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1. Introdução 

Esse trabalho é um estudo dos aparelhos de telefonia celular e, através deles, da era 

contemporânea e do papel do projeto de produtos nela. A enorme riqueza do tema impede que o 

tema seja esgotado, mas também favorece a profundidade e a complexidade da análise. 

Esse trabalho está sendo realizado em paralelo com outro projeto de graduação na 

habilitação de programação visual cujo tema é projeto de interfaces gráficas para programas de 

computador. Essa escolha, incomum, foi feita conscientemente pois, ainda que sejam trabalhos 

bastante distintos, ambos lidam com a revolução tecnológica contemporânea e, portanto, mesmo 

não relacionados diretamente são parte de um mesmo esforço de compreensão.  

A escolha da semiótica como a principal - mas não a única - ferramenta de análise vem 

da sua importância talvez casual mas marcante na formação do autor. Dentre as mais tradicionais 

teorias que apóiam o design, a semiótica tem uma especial utilidade ao lidar com questões culturais 

e de comunicação. Sendo os aparelhos celulares basicamente ferramentas de comunicação, a 

aplicação é quase natural. Como existe a intenção de analisar os celulares dentro do contexto da 

modernidade tardia - também chamada de sociedade da informação - essa ferramenta teórica é ainda 

mais adequada.  

1.1 Objetivos 

Objetivo geral: analisar o produto: telefone celular, por meio de um enfoque semiótico, 

questionando o papel cultural, semântico e psicológico do celular na vida dos usuários. 

Objetivos específicos: 

• Realizar uma revisão de literatura sobre semiótica, para utilizá-la como ferramenta de 

análise; 

• Questionar aspectos culturais, semânticos e psicológicos do aparelho celular; 

• Questionar como o projeto de um celular envolve aspectos não físicos; 

• Analisar a tendência à convergência, ou acúmulo de funções em um único produto. 
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1.2 Justificativa 

O objeto deste trabalho - os aparelhos celulares - foi escolhido tendo em mente sua 

importância cada vez maior no mundo atual. Em poucos anos, esse produto se popularizou e mudou 

em muito o mercado das telecomunicações. Devido às várias promoções e programas, possuir um 

celular se tornou muito comum. O produto influencia outros aspectos da vida social. Por exemplo, 

ele é elemento fundamental das festas noturnas, usado pelos jovens para agenciar qual é a festa mais 

atrativa. É também uma ferramenta de trabalho para pessoas que precisam se locomover, 

possibilitando uma enorme flexibilização do regime de trabalho.  

Seu desenvolvimento tanto tecnológico quanto formal ainda está no começo, o que 

pode-se comprovar pela rápida sucessão de tecnologias e modelos. Com a rápida evolução do 

mercado, constata-se um nível elevado de experimentalismo em alguns modelos de celular. O 

grande investimento gera também uma miríade de tecnologias, que permitem que os aparelhos se 

tornem cada vez melhores, mais variados e mais multi-funcionais. Por isso, seu estudo deve ser rico 

tanto em fatos e dados a serem investigados quanto em desenvolvimentos e aplicações criativas.  

Como um elemento chave da vida na modernidade tardia, os aparelhos celulares são 

objetos de estudo muito interessantes. As mudanças de comportamentos e valores vividas hoje estão 

fortemente ligadas ao uso das tecnologias de mídia e comunicação, das quais o celular é um 

exemplo muito claro.  

Finalmente, seu estudo oferece a possibilidade de abordar questões do design como 

parte da sociedade pós-moderna. Como e o quê em um objeto é informação e signo. No caso dos 

celulares, fica especialmente claro o lado imaterial, pois o que um celular fornece são serviços.  

1.3 Contextualização 

A telefonia celular é um fenômeno relativamente recente. Mais do que uma tecnologia, 

a telefonia celular é um aglomerado de tecnologias. Consiste de aparelhos de rádio portáteis que se 

comunicam com estações radiobase, num sistema interligado à rede de telefonia fixa. A indústria de 

telefonia celular, desde sua criação, teve um crescimento explosivo, e os aparelhos celulares se 

tornaram parte do cotidiano. Rapidamente, os aparelhos celulares se tornaram mais que meros 

telefones: símbolos de status, agendas e entretenimento, quase elementos culturais. Alguns 

aparelhos começaram a ter alguma possibilidade de customização, como capas intercambiáveis ou 

tipos de toque diferentes, e isso rapidamente se tornou uma mania. Mesmo assim, muitas novidades 
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ainda estão surgindo, como os celulares chamados PD As?, que incorporam pequenos computadores 

ao aparelho, ou fones de ouvido que praticamente subvertem o próprio objeto do telefone.  

Aliando a função de comunicação a uma agenda de números muito prática, os celulares 

algumas vezes passam a ser também uma das principais ferramentas de comunicação e de convívio 

de seus usuários. Com as formas de customização, passam a ser também uma forma de expressar 

diferenças individuais. Pouco a pouco, os celulares deixam de ser só aparelhos e passam a fazer 

parte da vida das pessoas. Quem sabe mesmo das próprias pessoas, constituindo elementos 

importantes de sua vida psicológica. De fato, essa é uma das principais questões de trabalho: que 

influência os celulares tem na vida e na realidade do indivíduo.  

1.4 Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido ao longo de dois semestres. Metodologicamente, é um 

trabalho principalmente teórico e de pesquisa não experimental. No primeiro semestre foi realizada 

a pesquisa bibliográfica e as primeiras tentativas de redação. Ao final do semestre foi criada uma 

primeira estrutura para o texto. A partir disso foram redigidos os segundo e terceiro capítulos, que 

abordam os referenciais teóricos: semiótica e antropologia. Em seguida foram realizadas pesquisa 

de dados e modelos de aparelhos celulares, e redação do primeiro capítulo, que versa sobre o celular 

como objeto. Finalmente, com base nos conceitos desenvolvidos no texto foi possível partir para 

elaboração de primeiros conceitos de produto e para a redação do capítulo onde o objeto é analisado 

por meio das teorias desenvolvidas. Então os conceitos iniciais foram destilados em requisitos mais 

objetivos de projeto e num conceito mais ou menos final do produto. A partir disso, foram 

desenvolvidas as especificações técnicas e realizado um modelo volumétrico. Finalmente, foram 

feitas as últimas correções frente às sugestões da banca. 

1.5 Monografia 

A monografia terá importância fundamental nesse projeto de graduação. Ela não será o 

relatório de um processo de projeto, mas antes um exercício de pesquisa acadêmica. Isso quer dizer 

que a ênfase teórica será muito maior que a tida normalmente.  

O percurso a ser seguido pelo texto é o seguinte. Após a introdução, no primeiro 

capítulo, o segundo, chamado Tecnogênese, começa com uma descrição da época contemporânea, 

berço da telefonia celular, para compreender como o celular se integra à esse mundo, e então 
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abordada os temas do desenvolvimento e características da tecnologia da telefonia móvel, da tarefa 

de operar um celular e do mercado atual.  

O terceiro capítulo – Semanálise – apresenta uma revisão de conceitos e teorias de 

semiótica, que serão os eixos principais de análise usados pelo trabalho. Depois, o capítulo mostra 

em quais níveis o celular é um objeto simbólico.  

O quarto capítulo – Antropolítica – continua a revisão das ferramentas conceituais, 

abordando conceitos como cultura e identidade, para mostrar como as dimensões simbólicas do 

celular se desdobram na realidade cultural e cotidiana das pessoas.  

A partir disso, o quinto capítulo faz uma crítica do celular. Essa crítica é então voltada 

para o desenvolvimento de um projeto-conceito de celular, incorporando as idéias e posições 

expostas. 

1.6 Produto (s) 

Como resultado da pesquisa será criado um (ou mais) objeto. O objetivo desse objeto é 

exemplificar e explorar os conceitos desenvolvidos na monografia. Por isso, esse produto não terá 

diretamente como objetivo a mercantilização: ou seja, ele não precisará ser necessariamente voltado 

a um mercado existente ou se preocupar com vendabilidade e atratividade. Será um produto-

conceito. O produto será apresentado em modelo volumétrico e em desenho técnico, mas apenas em 

seus aspectos externos, não envolvendo os detalhes específicos de fabricação que dependeriam de 

terceiros. Será especificado também o "comportamento" do objeto, ou seu "programa" em linhas 

gerais, assim como demais subsídios para que uma suposta equipe técnica pudesse viabilizar a 

produção do objeto. 
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2. Tecnogênese 

História de uma tecnologia 

2.1 Modernidade tardia 

O mundo tem passado por um veloz processo de mudanças. Em grande parte essas 

mudanças são geradas pelo progresso da tecnologia, mas seus efeitos vão muito além do campo 

científico e tecnológico. De fato, quase todos os aspectos da sociedade humana têm sido afetados, 

bem como o próprio meio ambiente terrestre.  

A história humana está ligada à tecnologias há eras. As primeiras lanças e flechas 

levaram a espécie humana à uma confortável posição na cadeia alimentar. Estudos antropológicos 

indicam até que a evolução técnica chega mesmo a afetar a evolução biológica do ser humano, tanto 

quanto ser afetada por ela.  

