial da pesquisa ter sido definida em 

0,30, apenas uma variável se encontra abaixo de 0,40, o que inicialmente nos levou a crer que 

este seria o modelo final do constructo que se mostraria mais fidedigno aos dados coletados 

no Brasil. 

 Faz-se necessário relembrar que o constructo a ser testado empiricamente, composto 

pelas variáveis trabalhadas na análise fatorial, foi extraído a partir dos indicadores 

possivelmente mensuráveis, explicitados em diversos estudos de Nan Lin. Todavia, nossa 

pesquisa se baseou nos principais indicadores, conforme comentado, porém as variáveis 

elaboradas - levando em conta os indicadores do autor em questão para a coleta dos dados - 

foram criadas ‘a partir de’ e não ‘por’ Nan Lin, ou seja, os 7 indicadores retirados dos estudos 

de Lin serviram de base para que nós criássemos as variáveis a serem testadas no estudo. 

 Das 35 variáveis que foram reorganizadas na realização da fatorial, obtivemos uma 

variância explicada total de 67,78%  e as variâncias parciais estão distribuídas entre os fatores 

com a declividade esperada, uma vez que sabe-se que cada fator possui uma carga de força 

específica no conjunto do constructo, com endência a decair.  

 Outro valor primordial é o Aplha de Conbrach, que é o indicador de validade 

convergente mais utilizado e avalia a consistência da escala e dos fatores. Valores acima de 

0,7 são considerados ideais, mas acima de 0,6, em pesquisas exploratórias, são ‘aceitáveis’. 

Neste último caso, recomenda-se a exclusão de alguma variável ou mesmo todo o fator 

(DANCEY e REIDY, 2006; HAIR et al., 2007). 

 Em princípio, como pode ser observado na tabela 24, a fatorial indica um 

reposicionamento de algumas variáveis relacionadas aos indicadores inicialmente propostos 

de Nan Lin. Neste momento, surge a necessidade de renomeação de alguns dos fatores, 

embora alguns coincidam com a base teórica inicial. Entretanto, como neste momento a 

importância desta análise direciona-se mais à validade do constructo e possível reorganização, 

levando em conta os dados coletados, limitamo-nos apenas a destacar a similaridade. O Alpha 

de Conbrach foi testado em cada fator e todos apresentaram valores considerados ideais. 
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 As variáveis inicialmente foram criadas63 a partir dos indicadores ‘Status’, ‘Fluxo de 

Informações’, ‘Credibilidade’, ‘Identidade’, ‘Confiança’, ‘Reconhecimento’, ‘Influência/ 

Poder’ mas, com a fatorial, já surgiu a primeira necessidade de renomeação de fator.  

 

                                                
63 Subdivisão original das variáveis do questionário por fator no apêndice 1. 
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Tabela 24: Rearranjo e Renomeação de Fatores com 36 Variáveis Rodadas (Novos Fatores Indicados / Variância e Alpha de Conbrach) 

FATORES SUBCONJUNTO DE VARIÁVEIS POR FATOR Carga 
Fatorial 

Variância 
Explicada 

Alpha de  
Conbrach 

FA
TO

R
 

1 Status 

Meu celular confere a mim status diante de meus amigos ,890 

36,76% ,932 
Meu celular confere a mim status diante de meus colegas de trabalho/estudo ,871 
Meu celular confere a mim status diante de minha família ,819 
Meu celular confere a mim status diante de meus contatos virtuais ,812 
Meu celular me ajuda a ser mais popular ,684 

FA
TO

R
 

2 Troca de 
Informações 

Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus amigos ,803 

9,40% ,872 

Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus colegas de trabalho/estudo ,796 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com minha família ,729 
Meu celular me possibilita manter contatos com pessoas importantes em minha vida profissional/estudos ,706 
Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais/estudo ,665 
Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, via celular, com conhecidos de meus amigos ,489 
Sinto-me mais disponível às pessoas quando estou com meu celular ,400 

FA
TO

R
 

3 Solidariedade 

Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus amigos quando necessitam ,827 

6,97% ,804 

Meu celular facilita oferecer apoio emocional à minha família quando necessita ,824 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus colegas de trabalho/estudo quando necessitam ,770 
Sinto que tenho mais liberdade depois que adquiri meu celular ,419 
Uma vez que as pessoas ligam direto pra mim, meu celular me traz privacidade ,418 
Utilizaria meu celular para ajudar alguém caso fosse preciso ,304 

FA
T

O
R

 
4 Compartilhamento 

e Identidade 

Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus amigos ,860 

4,15% ,859 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus colegas de trabalho/estudo ,810 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com minha família ,793 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus contatos virtuais ,691 
Em meu celular, uso toques, ornamentos entre outras coisas que demonstrem minha identidade ,447 

FA
TO

R
 

5 Pertencimento 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo familiar ,834 

3,74% ,895 Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de amigos ,740 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de estudo/trabalho ,713 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais ,506 

FA
T

O
R

 
6 

Maximização da 
conexão com 

contatos virtuais 

Minhas conversas com meus contatos virtuais aumentaram após eu adquirir meu celular 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus contatos virtuais quando necessitam 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus contatos virtuais 

,713 
,623 
,598 

3,62% ,834 

FA
TO

R
 

7 Inclusão / Exclusão 
nos grupos sociais 

Conheço pessoas que se sentiram excluídas por não possuir um celular ,734 

3,12% ,799 
Já me senti excluído de algum modo, quando não tinha celular ,655 
Minhas conversas com meus amigos aumentaram após eu adquirir meu celular ,481 
Minhas conversas com meus colegas de trabalho/estudo aumentaram após eu adquirir meu celular ,408 
Minhas conversas com minha família aumentaram após eu adquirir meu celular ,400 

FONTE: Dados da Pesquisa  
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 Como complemento ao modelo acima pressupostamente fechado, objetivando finalizar 

a validação do constructo, a comunalidade foi investigada para verificar se ainda havia 

alguma variável considerada inconsistente ou de pouca carga de influência no conjunto dos 

fatores, possibilitando observar se seria possível ainda um maior refinamento do mesmo. 

 Este teste demonstra a “quantia total de variância que uma variável original 

compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise” (HAIR et al., 2006, p. 90). 

Como forma de avaliação dos valores,  

 

o pesquisador deve ver a comunalidade de cada variável para avaliar se ela atende a 
níveis de explicação aceitáveis [...]. Usando essa orientação, o pesquisador 
identificaria todas as variáveis com comunalidade menores que 0,50 como não tendo 
explicação suficiente. Se há variáveis que não carregam em qualquer fator ou cujas 
comunalidade são consideradas muito baixas, há duas opções possíveis: (1) interprete 
a solução como ela é e ignore essas variáveis, ou (2) avalie cada variável para possível 
eliminação [...]. A consideração para eliminação deve depender da contribuição geral 
da variável para a pesquisa. Se a variável é de menor importância para o objetivo do 
estudo ou apresenta um valor de comunalidade inaceitável, ela pode ser eliminada e 
em seguida reespecificar o modelo fatorial pela determinação de uma nova solução 
fatorial (HAIR et al., 2006, p. 108-109). 

