
Minicurso 08 – Os serviços de informação 
no contexto das mídias móveis: 

possibilidades e desafios 



A constituição da mobilidade 
contemporânea 

• Como e por que a mobilidade tornou-se um elemento 
importante para se pensar as relações e os processos 
comunicacionais no século XXI?  
 

• Estudo do movimento no campo das Ciências Sociais e 
Humanas. 
 
– Destaque para teorias e reflexões que ajudem a pensar a 

era da mobilidade por fluxos informacionais.  
– Paradigma da mobilidade: articulação desse conceito com 

as teorias da globalização e da sociedade em rede.  

 



A constituição da mobilidade 
contemporânea 

• Relação entre mobilidade, sociedade em rede, tempo e 
espaço. 

  
• Como definir a era da mobilidade por fluxos 

informacionais?  
 
– Como as relações espaço X tempo se configuram no contexto 

dos dispositivos móveis e da sociedade conectada?  
– Em que medida o crescente desenvolvimento das tecnologias 

móveis e a ampliação das redes de conexão pelo espaço físico, 
atuam na criação de um novo espaço, ao mesmo tempo real e 
virtual (híbrido), onde as interações e os processos 
informacionais se transformam?  



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências 

sociais e humanas? 

• Mais que constatar o movimento, é preciso 
dizer da sua aceleração e intensidade.  

 

• Indivíduos, informações, objetos: há uma nova 
dinâmica na forma como nos movemos e em 
como colocamos em movimento certos 
objetos e práticas cotidianas.  

 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• Para que tal cenário se configurasse, foi 
necessário um conjunto de transformações 
tecnológicas, culturais e sociais, que abarcou 
desde os sistemas de transporte até os sistemas 
de comunicação. [Milton Santos (2003, 2008), 
Zygmunt Bauman (1999, 2003) e Castells (2007)] 
 
– Os sistemas e os artefatos da mobilidade estão 

rapidamente modificando as condições e as 
possibilidades do movimento no século XXI e 
incidindo cada vez mais sobre os sujeitos. 

 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• Apesar da expressividade desse fenômeno, ele 
não se dá de maneira equânime na sociedade:  
– disposição ao movimento e condição/capacidade para 

movimentar-se (movimento físico e movimento via 
fluxos informacionais).  

• Nós nos movimentamos pela necessidade 
inerente de nos colocarmos uns em relação aos 
outros e isso, fundamentalmente, refere-se ao 
próprio processo de configuração da identidade.  
– Eu me reconheço numa relação com o outro. (Simmel, 

2006) 

 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• Exemplos: movimentos frequentes do 
trabalho e da vida cotidiana, as viagens de 
lazer ou trabalho, as migrações autorizadas e 
clandestinas, os deslocamentos de refugiados.  

 

– Tais movimentos, apesar de serem de ordem 
física, perpassam cada vez mais pelos sistemas da 
mobilidade, que dinamizam e controlam os fluxos.  

 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• Um dos principais nomes que discutem as 
várias acepções do movimento 
contemporâneo é John Urry.  

– Professor da Universidade de Lancaster, no Reino 
Unido, Urry coordena o Centre for Mobilities 
Research, CeMoRe, um centro de pesquisas de 
práticas interdisciplinares em torno do tema da 
mobilidade. 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• A partir do desenvolvimento teórico e das 
crescentes análises empíricas a respeito do 
fenômeno da mobilidade nos mais distintos 
aspectos da vida, surge, na perspectiva do 
autor, uma forma diferenciada de se pensar as 
características das relações econômicas, 
sociais e políticas, que apontariam para uma 
“virada da mobilidade” (mobility turn) nas 
ciências sociais. (MANTOVANI, 2011, p.72) 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• Conforme esboçado no livro Mobilities, lançado 
em 2007 e ainda sem tradução para o português, 
para John Urry, existem determinadas formas de 
mobilidade, que atuam de maneira 
interdependente, produzindo e organizando vida 
social. São elas: 

– a mobilidade corpórea dos sujeitos realizada com 
diferentes objetivos (trabalho, lazer, vida cotidiana, 
migrações, fugas); 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