Pode-se buscar algumas origens da atual onda de mudanças em acontecimentos 

históricos mais recentes, como a revolução industrial e as grandes navegações. A partir de então os 

modos de produção e apropriação das sociedades em todo o globo começaram a progredir em 

direção às suas formas contemporâneas. A principal atividade econômica deixou de ser a produção 

agrícola, e passou a ser a indústria. Por meio das novas formas de transporte, o contato entre 

populações muito distantes se tornou cada vez mais comum. O mundo todo estava caminhando em 

uma direção até então desconhecida.  

Junto com as mudanças econômicas aconteceram mudanças sociais, políticas, artísticas, 

psicológicas, ideológicas, e em suma em todos os aspectos da sociedade. Esse momento histórico 

tem sido chamado de modernidade tardia.  

Nas últimas décadas, esse processo tem se acelerado ainda mais. A própria mudança 

tecnológica se tornou um ponto de fundamental importância econômica. As tecnologias de 

informática e telecomunicações aumentaram a intensidade de todo o processo de mudança. A 

internet é comparável à um novo mundo, virtual, construído sobre o mundo real.  

A modernidade tardia vivida hoje é um momento crítico e especial da história humana, 

sem dúvida alguma. Sua importância pode ser comparada à revolução do neolítico, na qual o ser 

humano deixou de ser caçador e viver em bandos nômades, desenvolveu a agricultura e passou a 

viver em cidades (Lévy, 1993).  
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Todas as questões levantadas nas primeiras fases da modernidade estão presentes hoje, 

de forma mais aguda e urgente, e também outras novas. Uma delas é a compressão do espaço 

tempo, uma percepção generalizada de que tudo se torna cada vez mais rápido, breve e curto. Em 

parte essa percepção de aceleração vem do aumento das velocidades permitido pelas tecnologias de 

transportes e comunicação. Mas pode-se também interpretá-la como surgindo da mercantilização do 

tempo, ou a submissão do tempo pessoal a um modelo econômico.  

Os meios de gravação, reprodução e distribuição das artes e de todo tipo de bens 

culturais, e a exploração econômica desses, criaram a indústria cultural. Muitos aspectos da cultura 

que anteriormente aconteciam por meio da participação individual passaram a ser reproduzidos em 

quantidades enormes, centralizadamente, e difundidos em escalas sem precedentes.  

O mundo, assim, se torna cada vez mais simbólico. As trocas simbólicas, como lendas, 

fofocas e todo tipo de comunicação, parte normal do funcionamento de qualquer sociedade, se 

tornaram uma arena privilegiada de disputa da sociedade. Uma verdadeira economia se desenvolve 

ao redor das disputas simbólicas.  

Mesmo a noção de identidade se altera frente à modernidade tardia. As formas de 

conceber a si mesmo do indivíduo, frente à nova realidade, se transforma. Muitos dos parâmetros 

que davam estabilidade à essa identidade se tornaram muito mais temporários e relativos do que 

haviam sido em séculos passados (Hall, 2003).  

2.2 Um pequeno rádio 

Conhecidos desde a antiguidade, os fenômenos eletromagnéticos foram melhor 

entendidos a partir do trabalho de Michael Faraday, James Clerk Maxwell e Heinrich Hertz, na 

segunda metade do século 19, e hoje são usadas em praticamente todos os aspectos de nossa vida 

diária. Do forno de micro-ondas aos microscópios eletrônicos. Os aparelhos de comunicação por 

rádio, inventados por Guglielmo Marconi em 1895, revolucionaram os modos de comunicação das 

sociedades humanas.  

Toda carga ou corrente elétrica exerce uma força eletromagnética ao seu redor. Quando 

a carga ou corrente variam, essa força também varia, e suas variações se propagam no espaço como 

ondas. O funcionamento dos rádios se baseia no fenômeno de indução de corrente elétrica em um 

condutor sujeito à um campo eletromagnético variante. Um transmissor gera um campo magnético 

variante bastante forte e um receptor coloca uma antena sujeita àquele campo de forma a 

transformar o sinal eletromagnético em corrente.  
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Como é a variação do campo que é transformada em corrente e não o campo em si, 

normalmente o que é transmitido são ondas senoidais. Essas ondas senoidais são identificadas por 

sua frequência, ou a velocidade com que elas oscilam entre os picos e os vales da onda. Um 

pequeno componente eletrônico permite que se isole apenas os sinais transmitidos em uma 

determinada frequência, e dessa forma podem ser transmitidos vários sinais sem misturá-los.  

Depois de inventados os primeiros rádios foram criados muitos usos para as 

transmissões eletromagnéticas. Por isso foi necessário fazer uma divisão ordenada do espectro das 

frequências de rádio para que todas as utilizações convivessem bem, com faixas específicas para 

cada serviço. Essa divisão é normalmente feita pelos governos, e devem ser obedecidas nos 

territórios nacionais.  

Para terem alguma utilidade, os sinais de rádio precisam ser codificados de alguma 

forma. Para os sinais acústicos é possível apenas fazer uma correspondência entre as ondas 

transmitidas e as ondas sonoras que se quer reproduzir. Esse tipo de codificação é chamada de 

analógica.  

Embora em sua essência o celular seja um aparelho de rádio, para possibilitar a criação 

desses "rádios pessoais" foi necessário superar várias dificuldades técnicas. As frequências 

disponíveis para comunicação não seriam suficientes se o serviço se popularizasse. Um receptor/ 

transmissor que tivesse a potência suficiente para cobrir grandes áreas, como uma cidade, precisaria 

ser bastante grande. O rádio normalmente não permite que se fale e escute simultaneamente. 

Finalmente, a integração com o serviço de telefonia elimina a necessidade de ter um rádio para se 

comunicar com outros rádios, aumentando a utilidade do celular.  

O sistema de telefonia celular usa várias torres de transmissão e recepção espalhadas 

por todo o território onde é possível usar o serviço, a chamada área de cobertura. As torres são 

dispostas em uma malha hexagonal, cada uma delimitando uma "célula" do serviço. Cada célula usa 

apenas um sétimo da faixa de frequências, de forma que células adjacentes não utilizem as mesmas 

frequências. O aparelho celular detecta, em uma frequência chamada de canal de controle, em quais 

frequências pode se comunicar, podendo inclusive mudar de frequência dinamicamente ao longo de 

uma mesma chamada. Existe ainda um controle central das torres que registra as posições de cada 

celular para que seja possível encontrá-lo quando este receber uma chamada.  

O aparelho celular usa duas frequências, ou canais: uma para transmissão e outra para 

recepção. Isso significa que o celular é um rádio com grande versatilidade. Alguns celulares podem 
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até se adaptar a várias prestadoras de serviço diferentes, aceitando qualquer uma das muitas faixas 

de frequência utilizadas em diferentes localidades e países.  

2.2.1 Sinal digital 

A maior parte dos celulares atualmente não utiliza a transmissão analógica de sons, e 

sim a digital. A transmissão de sons digitais apresenta muitas vantagens sobre a analógica. Ela torna 

possível transmitir numa mesma faixa de frequências muitas vezes mais conversas 

simultaneamente, dependendo da tecnologia entre 3 a 10 vezes mais.  

As tecnologias de transmissão, ou métodos de acesso, desenvolvidas e utilizadas são 

conhecidas por FDMA, TDMA e CDMA.  

 

Método  Sigla  Divisão do sinal  canais por 

frequência  

FDMA  Frequency Division 

Multiple Access 

Cada transmissão utiliza duas frequências diferentes 

exclusivamente, uma para receber e outra para enviar. Usado para 

transmissões analógicas.  

1  

TDMA  Time Division 

Multiple Access  

Cada transmissão usa uma frequência por um terço do tempo  3  

CDMA  Code Division 

Multiple Access  

Cada transmissão espalha seus sinais ao longo de todas as 

frequências disponíveis, separando-as de outras transmissão apenas 

por um código  

8-10  

Tabela 2.1 tecnologias de transmissão 

 

A tecnologia chamada GSM, apesar de ser divulgada como uma concorrente da 

tecnologia CDMA, não é uma forma de divisão do sinal. As transmissões GSM são divididas 

usando a tecnologia TDMA, mas são codificadas de forma diferente. Uma das principais vantagens 

do GSM é utilizar criptografia para aumentar a segurança das transmissões.  

Outra consequência das tecnologias digitais é que passa a ser possível transmitir outros 

sinais além do sonoro, como figuras ou páginas da internet.  

2.2.2 Máquina de von Neumann 

Um som digital é uma sequência de números. Cada número representa a intensidade da 

onda sonora em um determinado momento. Para reproduzir com fidelidade o som é necessário 
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tomar muitas medidas por segundo dessa intensidade. Mesmo assim, a sequência de números ainda 

é mais fácil de ser transmitida por rádio que a onda analógica. Além disso, é possível compactar o 

som, ou seja, abreviar usando menos números para representar uma mesma sequência, ou uma 

sequência tão parecida que não faz diferença.  

Esse processo é chamado de processamento de sinal digital. Há algumas décadas seria 

necessário um computador do tamanho de um prédio para realizar essa operação na velocidade 

necessária, mas hoje um pequeno chip é capaz de fazê-lo.  

Na placa de circuito impresso que existe dentro de um celular estão inseridos vários 

chips. Os chips são conjuntos de transistores fabricados em pequenas placas de silício. Muitos tipos 

de circuitos eletrônicos podem ser implementados dessa forma. Um desses tipos de circuitos é o 

microprocessador, um chip capaz de três coisas:  

• acessar endereços em uma memória (que por sua vez é um outro tipo de circuito);  

• tomar decisões simples baseadas em valores numéricos; e  

• executar operações matemáticas como uma calculadora.  