 

 Nos resultados obtidos, percebemos que poucas variáveis possuíram seus valores 

abaixo do indicado para serem consideradas inaceitáveis e das seis que tiveram seus valores 

abaixo de 0,50 (grifadas em vermelho), quatro estavam muito próximas do valor limite. 

Somente duas, efetivamente, possuíram valores críticos. 
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Tabela 25: Análise da Comunalidade das 35 Variáveis 
Communalities 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Initial Extraction 

Meu celular me ajuda a ser mais popular 1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

,635 
,745 
,881 
,817 
,849 
,716 
,869 
,771 
,805 
,618 
,764 
,745 
,740 
,505 
,656 
,617 
,472 
,817 
,818 
,759 
,777 
,382 
,459 
,792 
,766 
,771 
,749 
,456 
,491 
,580 
,582 
,651 
,590 
,819 
,638 
,298 

Meu celular confere a mim status diante de minha família 
Meu celular confere a mim status diante de meus amigos 
Meu celular confere a mim status diante de meus contatos virtuais 
Meu celular confere a mim status diante de meus colegas de trabalho/estudo 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com minha família 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus amigos 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus contatos virtuais 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus colegas de trabalho/estudo 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com minha família 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus amigos 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus contatos virtuais 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus colegas de 
trabalho/estudo Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, via celular, com conhecidos de meus 
amigos Meu celular me possibilita manter contato com pessoas importantes em minha vida 
profissional/estudos Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais/estudo 
Em meu celular, uso toques, enfeites entre outras coisas que demonstrem minha identidade 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de amigos 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo familiar 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de estudo/trabalho 
Uma vez que as pessoas ligam direto pra mim, meu celular me traz privacidade 
Sinto que tenho mais liberdade depois que adquiri meu celular 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus amigos quando necessitam 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional à minha família quando necessita 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus contatos virtuais quando necessitam 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus colegas de trabalho/estudo quando 
necessitam Sinto-me mais disponível às pessoas quando estou com meu celular 
O aumento do número de contatos em meu celular é sinônimo de prestígio e reputação 
Já me senti excluído de algum modo, quando não tinha celular 
Conheço pessoas que se sentiram excluídas por não possuir um celular 
Minhas conversas com meus amigos aumentaram após eu adquirir meu celular 
Minhas conversas com minha família aumentaram após eu adquirir meu celular 
Minhas conversas com meus contatos virtuais aumentaram após eu adquirir meu celular 
Minhas conversas com meus colegas de trabalho/estudo aumentaram após eu adquirir meu celular 
Utilizaria meu celular para ajudar alguém caso fosse preciso 

FONTE: Dados da Pesquisa 
 

 No entanto, detectando essas variáveis, apesar dos apontamentos teóricos de que as 

mesmas não necessariamente precisam ser excluídas - dependendo de sua importância no 

estudo, optamos por rodar novamente os dados, retirando as 5 variáveis frágeis das 35 

anteriores apontadas no constructo advindo da segunda fatorial, a fim de observar se a 

validação ficaria ainda mais forte e se os fatores sofreriam alguma alteração significativa. 

 Assim sendo, foi feita uma terceira fatorial, eliminando as variáveis consideradas de 

baixo poder de influência no conjunto e no fator, pelo teste de comunalidade. Como resultado, 

obtivemos um fortalecimento de praticamente todos os valores relacionados à análise, e 
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somente o KMO sofreu uma pequena queda, considerada estatisticamente insignificante, se 

comparado ao KMO anterior, preservando, assim, a qualidade da fatorial. O teste de 

esfericidade de Bartlett manteve-se estável (figuras 26 e 27). 

 

 

Figura 16: Diagrama de Declividade (30 variáveis) 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 
     Figura 17: Testes KMO e Bartlett (Fatorial com 30 variáveis) 
     FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 A partir deste ponto, um novo rearranjo é produzido, as cargas de cada fator sofrem 

pequenas alterações – de maneira geral positivas – o que nos faz prosseguir na avaliação da 

nova fatorial, objetivando verificar se a extração das cinco variáveis frágeis apontadas na 

comunalidade anterior foi benéfica ao constructo.  
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Tabela 26: Componentes Principais / Cargas Fatoriais (30 variáveis rodadas) 

Variáveis Fator 
1 

Fator 
2 

Fator 
3 

Fator 
4 

Fator 
5 

Fator 
6 

Fator 
7 

Meu celular confere a mim status diante de meus amigos ,895       
Meu celular confere a mim status diante de meus colegas de trabalho/estudo ,875       
Meu celular confere a mim status diante de minha família ,828       
Meu celular confere a mim status diante de meus contatos virtuais ,804       
Meu celular me ajuda a ser mais popular ,678       
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus amigos  ,810      
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus colegas de trabalho/estudo  ,803      
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com minha família  ,733      
Meu celular me possibilita manter contatos com pessoas importantes em minha vida profissional/estudos  ,717      
Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais/estudo  ,679      
Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, via celular, com conhecidos de meus amigos  ,496      
Meu celular facilita oferecer apoio emocional à minha família quando necessita   ,839     
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus amigos quando necessitam   ,824     
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus colegas de trabalho/estudo quando necessitam   ,789     
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus amigos    ,856    
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus colegas de trabalho/estudo    ,816    
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com minha família    ,808    
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus contatos virtuais    ,700    
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo familiar     ,843   
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de amigos     ,762   
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais     ,724   
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de estudo/trabalho     ,536   
Minhas conversas com meus contatos virtuais aumentaram após eu adquirir meu celular      ,761  
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus contatos virtuais      ,678  
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus contatos virtuais quando necessitam       ,627  
Conheço pessoas que se sentiram excluídas por não possuir um celular       ,821 
Minhas conversas com meus colegas de trabalho/estudo aumentaram após eu adquirir meu celular       ,761 
Já me senti excluído de algum modo, quando não tinha celular        ,697 
Minhas conversas com meus amigos aumentaram após eu adquirir meu celular        ,459 
Minhas conversas com minha família aumentaram após eu adquirir meu celular       ,422 
FONTE: Dados da Pesquisa 
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 Com esta última análise identificamos uma melhora razoável em relação à anterior, 

não somente nas cargas fatoriais, mas também na disposição das variáveis em relação aos 

fatores aos quais ficaram vinculadas e, principalmente, na renomeação mais direcionada, o 

que será explicado após a tabela 27. 

