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entre 2005 e 2009: um olhar. Artigo científico apresentado ao eixo temático “Mobilidade, 
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Mapeamento da mobilidade no Brasil 
 
Na pesquisa recente realizada pelos acadêmicos Shaun, Bacha, Reis e Utsunomiya, e 
apresentada em forma de artigo no III Simpósio Nacional da ABCiber (2009)1, onde foram 
analisados, dentre outra temática, 81 artigos e ou teses/dissertações sobre mobilidade, é 
possível perceber a dificuldade em encontrar material disponível sobre este tema e ou 
fenômeno, como os autores denominam, emergente; o que gerou uma análise rasa do 
assunto. Neste sentido, os pesquisadores a descrevem como uma análise muito mais 
“descritiva do que conceitual”. 
 
No intuito de decifrar o fenômeno e como vem ocorrendo o consumo da mobilidade no País, 
os autores descrevem a velocidade com que tal fato está inserido e vem alterando o cotidiano 
das pessoas, gerando, inclusive, mudança de hábitos. Mas, apesar de ressaltarem a relação 
comportamental no artigo em questão, os acadêmicos propõem um levantamento estatístico, 
portanto quantitativo, dos últimos números existentes no mercado brasileiro e mundial sobre 
mobilidade. 
 
Ao citar os números da mobilidade no Brasil, os autores trazem dados relevantes ao tema: 
 

“Brasil fechou o mês de agosto de 2009 com 164,5 milhões de celulares e uma 
densidade de 85,9 cel/100 hab, crescimento puxado pelo celular pré-pago que superou 
os 82% (TELECO, 2009).” (SHAUN et al, 2009) 
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Quando citam qual aparato tecnológico são englobados pelo conceito de mobilidade, fazem 
um breve passeio para alcançar os celulares, que hoje já ultrapassaram a sua natureza inicial: a 
de servir apenas como telefone. 
 

“Na era da informação, face à conectividade sem fios, destaca-se o telefone celular, 
que passou por diversas transformações e atualmente incorpora à sua plataforma: 
música, imagem, vídeo, texto, e-mail, acesso à Internet, implementos que permitem o 
acesso a diversos processos informacionais e interacionais em movimento (CONSOLO, 
2008; LEMOS, 2006).” (SHAUN et al, 2009) 

 
Os autores consideram que vivenciamos a quinta geração dos meios de comunicação. Neste 
estágio, como citam Ferraz (2005) e Santaella (2008), alteram-se os "modos de se perceber, 
conceber e habitar o tempo". Há, ainda, a mudança de comportamento apontada por 
Santaella, onde são alteradas as formas de entretenimento e, ela arrisca ir além, “todas as 
esferas da sociedade” (2003). 
 
Outro fator interessante neste momento da mobilidade e, por que não, acessibilidade – no 
sentido que todos têm acesso a um dispositivo móvel (celular, notebook, netbook, câmeras 
digitais etc.) – é o que Lemos (2006) denomina de “Era da Conexão”. Segundo ele, saímos da 
Era da Informação para a da conexão. Neste instante, os computadores e conexões sem-fio 
ocupam todo e qualquer espaço (computação ubíqua), sem a necessidade de o usuário estar 
em posição estática. Hoje ele leva seu dispositivo onde quer que vá, podendo se conectar de 
qualquer lugar. Não há mais limite espacial. 
 
Diante desta realidade, o artigo contribui não apenas para relatar, de forma breve, o status 
quo do tema mobilidade na construção acadêmica atual, mas também como referência e norte 
para uma posterior ampliação sobre o tema.  
 