(cont.) 
– a mobilidade física dos objetos, seja aquela referente à 

produção, consumo e venda de bens (legal ou clandestina), 
seja a referente a presentes e souvenires;  

– a mobilidade imaginativa que se dá por meio de imagens 
de lugares e pessoas em múltiplas mídias;  

– a mobilidade virtual que se realiza em tempo real, 
transcendendo distâncias geográficas e sociais;  

– a mobilidade comunicativa que se dá através de 
mensagens pessoa a pessoa, via textos, cartas, telégrafo, 
telefone, fax e celulares. (URRY, 2007, p. 47) 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• A partir daí, o autor analisa o movimento em 
relação a três eixos principais:  
– o das relações sociais, onde o movimento se organiza 

a partir de uma relação entre presença e ausência, 
proximidade e distância; 

– o dos sistemas heterogêneos, que englobam desde o 
próprio corpo até as tecnologias de informação e 
comunicação e os sistemas de transporte; 

– o do poder e da política, relativo à vigilância e 
controle e à  liberdade e possibilidade de movimento, 
tanto nos espaços reais quanto nos virtuais. 
(MANTOVANI, 2011) 
 



Paradigma da mobilidade: por que 
discutir o movimento nas ciências sociais 

e humanas? 

• Diante da variedade de abordagens do 
movimento, interessa-nos compreender de que 
modo se configuram os fluxos informacionais na 
era da mobilidade.  
– Para buscar compreender o movimento dos 

indivíduos, do capital e da informação que, por vezes, 
sobrepõem-se, coincidem e convergem, através da 
digitalização dos fluxos de informação, precisamos 
discutir a globalização, a sociedade em rede e as 
relações espaço x tempo.  



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

• O espaço e o tempo, apesar da complexidade 
teórica, colocam-se como noções básicas da 
nossa existência.  

 

– Partilhamos, sim, uma noção de tempo e espaço, 
em torno da qual organizamos nossa vida 
cotidiana.  

 



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

• Devido a essa ordenação do nosso dia a dia, o 
espaço e o tempo adquirem significação em 
relação a práticas e processos materiais que, de 
uma certa forma, ordenam e conduzem a vida 
social e, como tais práticas e processos variam 
geográfica e historicamente,  temos diferentes 
tempos e espaços sociais. (HARVEY, 2008) 
 
– Característica da cultura capitalista contemporânea: 

“disrupção perpétua” dos ritmos de vida.  
– Age sobre os sujeitos e suas interações. 

 



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

• “espaço de lugares” e “espaço de fluxos”.  

– No espaço de lugares, temos o tempo biológico e 
uma certa sequencialidade de eventos. Já o 
espaço de fluxos, formado pelas redes de 
informação e capital,  instala a simultaneidade e 
intemporalidade. [Castells (2007) e Milton Santos 
(2003, 2008)]  

 



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

• No final do século XX e início do século XXI, o 
desenvolvimento das tecnologias de informação 
e comunicação torna ainda mais complexa a 
relação espaço-tempo.  

 

• Fragmentação da noção de tempo.  
– Tal fato transforma a experiência da temporalidade 

em algo da ordem da simultaneidade e da 
intemporalidade (presentificação, vivemos o agora, 
não o passado, nem o futuro).  



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

o espaço de fluxos:  
• [...] dissolve o tempo desordenando a sequência dos 

eventos e tornando-os simultâneos, dessa forma 
instalando a sociedade na efemeridade eterna. O 
espaço de lugares múltiplos, espalhados, fragmentados 
e desconectados exibe temporalidades diversas, desde 
o domínio mais primitivo dos ritmos naturais até a 
estrita tirania do tempo cronológico. Funções e 
indivíduos selecionados transcendem o tempo, ao 
passo que atividades depreciadas e pessoas 
subordinadas suportam a vida enquanto o tempo 
passa (CASTELLS, 2007, p. 559). 