Essas três operações são bastante simples, mas elas são realizadas em uma grande 

velocidade. Assim é possível realizar tarefas muito complexas em pouco tempo, como por exemplo 

a conversão de sinais digitais em analógicos e o contrário.  

A essência dos computadores modernos é um sistema chamado de máquina de von 

Neumann, que é composto de um processador e uma memória, onde são armazenados tanto os 

dados quanto as instruções de processamento. Esse sistema fornece uma estrutura genérica de 

dados, ou seja, pode representar todo tipo de informação, de sons à estruturas de engenharia, de 

vídeos à simulações de viagens espaciais.  

Uma máquina de von Neumann muda seu comportamento de acordo com as instruções 

presentes em sua memória. O programa é tão importante quanto a máquina em si. Uma mesma 

máquina pode funcionar de uma miríade de formas diferentes. Dessa forma, é possível adequá-la 

para todo tipo de trabalho.  

Para que essas propriedades sejam úteis, é preciso transformar os sinais elétricos que 

constituem os dados no hardware para um formato que seja compreensível ou útil aos seres 

humanos, ou em outras palavras, construir uma interface para a máquina. Existem muitas formas de 

criar essa interface. Por exemplo, é possível transformar as correntes elétricas em luz por meio de 

diodos. Mas pode-se também criar interfaces muito mais complexas que essas. Aliando diferentes 
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tipos de interface à capacidade de se adaptar da máquina de von Neumann, cria-se miríades de tipos 

de máquinas. É possível ainda acoplar interfaces diferentes entre si. Um conjunto de sistemas assim 

leva à um sistema complexo cujas propriedades só podem ser entendidas em conjunto.  

Os computadores modernos são compostos de tantas interfaces que chega a ser difícil 

distinguir a fronteira entre elas ou uma propriedade essencial da máquina. Pierre Lévy argumenta 

que é mesmo impossível ver qualquer característica intrínseca da máquina. Acopladas entre si, e 

acoplando-se à sociedade ao redor, essas máquinas são um dos motores da revolução tecnológica 

vivida na era contemporânea.  

Mesmo sem alterações de hardware, é possível construir interfaces diferentes para uma 

máquina de von Neumann no nível de programa. Mesmo sem sair dos limites estabelecidos dos 

canais de entrada e saída, muda-se de forma significativa o comportamento da máquina, o que ela 

faz e como reage. Uma mesma máquina pode se tornar um coisa completamente diferente para o 

usuário. A interface entre humanos e computadores se tornou tão importante que constitui hoje um 

campo de conhecimento e uma profissão.  

2.3 Análise da tarefa 

Utilizar um telefone é falar com alguém que não se pode ver. A voz dessa pessoa sai de 

um objeto que é segurado na mão. Todas as informações não auditivas estão ausentes, mas mesmo 

assim é ainda possível manter uma boa comunicação, mais rica e imediata que em meios escritos 

por exemplo. Tanto que normalmente não se percebe o ato de falar para um objeto: o modelo 

mental da atividade inclui apenas a pessoa com quem se conversa. Não é incomum usar as mesmas 

expressões faciais que seriam usadas numa conversa em pessoa.  

O primeiro esforço envolvido nessa atividade é o esforço psíquico normal das interações 

pessoais. No caso do telefone celular esse esforço pode ser aumentado pela presença de outras 

atividades simultâneas. Alguns recursos da telefonia moderna como a chamada em espera podem 

vir a aumentar ainda mais a congestão cognitiva.  

Os aparelhos celulares para serem portáteis devem ser tão pequenos quanto possível. 

Isso acaba levando a teclados muito pequenos. Para apertar as teclas é necessário usar a 

coordenação fina. Vários tipos de usos do celular (p.ex. mandar mensagens) exigem que muitas 

teclas em sequência sejam apertadas. Para entrar texto nos celulares é necessário que essas teclas 

sejam apertadas repetidas vezes, pois cada tecla representa várias letras diferentes. A pega dos 
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celulares normalmente favorece uma forma de manipulá-lo que deixa o dedão livre sobre o teclado, 

sendo o dedo preferencial para apertar as teclas. Usar apenas um dedo dificulta ainda mais a tarefa.  

Outro esforço envolvido no uso de qualquer aparelho telefônico é o de memorizar os 

números de telefone. Os números telefônicos eram normalmente de 7 dígitos, mas os celulares tem 

em sua maioria números de 8 dígitos. A memória de curto prazo humana normalmente varia de 5 a 

7 dígitos, de forma que teclar um número até o fim requer ler o número duas vezes.  

Em grande parte essas dificuldades são inerentes à tecnologia e não existem formas 

viáveis de mudá-las radicalmente. Por exemplo, é impossível diminuir o número de dígitos dos 

números de telefone sem diminuir o número de usuários. No entanto, existem muitas formas de 

contornar as dificuldades e facilita o uso.  

Muitos celulares possibilitam a armazenagem de números em uma agenda de endereços 

interna. Muitas vezes depois de adquirir um celular as pessoas param de se lembrar dos números de 

telefones, pois passam a depender de suas agendas.  

Para melhorar a entrada de textos nos pequenos teclados dos celulares foi desenvolvida 

uma tecnologia, chamada de T9, onde cada tecla é apertada uma vez e o programa decide qual a 

letra adequada de acordo com as outras letras da palavra. Isso tem o estranho efeito de fazer as 

palavras sendo digitadas mudarem totalmente algumas vezes antes da palavra desejada aparecer.  

2.4 Marcas 

As marcas de celulares do mercado atualmente são: Nokia, Gradiente, Siemens, 

Motorola, Sony-Ericsson, Samsung, LG, Audiovox e Kyocera. Cada fabricante tem uma linha de 

aparelhos própria, e lançam constantemente novas versões.  

A Nokia talvez seja a marca mais difundida no mercado atual de celulares. Seus 

celulares foram os primeiros a incorporarem funções que se tornaram padrão, como os toques 

configuráveis. Sua interface é de fácil utilização. A linha de aparelhos mais baratos da Nokia é em 

geral em formato de pastilha, sem partes móveis. Essa marca lançou recentemente o celular 8910i, 

garoto propaganda de sua linha, feito de titânio.  
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Figura 1.1: celulares da Nokia  

A Nokia produz também o N-Gage, aparelho que combina celular e um video-game 

portátil, que apesar de ter sido lançado com muito barulho e expectativas teve um desempenho 

muito menor que o esperado.  

 
Figura 1.2: N-Gage, celular e video-game portátil  

Os celulares da Gradiente utilizam as mesmas tecnologias da Nokia, sendo parecidos 

em vários aspectos.  
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Figura 1.3 celulares da Gradiente  

A Siemens entrou no mercado brasileiro há menos tempo. No entanto seus celulares 

estão se tornando populares.  

 
Figura 1.4 celulares da Siemens  
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A Motorola apresenta uma interface mais complicada de usar, mas no entanto mais 

confiável. Recentemente seus celulares tem adotado uma linha mais lúdica e divertida, com partes 

móveis e formas inusitadas.  

 
Figura 1.5 celulares da Motorola  

Os celulares da Sony-Ericsson apresentam também uma alta tecnologia.  

 
Figura 1.6 celulares da Sony-Ericsson  

Finalmente, existem outras marcas que são menos comuns no mercado brasileiro, como 

Samsung, LG, Audiovox e Kyocera.  

Os celulares de mesma marca compartilham muitas características em comum, tanto em 

termos de forma quanto de tecnologias. Uma das características mais importantes é a interface. A 
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manutenção dessas características é fundamental para a criação de uma identidade de marca. Por 

exemplo, a Nokia apresenta em seus celulares mais novos uma interface parecida com a interface 

dos celulares mais antigos, apesar da enorme melhora da qualidade das telas.  

Isso acaba levando à um grande número de celulares que tentam se destacar mas mesmo 

assim são muito parecidos. Por exemplo, a maior parte dos celulares tem seu corpo em um de três 

possíveis formatos: ou pastilha (sem partes móveis), ou dobrável ou deslizante.  

Esse conservadorismo das formas vem sendo desafiado pelas empresas, mas em geral é 

difícil ver os resultados em produtos no mercado. No entanto, em produtos experimentais existem 

algumas abordagens muito mais ousadas. Por exemplo, em um concurso da Samsung foram 

premiados entre outros os dois produtos mostrados abaixo. O azul é um projeto de um celular feito à 

semelhança de equipamento de escalada, transmitindo uma imagem de dinamismo para um nicho 

específico do mercado. O rosa é um celular voltado para um público jovem, unindo funções de 

multimídia como um tocador de som, feito para ser usado como um colar onde toda a interação 

acontece por meio da voz.  

 
Figura 1.7 projetos premiados no concurso da Samsung  
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2.5 Personalizações 

Com o aumento das capacidades computacionais dos aparelhos celulares, quase uma 

consequência natural da passagem para o sistema digital, se tornou muito fácil produzir celulares 

que pudessem ter algumas características reconfiguráveis. Essas diferenciações se tornaram 

extremamente populares, e praticamente todo celular atualmente as incorpora.  