 Por enquanto, em relação ao fator 1, a análise final apontou uma melhora significativa 

nas cargas fatoriais que, com exceção das duas últimas variáveis ‘meu celular confere a mim 

status diante de meus contatos virtuais’ que pode ser relacionado ao fato de que o status 

advindo do celular está muito mais ligado à posse de um artefato socialmente visto como 

‘tecnologicamente avançado’. Assim sendo, como os contatos virtuais estão normalmente 

tecnicamente impossibilitados de saber o tipo de aparelho que o respondente da pesquisa 

possui - pois suas relações são quase sempre mediadas - isso poderia enfraquecer a relação 

‘posse do artefato’ versus ‘status’. Na variável ‘meu celular me ajuda a ser mais popular’, 

também foi observada uma pequena queda, mas estatisticamente ínfima, que não enfraquece o 

conjunto do fator. A variância explicada diminuiu em relação à análise anterior, passando de 

39,81% para 36,76%, o que não interfere na análise de que este fator tenha sido o que apontou 

maior proximidade das respostas dos pesquisados. 

 Em relação ao fator 2, ao contrário do anterior, todas as variáveis obtiveram aumento 

da carga e da variância explicada em relação à fatorial que a antecedeu. Tal cenário 

necessariamente implica em fortalecimento do fator. Todavia, este fator perdeu uma de suas 

variáveis, passando de 7 para 6, o que, por sua vez, dá maior densidade ao mesmo. 

 O fator 3 foi o que teve mais variáveis excluídas na última fatorial, passando de 6 para 

3. Entretanto, essa exclusão fortaleceu o constructo como um todo, como será discutido mais 

adiante.  De maneira geral, as cargas fatoriais e a variância tiveram um pequeno aumento, o 

que fortaleceu as demais, distribuindo melhor as cargas.  

  Observamos, no fator 4, um direcionamento totalmente oposto aos demais. Houve 

queda de todas as cargas (quedas mínimas), embora a variância explicada tenha se 

intensificado. Isso ocorreu, dentre outras coisas, pela exclusão de uma de suas variáveis 

apontadas pelo teste de comunalidade como sendo frágil dentro do fator, assim como as 

demais excluídas acima. 

 Os fatores 5, 6 e 7 obtiveram  comportamento similar (como era esperado), tendo em 

vista sua proximidade no que tange à porcentagem da variância explicada e o fato de não 
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terem nenhuma variável excluída na ultima fatorial. Nos três casos, as cargas fatorias também 

se expandiram levemente, bem como as variâncias explicadas. 

 Tendo apresentado os fatores com suas respectivas representatividades, a tabela a 

seguir (tabela 27) destaca o modelo final do constructo, tomando como base a concisão nas 

respostas da população do estudo. Isso significa dizer que, a partir dos dados coletados, 

podemos chegar a um constructo mais próximo à realidade brasileira, tendo em vista que a 

amostra abrangeu pessoas de todas as regiões e, sendo considerada uma amostra aleatória, 

pode ser extrapolada para uma população maior. 

 A partir da tabela abaixo, será traçado um comparativo entre as duas últimas fatoriais 

que serviram de base para se chegar à versão mais consistente do constructo,  validando os 

dados obtidos. 
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Tabela 27: Rearranjo e Renomeação de Fatores com 30 Variáveis 

FATORES SUBCONJUNTO DE VARIÁVEIS POR FATOR (30V) Carga 
Fatorial 

Variância 
Explicada 

Alpha de  
Conbrach 

FA
TO

R
 

1 Status 

Meu celular confere a mim status diante de meus amigos ,895 

39,81% ,932 
Meu celular confere a mim status diante de meus colegas de trabalho/estudo ,875 
Meu celular confere a mim status diante de minha família ,828 
Meu celular confere a mim status diante de meus contatos virtuais  ,804 
Meu celular me ajuda a ser mais popular ,678 

FA
T

O
R

 
2 Troca de 

Informações 

Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus amigos ,810 

10,59% ,875 

Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus colegas de trabalho/estudo ,803 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com minha família ,733 
Meu celular me possibilita manter contatos com pessoas importantes em minha vida profissional/estudos ,717 
Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais/estudo ,679 
Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, via celular, com conhecidos de meus amigos ,496 

FA
TO

R
 

3 Apoio Emocional 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional à minha família quando necessita 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus amigos quando necessitam 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus colegas de trabalho/estudo quando necessitam 

,839 
,824 
,789 

7,69% ,883 

FA
TO

R
 

4 Compartilhamento 
de arquivos 

Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus amigos ,856 

4,77% ,906 Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus colegas de trabalho/estudo ,816 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com minha família ,808 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus contatos virtuais ,700 

FA
T

O
R

 
5 Pertencimento 

Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo familiar ,843 

4,39% ,895 Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de amigos ,762 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais ,724 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de estudo/trabalho ,536 

FA
TO

R
 

6 

Maximização da 
conexão com 

contatos virtuais 

Minhas conversas com meus contatos virtuais aumentaram após eu adquirir meu celular 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus contatos virtuais 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus contatos virtuais quando necessitam 

,761 
,678 
,627 

3,96% ,834 

FA
T

O
R

 
7 Inclusão / Exclusão 

nos grupos sociais 

Conheço pessoas que se sentiram excluídas por não possuir um celular ,821 

3,63% ,799 
Minhas conversas com meus colegas de trabalho/estudo aumentaram após eu adquirir meu celular ,761 
Já me senti excluído de algum modo, quando não tinha celular ,697 
Minhas conversas com meus amigos aumentaram após eu adquirir meu celular ,459 
Minhas conversas com minha família aumentaram após eu adquirir meu celular ,422 

FONTE: Dados da Pesquisa 
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 O fator 1, tanto na segunda quanto na terceira (última) fatorial, permaneceu com a 

mesma denominação ‘Status’. Vale lembrar que foi constatado, na análise descritiva que, de 

maneira geral, as pessoas não consideram o telefone celular como símbolo de status, salvo 

quando os dados são cruzados com outros aspectos, mas são a minoria. Todavia, este foi o 

fator cuja proximidade de padrão nas respostas entre os pesquisados foi maior. Em relação à 

fatorial anterior, o alpha de Conbrach permaneceu inalterado. 

 O fator 2 foi nomeado nas duas últimas fatoriais como ‘Troca de informações’. Pode-

se observar, porém, uma maior adequação da última análise devido à retirada da variável 

‘sinto-me mais disponível às pessoas quando estou com meu celular’ que estava em pequena 

dissonância com as demais e, principalmente, em relação à nomeação do fator. Isso 

possibilitou o aumento do alpha de Conbrach do fator. 