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

• Forças opostas:  
– ao mesmo tempo em que as tecnologias permitem o 

movimento, elas exercem também uma ação de regulação 
e controle. Estamos livres para nos mover, porém, nosso 
movimento via tecnologias é registrado, mapeado, 
monitorado. (MANTOVANI, 2011) 

 
• Para Lev Manovich (2006), esse seria um dos pontos 

principais da noção de espaço aumentado (augmented 
space):  
– a relação tênue entre vigilância/controle e 

assistência/adição de informações.  



Paradigma da mobilidade e sua 
articulação com as teorias da 

globalização e da sociedade em rede. 

• Na era da mobilidade a relação espaço x 
tempo torna-se mais complexa, pois, devido à 
presença ubíqua das tecnologias móveis, não 
há um lugar e um tempo específico para 
acessar o espaço de fluxos.  

– o espaço de fluxos “acompanha” o sujeito 
conectado, promovendo a imbricação entre o 
físico e o virtual. 



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• Atualmente, as relações sociais têm sido 
modificadas pela intensa presença de 
dispositivos midiáticos que, dentre outras 
coisas, instauram diversas formas de “estar 
presente”, ou “estar com”.  

– Hoje, através da mobilidade por fluxos 
informacionais, tornamos nossas presenças 
flexíveis, movendo-nos por diferentes espaços.  

 



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• Territórios informacionais: ambientes de 
conexão formados por redes wi-fi, tecnologias 
portáteis e/ou pontos de acesso para sujeitos em 
movimento.  
– (...) 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, 2007, p. 130).  



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• Mídias locativas: são definidas por Lemos (2007) como 
um “(...)conjunto de tecnologias e processos 
infocomunicacionais cujo conteúdo informacional 
vincula-se a um lugar específico.” 
 
– No que se refere às mídias locativas, há uma série de 

dispositivos e tecnologias sem fio (smatphones, GPS, 
Bluetooth, redes wi-fi), desempenhando funções que vão 
do monitoramento, mapeamento, ao lazer (jogos) e que 
podem ser utilizadas por empresas, ativistas e artistas em 
ações de marketing, apropriação do espaço urbano, 
manifestações, controle de produto (etiquetas RFID). 



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• As mídias locativas criam os territórios 
informacionais na medida em que intercambiam 
as informações em rede e as informações e/ou 
proposições do lugar, gerando esse território 
híbrido. 

 

• Surgimento da ciberurbe (Lemos, 2005, 2007):  
– relação entre espaço, mobilidade e tecnologia, 

permitindo novas apropriações e relações com o 
espaço urbano.  



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• A noção de mídias locativas, no contexto da 
mobilidade informacional, é bastante 
interessante pelo fato de chamar a atenção 
para as possibilidades criativas e democráticas 
do uso das tecnologias.  

– Usuários conectados em movimento, inscrevem 
novas sociabilidade e alteram a relação com os 
lugares.  

 



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• Ao trabalhar o local, acrescentando-lhe a 
possibilidade de interação e conexão com a 
rede, podemos ter desde projetos que buscam 
promover novas experiências com o espaço 
urbano como também uma importante 
ferramenta política e de organização em rede 
para ação no local (como é o caso das smart 
mobs).  

 



Espacialidades e cultura digital: 
os espaços na fronteira do físico 

e do virtual. 

• Pessoas, informação e lugares:  
– é nessa tríade que se baseiam as experimentações e 

os desenvolvimentos teóricos relativos às mídias 
locativas e aos territórios informacionais.  

 
• Sendo assim, para nossa discussão, é importante 

dizer que esse espaço híbrido (entre o real e o 
virtual), com seus fluxos quase ininterruptos de 
informações e interações, torna-se um rico 
campo de análises e experimentações em torno 
da cultura da mobilidade.  



Tecnologias móveis: múltiplos 
usuários, dispositivos e usos 

• O cenário comunicacional contemporâneo, 
caracterizado por intensa interação e troca de 
informações, confere aos dispositivos móveis, em 
especial os telefones celulares, um papel de destaque.  