A primeira e mais comum de todas as diferenciações possíveis foi a forma como o 

celular toca, ou toque, ou ainda ringtone. Os primeiros celulares tocavam de forma muito parecida 

com telefones convencionais. Depois se seguiram telefones capazes de tocar notas diferenciadas, 

gerando musicas. Finalmente existem celulares polifônicos, capazes de reproduzir mais de uma nota 

ao mesmo tempo, gerando sons complexos e belos. Milhares de toques diferentes se difundiram, 

inclusive por meio da internet.  

Na onda da diferenciação gerada pelos toques, alguns celulares começaram a 

possibilitar a troca de capinhas, mudando as cores e até mesmo detalhes das formas externas do 

celular. Também isso gerou um mercado externo.  

Além dessas, extremamente comuns, existem outras formas de customização, 

dependendo da marca e do modelo do aparelho. Alguns aparelhos podem carregar figuras diferentes 

em seus visores, algumas de acordo com cada pessoa chamada ou chamando. Alguns celulares 

atravessam a barreira da computação e são programáveis. Isso quer dizer que é possível usar 

programas diferentes nos celulares, por exemplo jogos ou até mesmo aplicativos.  
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3. Semanálise 

“You never heard a machine talk of love?” “But love is a human emotion.” 

“No, it’s just a word. What matters is the connection the word implies.”  

“Você nunca ouviu uma máquina falar de amor?” “Mas o amor é uma emoção 

humana.” “Não, é só uma palavra. O que importa é a conexão que a palavra implica.”  

– Irmãos Wachovsky, Matrix Revolutions  

3.1 Revisão de Semiótica dos Objetos 

"No começo do século 20 a linguagem em si já tinha se tornado um dos temas 

principais da filosofia e da ciência, graças ao deslocamento dos paradigmas na filosofia da 

linguagem (palavras chaves aqui são semiótica e semiologia). Hoje esse desenvolvimento é 

chamado de a virada linguística da filosofia. Em design precisamente, desde muito cedo existiu um 

esforço de levar isso em conta e integrar aquelas idéias na teoria do projeto; o que pode sem 

dúvida ser atribuído à HFG Ulm. Mas foi na década de 1960 com o estruturalismo francês, se 

perguntando a origem do significado, que surge a primeira formulação de um método semiótico- 

estruturalista aplicável ao universo dos objetos. Seguem-se os primeiros estudos semióticos de 

Umberto Eco: ele colocou o dedo nos campos semióticos que precisavam ser arados. Na década de 

1970 se formulou o primeiro conceito de uma 'teoria do design para a disciplina', delineando as 

bases dessa teoria quase semioticamente, e ao fazê-lo definiu 'linguagem de produto' como um 

campo de estudo acadêmico" (BURDEK, 2001)  

Em "A estrutura ausente" (ECO, 1968) Umberto Eco apresenta uma semiótica que 

estuda a cultura como conjunto de fenômenos semióticos e a aplica ao projeto de arquitetura. Ele 

propõe dois níveis de funcionalidade em um projeto: as funções de uso, que ele chama de funções 

primeiras, e as de cognição, de percepção do objeto, ou a função semântica, que ele chama de 

funções segundas. Para que exista a ação, ou o usar de um produto, é necessário antes que o usuário 

perceba a possibilidade.  

Klaus Krippendorf praticamente propõe a semiótica como o fundamento da teoria do 

design, ao tratar de forma simbólica o modo de entendimento e apropriação dos objetos pelas 

pessoas.  
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3.2 Conceitos básicos do estudo dos signos 

A semiótica é formalmente descrita como o estudo dos signos. Um signo é algo que se 

passa por outra coisa. Ou seja, um elemento que tem equivalência a outro qualquer. Mas essa 

equivalência não implica que ambos são intercambiáveis, pois pode se dar em âmbitos específicos.  

Por exemplo, a palavra "telefone" quando lida evoca no leitor a idéia mais ou menos 

vaga de um aparelho telefônico. Nesse caso, uma palavra escrita, composta essencialmente de tinta 

espalhada sobre papel, está no lugar de uma idéia, que por sua vez representa um objeto ou uma 

categoria de objetos. É impossível, obviamente, usar a palavra para ligar para alguém, ou mesmo 

como peso de papel ou apoio da porta, coisas que sem dúvida pode-se fazer com o objeto 

"telefone". No entanto, sendo alfabetizada e tendo vivido toda uma vida cercado de aparelhos 

telefônicos, qualquer pessoa que lê a palavra sabe do que se trata.  

Seria possível estabelecer que toda vez que se escrever "palántir" isso estará se 

referindo à um aparelho telefônico? Claro, da mesma forma que em outras línguas existem palavras 

diferentes para coisas iguais, como por exemplo "telephone". E o inverso: porque ao encontrar a 

palavra "telefone" não pode-se pensar em um cachorro ou num ventilador? A resposta é fácil: 

porque o português estabelece o primeiro significado. Mas ela esconde algumas complexidades.  

O português estabelece que à palavra "telefone" corresponde por sua vez à idéia de um 

telefone. Estabelece também muitas outras coisas, incluindo não só um enorme vocabulário de 

palavras mas também a forma como essas palavras são usadas juntamente para significar coisas 

que, sozinhas, não poderiam. A língua portuguesa nesse caso é chamada de código. E para que esse 

código seja usado para compreender a palavra escrita em questão é necessário um trabalho de 

interpretação.  

Os processos de significação até agora mostrados fazem parte de comunicações. A 

forma mais básica de esquematizar a comunicação é apenas alguém emitindo uma mensagem a 

outrem.  

 
Figura 2.1: Modelo básico da semiose - comunicação de um signo  
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Efetivamente, a mensagem é uma coisa material, física. Por exemplo, a palavra 

impressa é uma macha de tinta de formato definido sobre uma folha de papel. Uma palavra falada 

consiste de ondas sonoras se propagando no ar. Qualquer outro evento físico pode ser interpretado 

como outra coisa (e portanto agir como signo). Esse aspecto físico da mensagem, o veículo que 

transmite o signo, é chamado de sinal. Sendo físico, o sinal está sujeito às interferências do meio. 

Essa interferência é chamada de ruido.  

Para completar o modelo, falta apenas o código. O código é um elemento que afeta as 

duas partes da comunicação, transformando a mensagem física recebida em um significado. Ou 

seja, ligando o significante físico (chamado de representámem) àquilo que corresponde. Os códigos 

mais simples estabelecem ligações unívocas nos dois sentidos: ao signo corresponde apenas um 

significado. No entanto, normalmente os códigos são muito mais complexos que isso. O português, 

por exemplo, não prevê todas as frases possíveis mas sim provê uma estrutura que permite criar 

uma enorme quantidade de frases diferentes. De fato, alguns códigos permitem mesmo uma crítica 

ao próprio código.  

No entanto, o código dificilmente é o mesmo para as duas partes. Por exemplo, quando 

duas pessoas vêem a palavra "telefone" uma delas pode evocar um objeto de baquelite preto, grande 

e anguloso e outra pode imaginar seu pequeno celular anatômico e rosa. Pode ser que as duas 

pessoas associem a palavra não a objetos, mas a uma categoria de objetos, mas mesmo assim as 

conotações dessas categorias podem ainda variar muito: para uma os telefones estão associados à 

longas conversas com amigos, para outra à cobranças do patrão. Os dois conhecem o português, 

mas nossos vocabulários são provavelmente bastante diferentes e, ainda que as palavras mais 

comuns tenham uma interpretação extremamente parecida, palavras mais raras podem ser 

entendidas de forma bastante diferente.  
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Figura 2.2 - Segundo modelo da semiose  

Nessa figura os retângulos representam as coisas e as flechas representam a influências 

que essas coisas exercem.  

O que acontece, para o receptor, quando este recebe a mensagem? A mensagem tem 

algum efeito sobre ele. Quando uma lâmpada recebe corrente elétrica, ela acende. Alguns autores 

não consideram essa influência direta como comunicação, mas pode-se considerá-la uma proto-

comunicação, aqui chamada de determinação, cujo código se resume às leis físicas que regem o 

comportamento da lâmpada. Quando uma pessoa liga a lâmpada, ela se utiliza de um conjunto 

simples de regras, que diz que a uma posição do interruptor corresponde um estado da lâmpada.  

O código pode no entanto ser muito mais complexo que isso. Computadores, que 

mesmo sendo infinitamente mais complexos partilham de mesmos fundamentos, usam códigos mais 

complexos que o da pura determinação. As linguagens humanas, e finalmente a cultura, estão por 

sua vez em um nível ainda maior de complexidade.  

O código é uma necessidade do receptor da mensagem. O sinal é para ele uma parte do 

conjunto de todas as coisas percebidas, e ele precisa isolá-lo e identificá-lo como parte de uma 

mensagem. Para fazer isso, ele precisa de um sistema de elementos com regras sintáticas próprias, 

que possa ser usado como um conjunto de normas que ligam sempre um elemento de expressão a 

outro elemento de conteúdo. O elemento de expressão é o sinal físico que é interpretado. O 

elemento de conteúdo é a idéia ou o significado. Quando se dá essa ligação, existe um signo. O 

código em si é esse conjunto de normas.  

O processo de codificação pressupõe um determinado entendimento do mundo. 