 No fator 3 houve uma alteração mais significativa. Na última fatorial, uma vez que as 

3 últimas variáveis foram excluídas, houve a necessidade de uma renomeação. Num primeiro 

momento este fator foi nomeado ‘solidariedade’ tendo em vista que suas variáveis tratavam 

de aspectos que iam, desde o apoio emocional, à ajuda a estranhos, via celular. Todavia, 

quando foram reduzidas, as variáveis permitiram a renomeação para ‘Apoio Emocional’, já 

que todas tratam pontualmente desta ênfase. Tanto no fator 3 quanto no fator 4, a seguir, os 

alpha de Conbrach continuaram aumentando. 

 Do mesmo modo, o fator 4 foi renomeado. Se observado na tabela 24, havia uma 

variável que tratava de identidade: ‘em meu celular, uso toques e ornamentos, entre outras 

coisas que demonstram minha identidade’. Isso fez com que inicialmente o fator fosse 

denominado ‘Compartilhamento e Identidade’. Entretanto, como o teste de comunalidade 

também demonstrou a recomendação para exclusão da mesma, o fator no constructo final 

resumiu-se exclusivamente ao compartilhamento via celular. Neste cenário final, foi 

renomeado para ‘Compartilhamento de arquivos’. 

 O fator 5, por sua vez, permaneceu inalterado em termos de denominação, se 

comparadas as duas últimas fatoriais mantendo formato inicial de ‘Pertencimento’, inclusive 

com as mesmas variáveis nas duas análises. Tendo em vista esta estabilidade, o alpha de 

Conbrach também permaneceu o mesmo, o que era esperado, assim como os demais fatores 

posteriores. 
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 Os últimos dois fatores (6 e 7), nas duas análises, também não tiveram alteração no 

modelo final. O fator 6 - ‘Maximização da conexão com contatos virtuais’ - foi assim 

denominado porque que todas as suas variáveis foram condensadas direcionando aos contatos 

virtuais. Lidas em conjunto, apresentam a ideia de maximização da conexão com as pessoas 

com as quais o pesquisado possui relação via internet, predominantemente. Isto não significa 

dizer que estas pessoas não possuam contato presencial com o entrevistado mas, sim, que o 

contato se dá, de modo geral e em sua maioria, com o auxílio de mediação tecnológica. Já o 

fator 7  - ‘inclusão/exclusão nos grupos sociais’ -  possui variáveis que representam tanto a 

possibilidade de inclusão quanto de exclusão nos grupos/redes sociais, justificando esta 

denominação. 

 É interessante observar que, embora o objetivo da análise fatorial seja muito mais o de 

apresentar um constructo mais consonante à realidade investigada, muitos dos fatores finais 

aproximam-se dos indicadores mensuráveis de capital social discutidos na obra de Nan Lin. 

Deve-se levar em conta, portanto, as variáveis iniciais propostas no instrumento, bem como 

verificar a confiabilidade e fidedignidade dos dados obtidos por meio de análise dos padrões 

de respostas, apesar dos rearranjos obtidos e a consequente necessidade de renomeação. Isso 

reforça que muitos dos indicadores apontados pelo autor são adequados à análise, no Brasil, 

embora todos os seus trabalhos sejam fruto da reflexão de outras realidades culturais, sociais e 

econômicas. O quadro abaixo traz um comparativo entre os indicadores inicias de Lin, que 

deram origem às variáveis que compunham o instrumento, e os fatores finais apontados pela 

fatorial (quadro 15). 

G
ra

u 
de

 
re

la
çã

o*
 

Indicadores de Nan Lin Fatores apontados na Fatorial 

 Status Status 
 Fluxo de Informações Troca de Informações 

 Confiança Apoio Emocional 

 Credibilidade Compartilhamento de Arquivos 
 Reconhecimento Pertencimento 

 Influência/ Poder Maximização da conexão com contatos virtuais 
 Identidade Inclusão / Exclusão nos grupos sociais 

Quadro 15: Comparativo de indicadores versus fatores apontados 
FONTE: Elaborado pela autora 
 
* Legenda da análise: 
 Total  Razoável  Baixo 
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  Podemos entender, dentro deste contexo, que há uma boa aproximação entre os 

indicadores das obras de Nan Lin, utilizados para compor as variáveis do questionário e os 

fatores apontados na pesquisa. Nesta direção, além de constatar a validade dos dados obtidos 

e esboçados na análise descritiva de frequências simples e cruzadas e nos testes de associação 

delas oriundos, a análise dos fatores permitiu a emersão de um constructo sólido que 

representa a população estudada. 

 Este constructo poderá servir de base para estudos futuros que vislumbrem investigar a 

relação entre os telefones celulares e o capital social, bem como abranger outras tecnologias 

móveis, que, por sua vez, poderão rearranjar as variáveis de modo que outros fatores surjam, a 

depender de cada tecnologia e de cada cenário de amostra. Conforme discussão acima nos 

capítulos que compuseram as bases teóricas, dispositivos como tablets e outros que estão por 

vir necessitam também de investigação científica para que se possa apresentar, com clareza, o 

efeito da evolução tecnológica acelerada do século XXI no cotidiano social. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O apontamento de hipóteses nas ciências sociais e humanas é uma tarefa um tanto 

quanto contenciosa levando-se em conta que os fenômenos de ordem social muitas vezes são 

imprevisíveis, principalmente em se tratando de fenômenos que abranjam o uso de 

tecnologias de comunicação. Porém, traçar premissas que direcionem o olhar que se deve ter é 

essencial em um trabalho acadêmico que pretende defender uma ideia ou, no caso presente, 

uma tese. 

 Seguindo tais pressupostos, apesar de compreendermos que alterações no contexto 

social e tecnológico poderiam modificar o curso ou até mesmo inviabilizar o estudo das 

hipóteses, traçamos as afirmativas que, sem dúvida, são e foram importantes na elaboração do 

projeto deste estudo e ainda na análise dos dados. 

 Assim, apresentamos abaixo o dealhamento da discussão das hipóteses esboçadas, que 

vislumbrou apresentar a comprovação ou negação de cada uma delas de modo sistematizado. 

Destacamos que boa parte deste detalhamento foi apresentado no capítulo anterior sobre a 

apresentação dos dados. 