 
– Portáteis, multifuncionais e bastante difundidos no 

cotidiano das pessoas, tais tecnologias permitem não só a 
comunicação interpessoal, como também a realização de 
uma série de atividades que vão do simples uso do 
despertador, da calculadora e câmera fotográfica à 
consulta ao extrato bancário e leitura de livros.  



Tecnologias móveis: múltiplos 
usuários, dispositivos e usos 

• Como caracterizar e avaliar o potencial da 
cultura da mobilidade?  

 

• Em que medida a difusão descentralizada e 
ágil da informação, bem como seu acesso a 
qualquer hora e lugar permitem novas formas 
de consumo, distribuição e produção de 
conteúdos? 



Ícones da mobilidade: dos 
celulares aos smartphones 

• De acordo com registros históricos, a telefonia 
celular começa a delinear sua história nos 
anos 40, a partir dos desenvolvimentos da 
comunicação via rádio (radio-based 
communication) nos Estados Unidos.  

– Esses primeiros serviços baseavam-se no sistema 
push-to-talk (PTT): “Câmbio, desligo!”?  



Ícones da mobilidade: dos 
celulares aos smartphones 

• O sistema de telefonia celular, da forma como 
conhecemos hoje desenvolveu-se dois anos 
depois do término da II Guerra Mundial.  
– Em 1947, nos laboratórios Bell, foi desenvolvido um 

sistema de alta capacidade que fazia uso de várias 
antenas interligadas. Cada uma em sua área seria uma 
célula, daí o nome celular.  

 
• No Brasil, a expansão dos celulares se deu em 

meados da década de 90, no contexto da 
privatização das empresas de telecomunicações.  



Ícones da mobilidade: dos 
celulares aos smartphones 

• Dados Preliminares da Anatel* indicam que o 
Brasil terminou Out/14 com 278,7 milhões de 
celulares e 137,1 cel/100 hab.  

 

– O pré-pago apresentou adições líquidas de 121 mil 
e o pós-pago de 95 mil.  

– A participação do pré-pago está em torno de 76%. 

*Fonte: teleco.com.br 



Ícones da mobilidade: dos 
celulares aos smartphones 

• No que concerne às mudanças ocorridas na 
aparência dos telefones celulares, destacamos 
o aumento no tamanho da tela.  
– Se antes, o visor era algo quase irrelevante, hoje, é 

o elemento de interação primordial desses 
dispositivos.  

– alteração ilustra bem a transformação das 
funcionalidades dos celulares - antes focadas na 
comunicação via voz -, que passam a adquirir 
características midiáticas.  



Ícones da mobilidade: dos 
celulares aos smartphones 

• É interessante notar que, inicialmente, quando a 
tecnologia de processamento de dados e a bateria do 
dispositivo começaram a se desenvolver um pouco 
mais, o desejo era por aparelhos discretos, pequenos, 
ultrafinos.  
– fazer oposição ao modelo “tijolão”.  

• Porém, quando o celular assume a característica de 
mídia, essa preocupação já não existe mais.  

• O importante passa a ser a visualização da informação 
e o conforto na interação.   
– Interações via dispositivo móvel saem do modo tradicional 

“ouvido-boca” e vão para a ponta dos dedos. 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• Produção de conteúdo para telefonia móvel.  

• Principal mudança:  

– celulares tornam-se mídia, indo além de uma 
ferramenta para comunicação via voz, ou texto (SMS). 

– No cerne dessas transformações está a digitalização 
que, para além da ampliação do número de linhas, 
permitiu que o celular incorporasse outras 
funcionalidades, que se desdobraram, num segundo 
momento, em serviços.  

 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• Brasil, início do ano 2000, começam a se 
desenvolver, nas operadoras de telefonia celular, 
os serviços de valor agregado - os SVAs:  

– ícone identificador de chamada e os ringtones.  

– A maioria desses serviços era entregue através da 
navegação via SMS. 

– Operadoras de telefonia celular tinham controle sobre 
o que poderia ou não circular na rede móvel.  

 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• Produção dos SVAs:  
– parceria das operadoras com empresas que 

desenvolviam o serviço/conteúdo e providenciavam 
também a entrega e cobrança a partir do 
desenvolvimento de uma plataforma (e/ou sistema) 
que se incorporava à da operadora.  