Especificamente, é preciso antes de criar códigos estabelecer uma segmentação da existência 
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contínua do mundo, definindo fronteiras sobre as transições graduais da realidade. Por exemplo à 

um espectro de luz que tem infinitas graduações indistintas, passa-se a nomear "verde", "azul", etc.  

Dessa forma ficam estabelecidos dois campos: um "campo de conteúdo", que foi 

estruturado encima de um "campo de expressão". O campo de expressão inclui todas as formas por 

meio das quais se pode emitir uma mensagem. O campo de conteúdo engloba todas as 

possibilidades de significado. Qual é exatamente a natureza do campo de conteúdo depende de 

quem ou o que é o receptor da mensagem. Por exemplo, quando dois humanos estão se 

comunicando, o campo de conteúdo é seu entendimento de mundo ou sua consciência (um campo 

que certamente não é facilmente delimitável). Mas considerando sistemas mais simples poder-se-ia 

ter campos de significado muito mais simples, como a corrente que passa por uma lâmpada.  

Eco e outros autores não aceitam que possa existir processos semióticos se não for entre 

dois humanos. Com certeza, a semiose que se dá entre pessoas é mais interessante, mas aqui será 

necessário em alguns pontos considerar relações entre objetos como processos semióticos.  

Além disso, as coisas que são referenciadas pelos signos não fazem parte desse campo 

de conteúdo. Quando alguém lê a palavra "telefone" não a liga com um telefone de verdade, mas 

antes a uma noção do que é um telefone.  

Um signo, percebido pela mente e interpretado, evoca um significado. Esse significado 

dos símbolos é definido como uma unidade cultural, um suposto estado cerebral qualquer que tem 

um posicionamento dentro de um "espaço de significado", espaço esse que engloba os outros 

significados possíveis. Um signo não "se refere" a uma coisa física, mas sim a uma unidade 

cultural. Quando se fala "cão", por exemplo, não é um cão específico que esteja perto que será 

evocado, mas sim uma construção mental que engloba o tipo de criatura que tem esse nome. 

Inclusive, a mesma unidade cultural é evocada pelas palavras "dog", "chien" ou "hund". Essa 

unidade cultural é chamada de semema.  

O signo, composto de um elemento de expressão e um de significação, pode ainda se 

tornar ele mesmo expressão de um outro conteúdo. Por exemplo, quando se lê um poema, a palavra 

"flor" é interpretada por meio das regras da língua portuguesa, mas em consequência também a 

noção cultural "flor" é interpretada, por meio de um código bem menos formal que é a realidade 

cultural do leitor.  

O signo que tem como seu veículo-signico outro signo é chamado de conotação, ao 

passo que o primeiro é a denotação. Por meio desse processo criam-se discursos de muitos níveis, 
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onde os conteúdos iniciais denotados abrem espaço para mais significados conotados, gerando uma 

interpretação muito rica, de acordo com a profundidade da análise.  

3.3A Semiótica de Umberto Eco 

Umberto Eco divide sua teoria da semiótica em duas: teoria dos códigos e teoria da 

produção de signos. A teoria dos códigos tenta estabelecer um modelo estrutural do funcionamento 

dos códigos.  

Um veículo sígnico existe em relação ao seu meio: não é apenas isolado do meio, mas 

também combinado com ele. Por exemplo, quando se diz /o cão portanto/ existe um erro, pois /cão/ 

e /portanto/ não são sintaticamente compatíveis. Outro exemplo é o uso de "menções", como 

quando ao falar /esse/ alguém aponta para um objeto: existe uma correlação entre a palavra e o 

gesto. Essas correlações são especificadas por marcadores sintáticos, ou regras combinacionais, que 

fazem parte do campo de expressão e não do de conteúdo.  

O conteúdo, por sua vez existe em função de marcadores semânticos, como posições ou 

segmentos do plano de conteúdo. Esses marcadores podem ser denotativos ou conotativos.  

Além disso, as denotações de determinados signos podem ser influenciadas por seleções 

contextuais, no caso de envolver elementos próprios do código sendo usado e da forma de 

expressão, ou seleções circunstanciais, no caso de elementos próprios da realidade dos 

interlocutores.  

Para organizar essas idéias, Eco faz um esquema dessas considerações, criando um 

modelo onde a um veículo sígnico podem se ligar um ou mais conteúdos, tanto denotativos quanto 

conotativos. Essas ligações podem por sua vez depender de escolhas baseadas ou no contexto ou 

nas circunstâncias onde o signo foi empregado. Contexto são elementos externos ao signo mas 

pertencentes ao mesmo código desse, e circunstância são elementos externos ao signo determinados 

por outros códigos.  
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Figura 2.3 - Modelo semântico revisado de um código  

Existe ainda um outro modelo que Eco chama de modelo Q, ilustrativo de algumas 

características das codificações. Nesse modelo, o espaço semântico é representado por uma 

enormidade de "nós" conectados por vários tipos de associações. Essas ligações formam várias 

árvores de significado, cada uma criando um "plano", por sua vez também interconectado à outros 

nós ad infinitum.  

 
Figura 2.4 - Modelo Q - campos de significado interligados  

Um código não é um corpo sólido e unívoco, mas uma costura de vários subcódigos. 

Juntos, esses subcódigos são uma competência cultural do falante, uma habilidade ou capacidade 

adquirida.  

O signo é a ligação entre expressão (o veículo-signico, aquilo que é percebido), e 

conteúdo (chamado de semema). Não é a coisa física que será interpretada, nem uma entidade 
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semiótica fixa do plano de conteúdo. Mesmo com códigos que não mudem, as relações semióticas 

acontecem de forma dinâmica por meio da produção de signos.  

Os códigos não são estáticos, mas constantemente estruturados por meio de dois tipos 

de atividade extra-codificadora: supercodificação e subcodificação. Quando se encontra numa 

situação que não é coberta pelos códigos disponíveis o sujeito deve se adaptar. A supercodificação 

acontece quando se amplia um código já existente, adicionando seleções circunstanciais ou 

redefinindo de forma mais abrangente algum conceito. A subcodificação se dá quando, face à falta 

de um código, é feita uma inferência, uma tentativa imprecisa de estabelecer um código.  

Códigos apenas não fazem signos: é preciso que exista comunicação, e esse processo é 

mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Primeiro, fazer signo implica o trabalho de 

articular o veículo-signico. Implica também o trabalho de selecionar a combinação entre conteúdo e 

expressão, considerar as circunstâncias presentes e assim por diante. Por isso, é necessário estudar 

os vários tipos de signos, ou, mais precisamente, os modos de produção dos signos.  

O processo de produzir signos é usado com várias funções, sendo uma das mais 

importantes a menção. Mencionar é se referir a coisas: nomear objetos, apontar coisas e descrever 

estados do mundo. É um erro comum, clarificado por Eco, imaginar que uma referência tem como 

significado uma coisa real. Por exemplo, se digo "este gato é azul" na presença de "fifi", a palavra e 

o animal não estão de forma alguma ligados. O signo é processado pelo receptor da mensagem, que 

estabelece para si o relacionamento.  

Uma distinção análoga, mas muito mais clara, é a razão tipo/ instância, que reflete como 

é feita a seleção dos elementos que serão veículos-signicos. Pode-se ter uma ratio facilis quando 

tipo e elemento são relacionados arbitrariamente, ou ratio dificilis quando existe uma relação 

motivada, ou seja quando a produção do signo é dependente de algum fator.  

Na classificação que aqui usada os signos são separados em quatro formas de produção: 

reconhecimento, quando um elemento pré-existente é tomado como significação pelo receptor 

mesmo que este elemento não tenha intenção de significado; ostentação, quando se seleciona e 

mostra um objeto para usá-lo como signo; réplica, onde se produzem pronúncias (não 

necessariamente verbais) com o objetivo de significar; e invenção, quando usa-se elementos 

materiais para segmentar e estruturar um campo de significado que não existia antes.  
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Forma de Produção  Ratio Facilis    Ratio Dificilis 

Reconhecimento  Impressão        

Reconhecimento      Sintomas    

Ostentação      Exemplo    

Ostentação    Amostra      

Ostentação / Réplica    Amostra Fictiva      

Réplica      Estilização    

Réplica  Unidades 

combinatórias  

      

Réplica / Invenção        Estímulos 

Programados  

Invenção    Transformações      

Tabela 1: taxonomia dos signos  

 

• Impressões, ou "pegadas", são signos produzidos por meio da interação direta de um objeto 

material.  

• Sintomas são consequencias de alguma coisa tomadas como significando a própria.  

• Tem-se um exemplo quando usa-se uma coisa para representar o tipo do qual essa faz parte.  

• Tem-se uma amostra quando usa-se uma parte de uma coisa para representar o tipo.  

• Amostras fictivas englobam as atividades como a mímica, onde simula-se uma parte de 

algo para significar o tipo.  

• Estilização é um signo produzido por um código não estrito ligado ao modelo de expressão 

e não ao de conteúdo, como por exemplo o "rei" e "dama" de um baralho.  

• Unidades combinatórias são o tipo de linguagem mais eficiente usado pelo homem, e 

permitem um nível de articulação maior que os outros tipos de signos, por meio de sua 

codifcação mais elaborada e precisa. As linguagens formais estão todas incluídas nesse 

grupo, assim como um pequeno grupo de outras formas de expressão.  