 Foram traçadas duas hipóteses gerais - de maior abrangência - e algumas sub-hipóteses 

– hipóteses menores, mais pontuais, que complementariam as mesmas. A primeira hipótese 

geral afirmava que ‘H1 - As interações e práticas comunicativas mediadas via telefones 

celular auxiliam na geração de capital social nas redes de contato dos grupos’. Podemos 

afirmar que esta hipótese confirma-se, de maneira geral, a basear-se no constructo utilizado 

para análise, embora alguns dos indicadores estudados tenham sido considerados nulos ou 

com adendos que merecem atenção. 

 Sete indicadores de capital social foram inicialmente estudados nesta pesquisa, 

baseados nas obras de Nan Lin, sendo eles Status, Fluxo de Informações, Credibilidade, 

Identidade, Confiança, Reconhecimento e Influência/Poder. O que podemos afirmar em 

relação à geração de capital social a partir do uso dos telefones celulares pelos indivíduos e 

seus grupos de contato é que, em relação ao ‘status’, de maneira geral, os pesquisados não 

veem relação entre o mesmo e a geração de capital social, salvo no que se refere aos 

pesquisados que possuem renda superior e um razoável tempo de posse do celular. Já no que 

tange ao ‘fluxo de informações’ possibilitado pelos celulares enquanto indicador de capital 
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social, os resultados apontaram para uma percepção de relação muito forte, enfatizando a 

troca de arquivos entre jovens adultos e adultos e  troca de informações, de maneira geral, 

como marco da avaliação deste indicador pelos pesquisados.  

 Os pesquisados afirmaram que, de modo geral, o uso dos celulares acarreta 

‘credibilidade’ no que tange à maximização de contato com pessoas consideradas importantes 

pelos mesmos, tanto em sua vida profissional quanto na de estudos, assim como o aumento de 

contatos profissionais analisados em separado também tenham alcançado um alto índice de 

concordância. Como tais variáveis compunham o indicador credibilidade, elas merecem 

consideração nesta análise das hipóteses. 

 A ‘identidade’ na relação entre o telefone celular e a geração de capital social nos 

grupos é ressaltada na prática de ornamentar os aparelhos para demonstrar personalidade. 

Obteve, assim, forte aceitação no que se refere à sensação de exclusividade que o aparelho 

permite, entendendo-se que a exclusividade no recebimento de ligações sejam direcionadas 

especificamente ao dono do celular, o que denota identidade. Como complemento aos nossos 

argumentos, destacamos a afirmação de Lee (2012) que enfatiza a acessibilidade, usabilidade 

e facilidade do uso simultâneo dos diversos recursos tecnológicos dos smartphones como o 

iphone, por exemplo, bem como seus designs que fazem deles objetos de desejo e também um 

ícone de expressão de estilo e identidade. Aqui, ressalta Lee, nós vemos que as 

funcionalidades simbólicas do Iphone talvez desempenhem um papel maior do que suas reais 

funcionalidades. 

 No que se refere à ‘confiança’, quando questionados sobre potencialidade do celular 

enquanto gerador deste indicativo, de modo geral as respostas sugerem uma forte relação à 

prática de oferecimento de apoio emocional à família e amigos, bem como a percepção de 

maior sensação de liberdade pelo uso do dispositivo. O ‘reconhecimento’ foi um indicador de 

baixa expressividade no que diz respeito à geração de capital social, tendo como suporte o 

celular. Por último, a ‘influência/poder’ obteve uma aceitação mediana, enquanto indicador de 

capital social, possivelmente gerado nos grupos e redes de contatos dos pesquisados. 

 Dentro deste cenário que complementa a hipótese H1, duas afirmativas menores foram 

analisadas. A primeira delas afirma que H1a - O capital social percebido irá variar de acordo 

com as finalidades do uso dos telefones celulares (microcoordenação e hipercoordenação). 

Esta afirmação se confirma quando verificamos, tendo como suporte o quadro 16, que para 
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cada finalidade de uso dos telefones celulares, um ou mais indicadores de capital social são 

apontados como sendo de maior força. Apresentamos, ainda neste quadro, as peculiaridades 

de análises cruzadas em relação a cada percepção observada. É importante mencionar que os 

indicadores estão implícitos no quadro, levando em conta as variáveis que os representa 

(apêndice 1). Cabe ressaltar que, assim como nos demais resultados, nem todos os indicadores 

do constructo inicial tiveram força na análise, mas isto não anula os demais indicadores que 

foram constatados como de maior força. Assim, a análise deve tender para o fato de que a 

geração do capital social está comprovada nos indicadores mais abalizados pela população do 

estudo. 

 

Nível Finalidade Principais Resultados 

Micro 

Hipercoordenação 

 
Percepção de valorização social – Discordância: 
 Quanto maior a renda, maior a discordância 
 Quanto maior a escolaridade, maior a discordância 
 
Hábito de localizar amigos via geolocalização – Discordância 
 Não há variabilidade em nenhum dos aspectos cruzados 
 Quanto menor a idade, maior a propensão à ação 
 

Microcoordenação 

 
Coordenar atividades cotidianas de trabalho – Concordância 
 Não há variabilidade no que tange à percepção das diferentes classes 

sociais 
 Quanto maior o número de ligações recebidas, maior a concordância 
 
Hábito de usar geolocalizador para encontrar lugares – Concordância 
 Idosos se destacam com porcentagem significativa 
 

Meso Hipercoordenação 

 
Hábito de mostrar fotos no celular às pessoas - Concordância 
 Quanto maior a frequência de uso da câmera, maior a frequência da 

ação; 
 
Manutenção de relações sociais com as pessoas – Concordância 
 Não há variabilidade em nenhum dos aspectos cruzados 
 
Manutenção de vínculos afetivos – Concordância 
 Não há variabilidade em nenhum dos aspectos cruzados 
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Microcoordenação 

 
Hábito de encontrar pessoas na rua em mobilidade - Concordância 
 Quanto maior a renda, maior o hábito 
 Não há variabilidade no que tange à relação com o gasto mensal com o 

celular 
 
Conversas sobre assuntos profissionais com as pessoas – Concordância 
 Não há variabilidade em nenhum dos aspectos cruzados 
 
Auxílio na coordenação da rotina doméstica – Concordância 
 Não há variabilidade em nenhum dos aspectos cruzados 
 

 Quadro 16: Finalidade versus capital social percebido 
 FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 
 

 Já a segunda afirmativa que complementava a H1 determinava que H1b - O capital 

social gerado nos grupos de contato que interagem e comunicam-se via telefone celular 

está relacionado ao seu uso frequente com determinado grupo. Esta hipótese se confirmou a 

partir dos seguintes indicadores estudados: no que se refere à frequência de uso dos celulares 

e sua relação com o capital social, notamos que esta frequência potencializou, de modo 

significativo, os resultados da percepção dos pesquisados em relação ao capital social, 

possivelmente gerado com o suporte dos seus celulares em suas redes/grupos de contato. 