• Os anos de 2003, 2004 e 2005 representaram o 
auge desses serviços, principalmente, dos 
ringtones, que também movimentaram o 
mercado dos direitos autorais.  

 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• Além do nicho da personalização, os SVAs 
passaram a abarcar produtos de interação 
(chat, jogos) e infoentretenimento (notícias, 
vídeos, mensagens multimídia).  

– Cabe destacar que os SVAs apresentavam 
variações de acordo com a compatibilidade dos 
modelos de aparelhos, bem como com o menu de 
ofertas de cada operadora. 

 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• Novos ventos trazem a mudança:  

– A presença cada vez maior de câmeras nos 
celulares, o melhoramento e disseminação de 
formas de transmissão de dados (bluetooth, 3G), 
entre outras funcionalidades, modificariam o 
modelo de negócios até então estabelecido. 

 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

(...) antes mesmo que os SVAs pudessem se consolidar, a Internet 
invadiu os dispositivos móveis, através das redes 3G e sistemas 
wi-fi. Além disso, os serviços para personalização dos aparelhos, 
carro-chefe de vendas, perdeu espaço para a produção de 
conteúdo feita pelo próprio usuário. (...) Atualmente, os serviços 
de valor agregado deram lugar ao universo dos aplicativos 
móveis, que têm hoje na App Store (Apple) e, por conseguinte, no 
iPhone, sua expressão máxima. Esse último tornou-se um ícone 
da mobilidade, ao mesclar uma navegação intuitiva com 
conteúdos e aplicativos especialmente desenvolvidos ou 
adaptados para seu ambiente de navegação. Ele parece 
realmente ter colocado o mundo ao alcance dos dedos. 
(MANTOVANI & DANTAS, 2011, p. 123) 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• A entrada em cena dos smartphones, em especial o iPhone, 
lançado em 2007, e o universo dos aplicativos, transformaram 
o mercado, ao permitir que serviços e conteúdos pudessem 
chegar aos usuários sem a necessidade de passar pela 
aprovação (ou não) das operadoras.  
– Vale dizer que as operadoras ainda têm um forte controle sobre a rede 

móvel e os fluxos que lá circulam.  

– Debate em torno da oferta, por exemplo, dos serviços de internet 
móvel e as regras do jogo podem mudar, pois há uma grande pressão 
das operadoras em tarifar e restringir, tendo em vista a perda de 
receita para serviços gratuitos como WhatsApp e Skype. 

 



Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• No que se refere ao discurso do mercado, proferido não 
apenas pelas operadoras, mas também pelos fabricantes, há a 
propagação da ideia de que os celulares, hoje convertidos em 
smartphones, colocarão os sujeitos em contato com tudo 
aquilo que realmente os interessa. (MOURA & MANTOVANI, 
2005) 

 
– Comercial Telesp, 1994. 

– Comercial Dia dos Namorados, “Eduardo e Mônica ”, veiculado em 
2011, pela Vivo. 

http://www.youtube.com/watch?v=fJqD0G37fdU
http://www.youtube.com/watch?v=gJkThB_pxpw
http://www.youtube.com/watch?v=gJkThB_pxpw


Produção de conteúdo para 
dispositivos móveis: 
infoentretenimento. 

• Cria-se um imaginário em torno do desejo da conexão, da 
necessidade de se possuir aparelhos de última geração – fato 
que acaba sendo estimulado pelos próprios fabricantes que, 
na medida em que atualizam os sistemas operacionais dos 
aparelhos, passam a exigir mais memória e desempenho, 
“forçando” a troca do dispositivo.  

 

– Essa seria a tal “obsolescência programada” dos produtos 
eletroeletrônicos, que acaba por fazer girar a roda do 
consumo. 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Em vista de tantas transformações e da alta penetração 
desses dispositivos na sociedade, precisamos refletir 
um pouco sobre como se dão os usos desses 
dispositivos, tendo em vista hábitos, comportamentos 
e atitudes dos sujeitos que deles fazem uso. 