• Estímulos programados cobrem as situações onde um estímulo exerce influência direta (ou 

determinação) sobre o receptor, mas por intenção do emissor da mensagem.  

• Finalmente, as transformações compreendem vários tipos de supercodificação.  
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3.4 Umberto Eco e Krippendorff 

Em "As formas do conteúdo" (Eco, 74) Umberto Eco faz uma primeira tentativa de 

utilizar a semiótica como ferramenta para o entendimento da arquitetura. Considerando que a 

arquitetura também lida com objetos construídos, por maior que seja a diferença de escala, sua 

abordagem pode também ser útil ao design.  

Em defesa de ver a arquitetura como semiótica, Eco diz que mesmo as funções objetivas 

de um objeto são também significados: não adianta uma escada ajudar uma pessoa a subir de um 

andar para outro se não for possível entender essa possibilidade. Assim, mesmo as funções práticas 

de uma edificação (como entrar subir, habitar) estão envolvidas com processos de significação.  

O próprio ato de perceber o mundo é uma ação semiótica. Uma pessoa nunca tem 

consciência da luz que por meio de processos óticos atinge sua retina, ou da refração dessa luz nos 

objetos. O que é percebido é apenas o significado desses fenômenos, ou seja a interpretação que o 

cérebro faz deles (Krippendorff, 1989).  

Para Eco, as construções arquitetônicas tem dois níveis de funções: as primárias ou 

denotativas, que correspondem às funções práticas; e as funções secundárias ou conotativas, que 

correspondem às mensagens culturais maiores transmitidas pela obra, ou em outras palavras a seus 

conteúdos semânticos (como "ascensão aos céus" numa catedral gótica ou "espaço de exercício da 

democracia" na praça dos três poderes).  

 
Figura 2.5 - Processo de significação arquitetônico  

Imagine-se então o seguinte processo de significação: as características físicas e 

espaciais de um objeto qualquer (m, que Eco chama de chorema) definem ou determinam uma 

determinada relação de uso (Y, que Eco define como um sistema antropológico de funções físicas). 

Esse signo (s), denotativo, se torna a expressão de um significado, conotativo porém mais 

abrangente (K, que Eco define como um sistema de funções sócio-antropológicas).  
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Por exemplo, uma mesa com cerca de dois metros de diâmetro vai determinar uma 

distância de aproximadamente 3 metros entre seus ocupantes. As características físicas da mesa (seu 

diâmetro) são m. Elas expressam Y, que nesse caso é uma distância que permite que se perceba o 

cabelo, o estado da roupa, etc, mas não os pormenores do rosto. Por isso, essa distância determina 

também uma situação de interação entre as pessoas específica, com características peculiares. (Hall, 

1966, apud Eco, 1974).  

Se a arquitetura (ou o design) for considerada como uma atividade preocupada apenas, 

ou principalmente, com a estética, essas considerações tem muito pouco valor, pois o significado de 

qualquer coisa construída é apenas a experiência de usá-lo ou visitá-lo. Por outro lado, se as 

preocupações funcionalistas são tidas como fundamentais, a preocupação com os significados se 

resume à tornar claras as funções. Mas o objeto projetado (seja arquitetônico, seja de design) está 

sempre envolvido com fenômenos comunicacionais. Ele não se resume à esses fenômenos, e 

algumas vezes o que comunica pode não ser seu aspecto primordial. Mas considerando-os, é 

possível compreendê-lo como parte de um sistema cultural, potencialmente integrando e 

contextualizando tanto características estéticas quanto práticas.  

Krippendorff propõe que o projeto precisa se preocupar com a interface entre homens e 

produtos, ou com a cognição realizada dos objetos. A semântica do produto estuda os objetos não 

em seu aspecto material mas na sua forma de participar das atividades humanas.  

O primeiro nível da preocupação com a cognição dos objetos passa pela psicologia e 

cognitividade. É necessário fazer com que os objetos sejam facilmente interpretáveis, auto-

evidentes. Por exemplo, um botão que deve ser girado não pode parecer apertável. É necessário que 

o estado interno das coisas, sua realidade física, esteja não exatamente evidente mas adequadamente 

representada. Finalmente, é preciso evitar o medo de errar, para que o processo de usar um objeto 

leve naturalmente ao aprendizado de seu uso.  

Sendo usado, qualquer objeto é incorporado pela linguagem, tanto porque o usuário 

pensa a seu respeito, como pela ação de terceiros, que por meio da linguagem participam da 

negociação dos significados emocionais, sociais e políticos das coisas.  

Essa negociação é, para Krippendorff, a gênese dos produtos, um processo complexo 

que conecta do operário braçal ao publicitário ao banqueiro toda uma cadeia de pessoas. Essa rede 

de produção e consumo move a transformação da cultura material.  
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3.5 abordagem inicial da crítica aos celulares 

Os aparelhos celulares são objetos, mas grande parte das atividades relacionadas à seu 

uso envolvem interpretação e elaboração de signos.  

Em um primeiro plano, o uso do celular requer compreensão de signos. O nível mais 

óbvio em que isso acontece é tão evidente que não é sequer considerado: a voz que sai de um 

aparelho não é a voz de uma pessoa que você conhece, mas uma reprodução dessa voz, transmitida 

por vezes por enormes distâncias. Uma pequena parte da presença de outra pessoa - a expressão 

vocal - é tomada como a pessoa em si. Os dispositivos técnicos asseguram que essa ligação seja 

confiável, mas é a apropriação cultural do ato de telefonar que o torna invisível.  

Se a transmissão estiver acontecendo normalmente, existe uma ligação direta entre os 

dois sons, o remoto e o presente, que a semiótica peirceana chamaria de indicialidade e para 

Umberto Eco seria um exemplo de ratio dificilis. Isso quer dizer que a relação entre as duas vozes é 

direta, uma voz só correspondendo à mesma voz. Mas a situação não é tão simples, pois apesar de 

parecer similar, o sinal transmitido foi processado várias vezes, transformado em sinais digitais, em 

impulsos elétricos e daí novamente à sinais sonoros, além de nesse processo ter passado por 

diversas fontes de ruído.  

Aprofundando mais, fica claro que praticamente tudo que é transmitido por meio de um 

celular é símbolo: as palavras da fala são o sistema semiótico por excelência. A interpretação da 

língua é um dos processos simbólicos mais ricos e intrincados. O aparelho celular leva essa 

atividade à um contexto bastante diferente. Por exemplo, os sinais corporais de expressão não estão 

presentes, o que muda a quantidade e os tipos de informação podem ser transmitidos numa 

conversa. De fato, a linguagem corporal transmite uma enorme quantidade de informações, desde 

objetivas, como apontamentos e mímicas, até subjetivas, como interpretações, opiniões e 

sentimentos. Um fato interessante é que, apesar desses sinais não serem transmitidos por meio do 

telefone, é muito comum que eles sejam gerados indiferentemente. Apesar do interlocutor não 

poder saber disso, uma pessoa falando ao telefone faz todo tipo de expressões faciais como se 

estivesse falando com alguém presente.  

Outra mudança que o celular provoca na fala é que agora essa fala não se dá de forma 

espacial, onde todo o ambiente ao redor dos falantes está exposto aos mesmos sinais sonoros 

trocados. Agora, cada um dos falantes tem um espaço sendo ocupado sonoramente de forma 

diferente, o que permite que as pessoas ao redor captem metade das conversas. Esse fato determina 
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situações sociais bastante específicas, como por exemplo, fingir falar ao telefone, ou conduzir 

conversas com sequências estranhas para omitir informações importantes aos interlocutores 

indiretos.  

O celular ainda requer interpretação de sinais relativos ao processo técnico da 

comunicação remota, como por exemplo os toques que avisam que existe uma tentativa de 

estabelecer uma comunicação. Alguns celulares emitem pequenos ruídos a cada minuto de 

conversação, para facilitar a mensuração de quanto tempo está sendo gasto. Praticamente todos os 

celulares tem visores onde existem indicações de bateria, nível do sinal, operadora atual e várias 

outras.  

Um segundo plano de atividade simbólica envolvida no aparelho celular é a 

manipulação de símbolos necessária para operar e fazer funcionar adequadamente o objeto. Isso 

inclui articular, combinar, selecionar e responder a signos.  

Não no que se refere à articulação da fala, pois essa não é efetivamente voltada para o 

celular e sim para o interlocutor ausente.  

Em qualquer aparelho telefônico, para realizar uma ligação é preciso associar uma 

pessoa à um número. Em alguns casos o número se refere somente à uma pessoa, mas essa garantia 

não é muito forte. Por exemplo, um número de telefone residencial pode ser usado para atingir 

muitas pessoas. Os aparelhos celulares são normalmente pessoais, mas não é incomum que 

aconteçam empréstimos, ou que uma pessoa guarde o celular de outra enquanto essa desempenha 

alguma atividade.  

Nos primeiros celulares, a variedade do trabalho de manipulação simbólica não era 

muito maior que a presente em um telefone normal, mas os aparelhos digitais mudaram isso. Por 

exemplo, em celulares que permitem mensagens de texto, essa entrada de texto representa uma 

atividade simbólica especialmente difícil, pois o tamanho diminuto dos teclados requer que cada 

tecla represente mais de uma letra. Assim, o significante que corresponde à um significado não é só 

a tecla, mas sim a tecla e o tempo e ritmo de pressionamento. Cognitivamente, esse trabalho é 

bastante desgastante.  