Conforme podemos constatar, os testes X² realizados para tal fim apontaram associação entre 

a frequência de ligações feitas com Status, Fluxo de informações e Influência/Poder. A 

frequência de uso de SMS/MMS também apontou forte relação com o indicador Fluxo de 

Informações.  

 A segunda hipótese de maior amplitude afirma que H2 – As interações e práticas 

comunicativas mediadas via telefones celulares auxiliam na manutenção do capital social 

nas redes de contato dos grupos. Tal premissa é parcialmente confirmada se vislumbrarmos a 

necessidade de se obter a concordância de todos os indicadores analisados. Porém, podemos 

levar em conta que um conjunto de indicadores compõe o capital social de determinada 

população que não necessariamente coincida em cem por cento com o constructo inicial 

investigado.  

 Assim sendo, a análise desta hipótese levou em consideração tanto as respostas 

isoladas quanto a análise do conjunto do constructo. Nesta direção, apontamos que, no que se 

refere aos indicadores Status, Identidade, Confiança e Reconhecimento, os dados apontaram 

para a não aceitação de que a manutenção do capital social é alimentada, dentre outros fatores, 



227 
 

pelo uso dos telefones celulares. Todavia, no que tange ao fluxo de informações, credibilidade 

e Influência /Poder, os resultados foram favoráveis à aceitação da hipótese.  

 Tal cenário nos leva a aproximar esta afirmação aos resultados da análise fatorial 

realizada neste estudo, onde pudemos verificar que, de acordo com as respostas obtidas e 

levando-se em conta padrões estatísticos inerentes à análise, algumas variáveis foram 

reagrupadas e alguns dos indicadores necessitaram de renomeação para compor um panorama 

brasileiro.  

  Sabemos que os dados nunca devem ser olhados somente em um âmbito isolado, 

apesar de, nesta hipótese, ter havido uma fragilidade estatística em relação à separação de 

indicadores mais ou menos aceitos, enquanto mantenedores do capital social. Assim, dados 

estatísticos podem constituir uma realidade diferente daquela que apontou, mesmo que, 

aparentemente, sejam pouco significativos. Consideramos que este seja o caso, nesta hipótese, 

principalmente quando analisamos as variáveis de cada indicador que compõe o constructo, os 

quais, muitas vezes, ratificam a manutenção do capital social nos grupos, mesmo sem 

abranger todos os indicativos apontados por Nan Lin. Na verdade, essa é a nossa realidade. 

 Assim como na H1, a H2 também contou com afirmativas que vislumbraram 

complementar a análise. Deste modo, afirmamos que H2a – Determinadas funções e 

recursos e/ou funções dos telefones celulares utilizados nas interações e práticas 

comunicativas de determinados grupos irá influenciar na variabilidade do capital social em 

cada grupo distinto. Em relação a esta afirmação, observamos que ela se sustenta 

principalmente se levarmos em conta a disparidade entre os grupos de maior convívio 

‘presencial’ e o grupo de contatos virtuais dos pesquisados. Conforme pode-se observar na 

análise dos indicadores de capital social que mais se destacaram no que tange à sua relação 

com o uso dos telefones celulares, vemos que a percepção da população do estudo em relação 

aos mesmos varia de acordo com os grupos estudados e as funções mais utilizadas em cada 

um deles, conforme podemos observar no quadro abaixo (quadro 17).  
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Família Amigos 

Função mais utilizada (87,8%): 
LIGAÇÃO CONVENCIONAL Mediana Função mais utilizada (58,2%): 

LIGAÇÃO CONVENCIONAL Mediana 
In

di
ca

do
r 

Status 1,00 

In
di

ca
do

r 

Status 2,00 
Fluxo de Informações 8,00 Fluxo de Informações 8,00 
Credibilidade 4,00 Credibilidade 6,00 
Identidade 2,00 Identidade 2,00 
Confiança 7,00 Confiança 7,00 
Reconhecimento 1,00 Reconhecimento 1,00 
Poder/Influência 5,00 Poder/Influência 5,00 

Contatos Virtuais Colegas de Trabalho/Estudo 
Função mais utilizada (31,6%): 

COMUNICAÇÃO VIA INTERNET 
PELO CELULAR 

Mediana Função mais utilizada (68,5%): 
LIGAÇÃO CONVENCIONAL Mediana 

In
di

ca
do

r 

Status 1,00 

In
di

ca
do

r 

Status 2,00 
Fluxo de Informações 5,00 Fluxo de Informações 8,00 
Credibilidade 2,00 Credibilidade 8,00 
Identidade 3,00 Identidade 1,00 
Confiança 3,00 Confiança 5,00 
Reconhecimento 1,00 Reconhecimento 1,00 
Poder/Influência 2,00 Poder/Influência 5,00 

  Quadro 17: Relação entre Frequência de uso e indicadores de capital social versus grupos sociais 
  FONTE: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 
 

  De acordo com a variabilidade tanto nas funções mais utilizadas com determinados 

grupos quanto com os indicadores de capital social, observamos que apontam diferenças 

estatísticas que confirmam a hipótese: percebe-se que a porcentagem da função mais utilizada 

varia razoavelmente de um grupo para o outro, bem como o próprio recurso, como é o caso 

dos contatos virtuais. Do mesmo modo, os indicadores de capital social, em cada grupo, em 

alguns casos, também apresentam variação significante. 

 Destacamos neste momento a pesquisa realizada na China por Hjorth et al. (2012), 

onde os autores discutem que, considerando as características deste canal de comunicação 

como a acessibilidade, temporalidade, modalidades e meios de interação, as pessoas podem 

escolher o melhor canal para interagir com cada um de seus grupos, bem como controlar o 

nível e a escala da interação social com cada um deles. Essas duas premissas se aproximaram 

muitos dos resultados alcançados em nossa pesquisa realizada no Brasil, onde observamos 

que tanto a frequência de uso quanto os recursos utilizados com cada grupo irá variar e 

automaticamente influenciar nos tipos e forçado capital social gerado ou mantido nos 

mesmos. 

 Concluímos, em relação às hipóteses traçadas, que os telefones celulares podem 

sim auxiliar tanto na geração quanto na manutenção do capital social, tendo em vista 
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que cada indicador por si só já seria responsável pelo capital social no grupo. Com isso 

queremos dizer que apesar de nem todos os indicadores analisados terem obtido 

resultados positivos quanto à sua existência na percepção da população do estudo, 

outros indicadores fizeram-se muito presentes na análise, o que configura a aceitação 

das hipóteses, considerando-se os indicadores mais consistentes em termos de 

concordância. 