 
– Há uma diversidade de tipos de uso, bem como de 

dispositivos.  

– Impossibilidade de se proceder a generalizações a respeito 
do tema, devido às especificidades de cada cultura.  



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Porém, existem as aspectos dos dispositivos, relativos 
às suas funcionalidades, que acabam por gerar uma 
certa tipologia de utilização. No caso, as interações 
pessoais, a troca de conteúdos e usos ligados ao lazer 
e ao entretenimento estão bastante presentes em 
funcionalidades como: 
– Mensagens de Texto – recurso muito utilizado, seja via 

SMS, seja através de serviços como WhatsApp. 
– Mensagens Multimídia - recurso que ganha força com o 

incremento e disseminação das câmeras no celulares 
(fotos), bem como com a possibilidade de gravação de 
áudio e vídeo! 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

(cont.) 
– Ouvir música - os celulares acabaram por substituir os 

tocadores portáteis de música. Vale ressaltar que muitos 
usuários tinham restrição ao uso dos smartphones pelo 
fato de os mesmos não permitirem o acesso fácil a 
estações de rádio (fato que hoje é resolvido através de 
aplicativos). 

– Assistir a vídeos - como uma evolução do ouvir música, a 
possibilidade de assistir a vídeos também cresceu, 
principalmente, através de canais como youtube, vimeo, 
vevo. 

– Jogos – do “joguinho da cobrinha” ao Candy Crush, os 
games sempre estiveram presentes nesses dispositivos. 

 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Com o incremento de funcionalidades e a 
diversidade de aplicativos disponíveis no 
mercado, milhões de atividades podem ser 
feitas através dos dispositivos móveis, 
especialmente, os celulares e tablets.  

– Tendência ao crescimento, o que irá fomentar o 
mercado de serviços e produção conteúdo. 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• É importante notar que existem algumas 
características intrínsecas dos dispositivos 
móveis que os tornam meios tão aptos e 
adaptados a desempenhar esse papel.  

– portabilidade; pessoalidade; 
customização/personalização; conectividade e 
wearability (vestibilidade). (ZILLER; MANTOVANI; 
SOUZA, 2007) 

 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Portabilidade/mobilidade:  
– Refere-se ao fato de o dispositivo poder acompanhar os 

sujeitos que dele fazem uso; 

• Pessoalidade/individualidade:  
– Suportam a utilização de um usuário por vez; Natureza em 

rede permite trocas informacionais, o que significa que, 
apesar de serem equipamentos de uso individual, o 
compartilhamento de informações os insere num contexto 
comunitário. 

• Customização/personalização:  
– Possibilidade de o usuário configurar certas características da 

interface de acordo com suas necessidades e preferências. 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Wearability (vestibilidade):  
– Dispositivos projetados para se adaptarem ao corpo dos 

sujeitos, ou seja, são artefatos tecnológicos 
confeccionados para acompanhar as pessoas, sem 
demandarem maiores esforços para seu uso e 
manutenção. Vão além da portabilidade por terem 
características de acessórios (google glass, samsung gear, 
etc) 

• Conectividade:  
– Permanente acesso a informações o que, 

consequentemente, implica também na possibilidade de 
disseminação de informações a qualquer hora e lugar. 
(ubiquidade) 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Alguns autores, quando tratam dos impactos das 
tecnologias móveis nas interações humanas, 
destacam a ampliação de nossa capacidade 
produtiva e interativa.  
– acesso constante aos dispositivos e sua rede de interações e 

informações.  

 

• Estudos destacavam a interação, através de 
dispositivos móveis, que buscava ocupar os “espaços 
vazios”:  
– situações percebidas pelos usuários como “perda de tempo”, 

como o trajeto casa-trabalho via transporte público, ou os 
momentos nas salas de espera, por exemplo.  