Finalmente, os celulares podem requerer um tipo ainda mais refinado de manipulação 

simbólica que é a programação, onde usa-se uma série de símbolos como instruções. O nível mais 

simples de programação que se pode ter em um celular é a programação de um alarme ou 

despertador. Nesse caso a programação já está praticamente toda pronta, restando ao usuário apenas 
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fixar um valor que será usado por um programa pré-existente. Mas já existem celulares 

comercializados que lêem programas inteiros, assim como computadores.  

A programação está intimamente ligada ao terceiro plano em que o celular está ligado a 

atividades simbólicas, que são os serviços simbólicos que o celular oferece para seu usuário. O 

objeto em si é útil e utilizável porque auxilia na realização de tarefas simbólicas, tornando-as mais 

fáceis ou mais rápidas.  

O exemplo mais claro disso são as agendas eletrônicas. Por meio do celular o usuário 

tem aumentada a sua capacidade de memorizar os números referentes à cada pessoa ou lugar. 

Assim, ao invés de se lembrar de uma sequência de 8 dígitos, o usuário procura no celular o nome 

da pessoa para a qual deseja ligar. Ainda é necessário um trabalho simbólico, o de achar e ativar o 

registro interno que o celular tem da pessoa, trabalho esse que é realizado por meio da interface do 

celular, na maior parte das vezes folheando uma lista com nomes. Da mesma forma que uma 

alavanca estende a capacidade de um braço humano, o celular estende a capacidade da memória.  

Várias outras funções do celular estendem capacidades simbólicas do ser humano, de 

formas diferentes. Uma das primeiras capacidades desse tipo que foi criada eram as calculadoras. 

Essa aplicação utilizava capacidades que o celular já tinha de qualquer forma, portanto é apenas 

uma interface a mais para a máquina interna. Alguns celulares tem também agendas de 

compromissos, que auxiliam na organização pessoal dos seus usuários. São comuns também 

celulares que permitem a entrada de anotações diversas em texto, variando em tamanho. Na maior 

parte dos celulares, essas tecnologias são limitadas pela quantidade de memória disponível e pelo 

tamanho do teclado e do visor. No entanto, mesmo com esses recursos limitados, é possível 

estender de formas significativas as capacidades simbólicas humanas, tanto na capacidade de 

memória como de processamento. Com celulares novos se tornando rapidamente mais poderosos, 

pode-se esperar que essas tecnologias se difundam cada vez mais.  

Inicialmente, é possível que essas tecnologias se baseiem exageradamente na tentativa 

de fazer os celulares funcionarem como computadores mais poderosos, ou seja, tentar adaptar aos 

celulares aplicativos já existentes nos computadores. Ainda assim, existe um enorme potencial para 

que tecnologias muito mais simples tenham impactos tão grandes quanto ou maiores, tanto na vida 

pessoal quanto culturalmente.  

Existem no mercado celulares que agregam tecnologias como máquinas fotográficas 

digitais, walkmans e jogos eletrônicos. Esses são também serviços simbólicos, de uma 

complexidade enorme, e que dificilmente seriam possíveis sem o auxílio de computadores.  
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Mesmo que essas funções secundárias dos celulares tenham o potencial de se tornarem 

cada vez mais importante, também na função explícita dos aparelhos celulares existem serviços 

simbólicos. Essencialmente o que o celular oferece é uma infra-estrutura para a comunicação entre 

pessoas. No entanto, é possível ler a própria tecnologia como uma grande estrutura simbólica. 

Ondas eletromagnéticas na frequência de controle sinalizam quais os canais podem ser utilizados 

para realizar a rádio-transmissão, sinais codificados transportam os sons, códigos internos dos 

aparelhos sinalizam quais contas de usuários deverão ser cobradas por cada ligação, finalmente 

interagindo com outras estruturas simbólicas de crédito e valores financeiros.  

Embora em nenhum desses processos os símbolos sejam interpretados por seres 

humanos, e portanto, sob certos pontos de vista, não exista um processo semiótico, é essa tecnologia 

que sustenta um sistema de significados, com os números e códigos do sistema telefônico 

significando pessoas, empresas e serviços. Esse sistema simbólico em parte se refere à tecnologia, à 

mecânica própria do sistema de telefonia, mas em parte se refere à pessoas, à lugares, à 

comunicação entre pessoas e entidades, ou seja, à elementos variados da vida social.  

Essa comunicação poderia ser realizada sem a telefonia. Mas se assim fosse, ela se daria 

em ritmos muito diferentes. Por exemplo, seria possível falar com muito menos pessoas em um só 

dia: para cada uma seria necessário se locomover até onde ela estivesse, entrar de forma física em 

sua rotina diária. Cada vez que se estabelecesse essa comunicação seria interessante trocar a maior 

quantidade de informação possível. Além disso, sem telefonia existem mais razões para intensificar 

a interação com as pessoas que se encontram em sua localidade física.  

Com o telefone celular, essa mesma alteração dos ritmos acontece novamente. Se torna 

menos importante saber quais são as atividades desempenhadas pelas pessoas para falar com elas, já 

que pode-se encontrá-las como celular onde quer que estejam.  

A telefonia celular pode ser pensada como uma abstração do processo de comunicação. 

Uma série de limitações que existiam antes deixam de ser relevantes, ou, em outras palavras, não é 

preciso se preocupar com os detalhes. A distância, o horário, o lugar, não são mais empecilhos. A 

comunicação entre duas pessoas é mediada apenas por um número.  

Por último, mas não menos importante, existe uma dimensão em que o aparelho celular 

é um símbolo emitido de forma passiva. Na taxonomia de Eco, uma impressão. A posse do objeto é 

um sinal que pode ser interpretado de várias formas. A primeira é o preço que ele tem: celulares 

mais caros denotam pessoas com mais dinheiro, celulares de alta tecnologia pessoas estão mais 

ligadas às novidades do mercado. Essa dimensão do status pode se expressar de várias formas 
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diferentes, e é possível também que se tente jogar de alguma forma com isso, para mostrar uma 

imagem determinada.  

Esse objeto que se desdobra simbolicamente de muitas formas diferentes é uma parte 

muito especial da modernidade tardia. A importância crescente da tecnologia e da comunicação no 

mundo elevam todos os lados simbólicos do objeto ao primeiro plano tanto em termos de função 

quanto de valor. O comportamento simbólico é apenas parte de uma teia de comportamentos 

adaptativos do ser humano. No entanto, as tecnologias de comunicação permitem que os 

agenciamentos da vida política se desdobrem de formas novas, diferentes e com uma carga 

simbólica cada vez mais pesada. Ou seja, o mundo hoje é gerenciado por meio de símbolos.  

E este objeto simbólico portátil, que é o celular, é um dos protagonistas.  
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4. Antropolítica 

o lugar do objeto no devir humano 

"I point out to you, Marcus Claire Luyseyal, a lesson from past over-machined 

societies which you appear not to have learned. The devices themselves condition the users 

to employ each other the way they employ machines."  

"Eu lhe mostro, Marcus Claire Luyseyal, uma lição das sociedades 

excessivamente mecanizadas passadas que você parece não ter compreendido. Os próprios 

aparelhos condicionam seus usuários a empregar-se uns aos outros da forma como usam 

máquinas."  

God Emperor of Dune, Frank Herbert  

4.1 Política 

A vida em grupo é uma característica fisiológica dos seres humanos. Muitas de nossas 

características corporais propiciam esse tipo de comportamento. Talvez uma das mais significativas 

seja o tamanho do neocórtex. "Nas duas famílias mais inteligentes de mamíferos terrestres, os 

primatas e os carnívoros, existe uma estreita relação entre o tamanho do cérebro e o do grupo 

social. Quanto maior a sociedade na qual vive o indivíduo, maior é o neocórtex em relação ao 

resto do cérebro. Para ter sucesso numa sociedade complexa, é preciso ter um cérebro grande. (...) 

De fato, a correlação é tão estreita que pode ser usada para deduzir o tamanho natural do grupo 

de uma determinada espécie. Essa lógica indica que seres humanos vivem em sociedades de 150. 

Apesar de muitas cidades serem maiores, esse número é mais ou menos o número de indivíduos 

existentes num bando de caçadores-coletores, o número de indivíduos numa típica comunidade 

religiosa, o número aproximado de nomes num caderno de endereços (...). Em resumo é o número 

de pessoas que cada um de nós conhece bem." (RIDLEY, 2000)  

Viver em grupo apresenta muitas vantagens, e por seleção natural muitas espécies 

criaram comunidades muito funcionais. No entanto, viver em grupo não é fácil. O desenvolvimento 

que possibilitou as comunidades extremamente complexas do ser humano demorou milhões de 

anos.  
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A partir da revolução agrária no período neolítico o tamanho das aglomerações humanas 

aumentou paulatinamente. Com o grande número de indivíduos, se tornaram necessárias formas de 

decisão coletiva, de organizar a ação da sociedade para atender o melhor possível todos os 

interesses internos e externos.  