  O panorama brasileiro, portanto, de acordo com os resultados alcançados, volta-se 

para um panorama direcionado aos indicadores específicos, excluindo-se alguns 

originalmente de Nan Lin e acrescentando-se outros emergidos na análise fatorial, o que 

poderá ser estudado em pesquisas futuras para verificar-se até que ponto serão considerados 

existentes ou não no contexto social do Brasil. 

 É interessante destacar, ainda, que o cenário levantado neste estudo corresponde a uma 

realidade que é bastante mutável. Em se tratando de tecnologias de comunicação - 

principalmente dos telefones celulares - recursos tecnológicos contidos no artefato estão 

sendo criados em ritmo acelerado, o que significa dizer que talvez alguns indicadores que 

tenham sido considerados menos preponderantes na análise deste estudo, poderão, com outras 

tecnologias que possibilitem interação e socialidade via celulares, fomentar outras óticas em 

relação à geração e manutenção de capital social no grupos, potencializados pelos telefones 

móveis no Brasil. 

 Em um país como o Brasil, onde o acesso à cultura formal ainda é relativamente 

restrito, ter disponível em seu celular um e-book, uma vídeo-aula ou similar é, sem dúvida, 

um avanço. A possibilidade de assistir a um filme ou ouvir músicas que foram 

disponibilizadas na internet - e baixadas em seus dispositivos - cria um mundo de 

oportunidades de contato com outras culturas, fato inimaginável se analisarmos 

comparativamente com a realidade existente há menos de três décadas. 

 Assim, práticas de cooperação anulam essa ideia de hierarquia imutável, não somente 

nas relações de trabalho mas, também, nas próprias relações sociais. Quando há trocas, cria-se 

força e poder que, por sua vez, compõem o capital social nos grupos. Portanto, se um 

dispositivo de comunicação mediada e seus recursos tecnológicos permitem um maior 

alargamento destas práticas, automaticamente contribui para a criação ou manutenção do 

capital social nos grupos. 
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 Embora saibamos – e a literatura nos aponta – que existem vários indicativos de que 

naquele grupo existe ou está sendo gerado capital social, percebemos que tais indicadores irão 

variar de acordo com o contexto social pesquisado. Isso significa dizer ainda que talvez a 

noção de identidade que poderia ser tão importante em um determinado país, pode ser 

enfraquecida enquanto indicador do capital social em outro, e assim por diante. Isso 

obviamente também dependerá do momento em que tal indicador foi considerado essencial ou 

não. Como pudemos observar, por exemplo, no Brasil, o celular - na percepção dos 

pesquisados - não remete mais ao status que em momento anterior poderia ser considerado 

um dos principais pontos de concordância, enquanto indicativo de capital social. 

 Apesar de alguns dos indicadores terem sido considerados nulos ou fracos, em relação 

à concordância dos pesquisados - conforme discutido nas hipóteses - os telefones celulares 

dão suporte à geração e manutenção de capital social nos grupos, a partir de outros 

indicadores considerados mais presentes como, por exemplo, o fluxo de informações, entre 

outros discutidos nos resultados. Assim, em relação ao primeiro problema da pesquisa, ‘As 

interações e práticas comunicativas mediadas pelos telefones celulares auxiliam na geração 

e/ou manutenção do capital social nas redes de contato dos grupos sociais?’, verificamos que 

o mesmo pode ser respondido da seguinte maneira: sim, no Brasil, os telefones celulares dão 

suporte à geração e manutenção do capital social nos grupos, levando-se em consideração os 

indicadores mencionados na análise. 

 Já o segundo problema da pesquisa que indaga ‘Como as interações e práticas 

comunicativas mediadas pelos celulares colaboram na geração e/ou manutenção a formação 

de capital social nas redes de contato dos grupos sociais?’, podemos argumentar da seguinte 

maneira, levando-se em conta os dados coletados e apoiando-nos ainda em resultados de 

pesquisas similares em diversos outros países. No Brasil, os telefones celulares estão sendo 

usados e apropriados pelos grupos como forma de contato mediado, via interação e 

Socialidade. As práticas interativas possibilitam aos indivíduos exercer ações cotidianas 

denominadas por Ling e Yttri (2002) de microcoordenação. Os dados, neste estudo, 

apontaram que os celulares têm auxiliado neste processo de modo consistente, e as funções 

que têm colaborado neste sentido são ainda a ligação convencional, além de recursos como o 

SMS e a geolocalização. Já a Socialidade também se mostrou significante no que tange ao uso 

e apropriação de recursos dos telefones celulares pelos indivíduos com seus grupos. Ling e 

Yttri (2002) apontam tais ações como sendo de hipercoordenação. Neste sentido, alimentação 
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de redes sociais e compartilhamento de arquivos, entre outros, maximizam a Socialidade, 

além de outras práticas de mediação da comunicação.  

 Os telefones celulares, portanto, colaboram na geração e manutenção do capital social 

à medida que possibilita, a partir de seus recursos e tecnologias disponíveis, a aproximação 

social de indivíduos e uma maior coesão nos grupos já existentes, além da possibilidade de 

interagir e sociabilizar-se em espaços geográficos distintos, possibilitando o que Licoppe 

(2004) discutiu como sendo uma ausência presente. Ele observou a crescente maneira de os 

ausentes se fazerem presentes, sendo que os recursos materiais que dão suporte à presença 

estão aumentando em números, com o advento da ‘sociedade da informação’. Esta assim 

chamada sociedade da informação faz com que as interações mediadas entre os co-presentes 

pareçam tecidas numa teia contínua, o que colabora, no nosso entender, para a extensão e 

manutenção das próprias redes dos grupos de contato.  

 Outro ponto interessante a ser destacado e possivelmente estudado em pesquisas 

futuras é o contraste entre o que pode ser considerado capital social positivo e negativo por 

meio do uso do telefone celular e seus diversos recursos. Podemos, a partir dos dados 

coletados e da discussão travada nesta tese, iniciar uma outra vertente de análise que 

considera, primeiramente, até que ponto o isolamento do indivíduo - causado por certos 

recursos disponíveis nos telefones celulares quando se está presente em determinado grupo -  

é saudável ao indivíduo e ao grupo. Segundo, considerar que determinados recursos podem 

alargar as relações com determinado grupo e, ao mesmo tempo, distanciar o indivíduo de 

outro de seus grupos. Este enfoque foi exemplificado por Hjorth (2012) no momento em que 

destacou que -  quando os usuários de telefones celulares estão travados em uma conversação,  

em seus aparelhos - eles deixam de ser participantes plenos do contexto imediato em que 

estão situados (presencialmente). 