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• No entanto, a incorporação dessas tecnologias ao 
nosso dia-a-dia fez com que o uso dos dispositivos 
móveis não se restringisse a essas situações, sendo 
utilizados em concomitância com outras tarefas, 
configurando o comportamento multitarefa - ou a 
mobilidade produtiva de Urry (2007). 
–  O comportamento multitarefa geralmente ocorre em 

nossas atividades cotidianas que demandam 
simultaneamente de nossas capacidades cognitivas e 
físicas.  

– Outras razões para sermos multitarefa vinculam-se às 
demandas relacionadas ao (pouco) tempo disponível ou à 
resposta a algum estado emocional, como solidão ou 
tédio. 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• O comportamento multitarefa nos afeta 
cognitivamente e socialmente.  

• Alguns estudos sugerem que ingressar em 
atividades simultâneas promove uma queda 
na performance.  

• A alternância de atividades em curto espaço 
também seria prejudicial.  



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Há muitos estudos sobre os impactos do 
comportamento multitarefa nos contextos de 
aprendizado, mas e os aspectos sociais?  

• Em que o comportamento multitarefa pode 
afetar nossa performance social?  
– Considere, por exemplo, uma pessoa falando ao 

telefone, enquanto faz uma busca na web ou 
inicia uma conversa via Messenger.  

– Será que a qualidade da conversação online ou a 
interação via voz sofrem alterações? 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

 

• Alguns pesquisadores argumentam que o que 
acontece no plano das interações sociais não 
se enquadra no conceito de multitarefa, mas 
sim no da atenção parcial contínua 
(continuous partial attention), como 
defendido pela neurocientista Linda Stone 
(2009). 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Para Stone (2009 apud Mantovani 2011), no 
comportamento multitarefa temos o desejo de 
ser mais produtivos, fazendo uso pleno de nossas 
capacidades. Já na atenção parcial contínua, o 
que há é um constante reposicionamento de 
prioridades.  
– Por exemplo, estamos envolvidos numa conversa com 

amigos, mas não perdemos de vista o visor do nosso 
telefone, chegando mesmo a enviar um SMS por 
debaixo da mesa.  

•   



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• De acordo com a autora, esse estado de alerta 
provoca em nosso corpo uma sensação 
semelhante àquela que acionamos em 
momentos de crise e/ou ameaça à nossa vida.  

– o problema reside em permanecer nesse 
constante estado de alerta, que pode ter como 
consequências o estresse e o esgotamento 
mental. 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Autores como Jenkins (2003) acreditam na 
nossa capacidade adaptativa, principalmente, 
em se tratando das futuras gerações.  

• Segundo o autor, aqueles com mais de 30-35 
anos sofrem devido à forma como foram 
alfabetizados:  
– certo isolamento social e contemplação 

ininterrupta. Já as novas gerações tendem a 
assumir o comportamento multitarefa como uma 
segunda natureza. 



Informação, interação e 
mobilidade: da participação à 

ubiquidade 

• Estejamos nós adaptados ou não, essa nossa relação, cada 
vez mais intensa, com as tecnologias, tem produzido teorias 
que falam da nossa hibridização ou mesmo do surgimento 
do pós-humano. (Santaella, 2007) 
– Essa imagem do homem “ciborgue” não é de todo futurista 

e nos leva a pensar em como as tecnologias estão 
presentes em nossas vidas e qual o papel que queremos e 
podemos conceder a elas.  

– A informação sempre à mão pode facilitar nossos processo 
de tomada de decisão. Sendo assim, apesar da 
onipresença dos dispositivos, a palavra (ou comando) final 
é nossa (o). Cabe a nós fazer um bom uso de todo esse 
potencial. 



Encerramento 

• Ao analisarmos as relações sociais e os processos de 
sociabilidade, que se inscrevem nos espaços de fluxos, 
foi possível perceber os desafios e as principais 
questões que se apresentam no contexto da produção 
e consumo de informações. 
– Mais que oferecer respostas definitivas, nosso objetivo foi 

ampliar a reflexão e fomentar o pensamento crítico.  

– A compreensão dos fenômenos comunicacionais 
contemporâneos é importante não apenas por questões 
profissionais, mas também para a gente se pense 
enquanto sujeitos inseridos nesses processos.  

 