 Como exemplo desta segunda vertente temos o fato de uma pessoa, por exemplo, que 

esteja em um jantar com a família, conversando ao celular com um amigo. Sob a ótica da 

família, o dispositivo poderia estar causando distanciamento e consequente enfraquecimento 

do capital social daquele grupo, enquanto célula social. Por outro lado, o amigo poderia 

entender que o celular estaria fortalecendo o capital social naquela outra célula, tendo em 

vista a possibilidade de maior aproximação em contato dos membros do grupo. Portanto, 
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ainda muitas reflexões merecem atenção no que tange à relação do uso dos telefones celulares 

e o capital social.  

 O que podemos afirmar, no momento, é que a cultura das gerações atuais e, mesmo, 

das futuras gerações, está sendo e será afetada por essas novas possibilidades em termos de 

simbologia, significado, linguagem e padrões de comportamento, entre outros que emergem 

das evoluções tecnológicas. O que precisará ser avaliado, em termos do uso e apropriações 

desses dispositivos - principalmente no que se refere aos telefones celulares - é o quão pública 

o indivíduo deseja tornar sua vida privada. 
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APÊNDICES 
 
 
Apêndice 1 – Subdivisão Original64 das Variáveis do Questionário por Fator 

*Utilizadas na análise Fatorial 
 

Status 
Meu celular me ajuda a ser mais popular 
Meu celular confere a mim status diante de minha família 
Meu celular confere a mim status diante de meus amigos 
Meu celular confere a mim status diante de meus contatos virtuais 
Meu celular confere a mim status diante de meus colegas de trabalho/estudo 

Fluxo de Informações 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com minha família 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus amigos 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus contatos virtuais 
Compartilho músicas, fotos etc., que estão no meu celular com meus colegas de trabalho/estudo 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com minha família 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus amigos 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus contatos virtuais 
Meu celular aumentou minha capacidade de trocar informações com meus colegas de trabalho/estudo 

Credibilidade 
Atualmente consigo manter contatos profissionais/estudo, via celular, com conhecidos de meus amigos 
Meu celular me possibilita manter contatos com pessoas importantes em minha vida profissional/estudos 
Meu celular me ajuda a aumentar meus contatos profissionais/estudo 

Identidade 
Em meu celular, uso toques, ornamentos entre outras coisas que demonstrem minha identidade 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de amigos 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo familiar 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de estudo/trabalho 
Meu celular faz sentir-me mais parte do meu grupo de contatos virtuais 
Uma vez que as pessoas ligam direto pra mim, meu celular me traz privacidade 

Confiança 
Sinto que tenho mais liberdade depois que adquiri meu celular 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus amigos quando necessitam 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional à minha família quando necessita 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus contatos virtuais quando necessitam 
Meu celular facilita oferecer apoio emocional aos meus colegas de trabalho/estudo quando necessitam 
Sinto-me mais disponível às pessoas quando estou com meu celular 

Reconhecimento 
O aumento do número de contatos em meu celular é sinônimo de prestígio e reputação 
Já me senti excluído de algum modo, quando não tinha celular 
Conheço pessoas que se sentiram excluídas por não possuir um celular 

Influência/Poder 
Minhas conversas com meus amigos aumentaram após eu adquirir meu celular 
Minhas conversas com minha família aumentaram após eu adquirir meu celular 
Minhas conversas com meus contatos virtuais aumentaram após eu adquirir meu celular 
Minhas conversas com meus colegas de trabalho/estudo aumentaram após eu adquirir meu celular 
Utilizaria meu celular para ajudar alguém caso fosse preciso 
                                                
64 As 36 variáveis acima compuseram uma parte do questionário, porém, no instrumento inserido no google 
docs, não foi apresentada aos pesquisados esta subdivisão por fator, a fim de evitar direcionamentos equivocados 
de conceitos por parte da população do estudo e criar vieses nos dados da pesquisa. 
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Apêndice 2 – Questionário da Pesquisa 

Imagens retiradas do Google Docs 
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Apêndice 3 – Mensagens de Solicitação de Colaboração com Questionário 

 
3.a - Mensagem postada em redes sociais65 
 

Bom dia pessoal, 
 
Estou em fase de coleta de dados do meu doutorado, e como toda coleta de pesquisas empíricas é 
sempre é árdua e difícil, como vocês sabem, gostaria de poder contar com a colaboração de vocês 
para responder meu questionário. 
Ele tem duração média de 15 minutos, e peço que respondam com o maior grau possível de 
fidedignidade das mensurações, para que os dados possam refletir nossa realidade. 
Segue o link do questionário no google docs: 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHZtWXo1QTFpNUF1cEZsTlNuU1Uze
EE6MQ#gid=0 
 
Agradeço antecipadamente a todos!!! 
Abs 

 
Renata Baldanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Observa-se maior informalidade na mensagem postada nas redes sociais da pesquisadora, tendo em vista o 
estilo de linguagem que normalmente é utilizado em tais ambientes. No apêndice 3b, a linguagem utilizada é 
elaborada com maior grau de formalidade, tendo em vista que foi emitida para professores, pesquisadores e 
demais pessoas via e-mail, onde o contato formal era necessário. 
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3.b - Mensagem postada em e-mails para contatos e professores 
 
Boa tarde (Fulano), 
  
Tudo bem? 
Estou em fase de coleta de dados do meu doutorado, e gostaria de poder contar com a sua 
colaboração no sentido de divulgar o link do questionário aos seus contatos via e-mail ou redes 
sociais, e também respondê-lo. *Qualquer pessoa que possua um telefone celular pode responder à 
pesquisa*. 
Caso possua contatos com professores de outras regiões além da nossa, também seria de grande 
importância que eles pudessem responder e replicar este link, uma vez que a pesquisa vislumbra 
uma população de âmbito nacional. 
Caso possa auxiliar, segue abaixo um texto base a ser enviado juntamente com o link. 
Agradeço antecipadamente sua ajuda! 
  
Abraço, 
  
Renata Baldanza 
__________________________________________________________________ 
  
Bom dia a todos! 
  
Meu nome é Renata Baldanza e estou em fase de coleta de dados do meu doutorado, sob orientação 
do Prof. Dr. André Lemos, na UFBA. Pesquiso o impacto do uso dos telefones celulares na formação 
do capital social nos grupos. 
Gostaria de poder contar com a sua valiosa colaboração para responder meu questionário. 
Ele tem duração média de 15 minutos, e peço que respondam com o maior grau possível de 
fidedignidade nas mensurações, para que os dados possam refletir nossa realidade. 
Segue o link do questionário no google docs: 
  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHZtWXo1QTFpNUF1cEZsTlNuU1Uz
eEE6MQ#gid=0 
  
Agradeço antecipadamente!!! 
Att, 
  
Renata Baldanza 
 