Tanto individualmente quanto coletivamente, as pessoas e todos os seres vivos precisam 

garantir seu futuro, sob pena de serem esmagados por um mundo externo muitas vezes 

incontrolável. Mas para isso não existem caminhos certos, não existem alternativas totalmente 

seguras. É necessário descobrir quais estratégias se adaptam melhor, por meio de quais escolhas se 

consegue os melhores resultados ou chances.  

Esse processo de caminhar em direção ao futuro é um agenciamento complexo, 

envolvendo muitos vários fatores e agentes, constantemente em mudança e movimento. É mais um 

fluxo que um caminho. "No rio tumultuoso do devir coletivo, é possível discernir várias ilhas, 

acumulações, irreversibilidades, mas por sua vez estas estabilidades, estas tendências longas 

mantêm-se apenas graças ao trabalho constante de coletividades e pela reificação eventual deste 

em coisas (eis a técnica!) duráveis ou facilmente reproduzíveis: construções, estradas, máquinas, 

textos em papel ou fitas magnéticas..." (LÉVY, 1993) Não existem regras nem direções que sejam 

absolutamente seguras. Também não existem interesses que sejam únicos. O processo é mais 

parecido com um jogo.  

Nesse capítulo será usada várias vezes a palavra política, pela qual se procura expressar 

a dimensão dentro da qual o que se faz ou pensa está ligada ao processo macroscópico desse devir 

social. Nesse sentido a política engloba as consequências que uma coisa qualquer tem no e recebe 

do mundo que o circunda, seja esta uma idéia, um objeto ou um discurso.  

Para viver em sociedade é inevitável participar da política. O próprio indivíduo só pode 

se definir a partir de seus pares. Quem ele é e quais são as suas possibilidades depende de sua 

posição na estrutura. E é dentro desse contexto que cada um faz o melhor possível.  

Esses processos organizacionais tiveram muitas formas e meios, de acordo com cada 

sociedade e sua situação, mas sempre regularam a produção de bens de uma sociedade. Nesse 

sentido, as coisas sempre tiveram um papel político fundamental, sendo tanto um dos pontos de 

medida da eficácia ou não dos sistemas sociais quanto uma de suas principais ferramentas de ação.  
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4.2 Cultura 

Apesar de não ser o único animal comunitário, ou sequer o animal com o maior cérebro 

quer absolutamente quer relativamente, o ser humano se distingue de outros animas por uma 

variedade de comportamento várias vezes maior que a variedade biológica. Essa variedade de 

comportamentos é atribuída à cultura.  

Existem muitas formas de definir cultura. Pode-se dizer que as "culturas são sistemas 

(de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que servem para adaptar as comunidades 

humanas aos seus embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui 

tecnologias e modos de organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento 

social e organização política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante." (KESSING, 1974 

apud LARAIA, 2001) Essa formulação coloca a cultura como um sistema de adaptação do homem a 

seu meio, que suplementa as adaptações fisiológicas.  

Outras correntes definem a cultura como sistemas de idéias, que pode exercer quer a 

função de forma compreensão do mundo, quer de estrutura do pensamento, quer de forma de 

regulação do comportamento social e público. De uma forma ou de outra, a cultura é a mediadora 

da relação do homem quer com seus pares quer com o resto do mundo natural. "O homem vive num 

mundo material, mas de acordo com um esquema significativo criado por ele próprio. Assim, a 

cultura define a vida não por meio das pressões de ordem material, mas de acordo com um sistema 

simbólico definido, que nunca é o único possível. A cultura, portanto, é que constitui a utilidade." 

(LARAIA, 2001)  

Segundo Krippendorf, "alguns antropólogos culturais vêem os artefatos que criamos 

como o meio por meio do qual as identidades culturais são preservadas e comunicadas para as 

gerações subsequentes. Outros chegaram mesmo a equacionar a cultura e os artefatos usados pela 

sociedade." Embora essas afirmações possam ser um pouco exageradas, a cultura está claramente 

ligada à forma como as sociedades produzem e sobrevivem, às estratégias que usam em seu 

desenvolvimento, e com isso ao substrato material da sociedade. Além disso, "a tecnologia, a 

economia de subsistência e os elementos da organização social diretamente ligada à produção 

constituem o domínio mais adaptativo da cultura." (KEESING, 1974 apud LARAIA, 2001) Nesse 

sentido o projeto de produtos é uma atividade cultural, mesmo que se desenvolva de uma forma 

profissional pretensamente isenta.  
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A aquisição da cultura é um longo aprendizado que se inicia no nascimento, por meio 

do qual, pouco a pouco, o ser humano aprende como as coisas acontecem na sociedade em que vive, 

como deve se comportar em cada uma das ocasiões sociais, quais são os seus deveres e direitos. 

Esse processo se chama endoculturação. A partir disso uma pessoa internaliza sua própria cultura, e 

todo o seu universo simbólico, a ponto de entendê-los como únicos possíveis, ou os melhores dentre 

todos os possíveis.  

O universo simbólico de uma sociedade, que pode englobar todo tipo de idéias, desde 

mitologias explicativas do mundo à fé no conhecimento científico da sociedade ocidental atual, está 

inerentemente ligado ao corpo social e seu modo de vida. Mesmo costumes que aparentemente são 

somente ritualísticos fazem parte do devir de uma sociedade, de seu agenciamento para conseguir as 

melhores possibilidades no futuro.  

Dentro do universo simbólico de uma sociedade existem sistemas de valores e 

julgamentos. Esses valores estão subjacentes às percepção de beleza, de qualidade e de importância 

tanto das manifestações e comportamentos quanto das coisas. Os discursos culturais validam e 

justificam comportamentos e estratégias sociais, quer aconteçam num nível ideológico quer no 

artístico ou mesmo comercial. (BOURDIEU, 2003) Uma característica fundamental desses valores 

é que se estabelecem de forma hierárquica: existem alguns que são mais válidos que outros, alguns 

que tem mais poderes que outros.  

Nesse sentido, os valores simbólicos podem ser ganhos ou perdidos, da mesma forma 

que um mercado. Os signos mais importantes são "consagrados" pela sociedade. Isso significa que 

frente a outros símbolos eles são tidos como verdade, sendo muitas vezes inquestionáveis. O sinal 

máximo da consagração é que não se percebe mais a arbitrariedade daquele símbolo. A partir disso 

se desenvolve a disputa na sociedade, principalmente entre os produtores de signos, pela 

legitimidade, dando corpo e momento à esse mercado de bens simbólicos.  

4.3 Celulares e Status 

Os celulares estão numa posição interessante nesse sistema. Um celular concede a seu 

usuário uma série de capacidades que podem ter uma profunda influência na sua relação com a 

sociedade. Ele passa a estar sempre comunicável e apto a comunicar, superando não só a distância, 

como os telefones convencionais faziam, mas também a situação e o lugar onde a pessoa se 

encontra.  



 39 

Essa ferramenta técnica pode ser apropriada de várias formas pelo sistema de 

relacionamentos humanos. Ao mesmo tempo que pode ser um meio de aumentar a liberdade de 

movimentação de uma pessoa, pode com a mesma facilidade ser usado como uma ferramenta de 

controle. É extremamente comum pais presentearem celulares a seus filhos e principalmente filhas 

para poderem sempre saber onde eles se encontram. Ora, seria sempre possível desligar o celular, 

mas o objeto exerce uma sedução por sua tecnologia. Ao mesmo tempo que é uma ferramenta de 

controle para os pais, favorece outros interesses dos filhos.  

Uma capacidade do aparelho celular que vai além de sua função como rádio é a 

manutenção de agendas de telefones. Embora não estivessem presentes nos primeiros aparelhos, as 

agendas são tão facilmente implementáveis, se comparadas ao processamento de sinais sonoros 

digitais, que se tornaram lugar comum. Ora, o agenciamento de quais são as conexões de uma 

pessoa, com quem ele está apto a estabelecer comunicação, tem sem dúvida um grande valor 

simbólico e político.  

A própria posse do celular, inicialmente, representava um alto poder aquisitivo. Mesmo 

com o advento de aparelhos muito baratos, se desenvolve o conhecimento de quais são as marcas e 

modelos mais caros. O objeto passa a ser um forte símbolo de status. Tanto que é muito comum ele 

ser colocado sobre a mesa.  

Mesmo quando está ausente a mera simbolização do preço, o celular ainda é uma forma 

de mandar certas mensagens para as pessoas à volta do usuário. As customizações podem 

representar toda uma gama de estilos e preferências pessoais.  

Com todas as mudanças que a posse de um aparelho celular traz para o modo de vida de 

uma pessoa, rapidamente aprende-se a viver com ele, e, em consequência, desenvolve-se uma certa 

dependência.  

Apesar da enorme importância na vida cotidiana que a informação adquiriu, o cérebro 

humano não pode lidar sem auxílio com a quantidade massiva de dados que se tem contato 

diariamente. É preciso que alguns desses dados fiquem não na cabeça, mas no mundo (Norman, 

2002). O aparelho celular tem um papel fundamental em ser uma forma prática de colocar "no 

mundo" toda essa rica variedade de informação sobre os contatos.  
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4.4 Como um objeto pode ser político 

Para funcionar a sociedade se apropria de coisas. Coleta e usa enormes quantidades de 

objetos e materiais, armazenando e controlando suas quantidades, origens e distribuição. Com esses 

recursos mantém tanto os indivíduos que a compõe quanto a estrutura propriamente social.  

Neste sentido, todo objeto apropriado pela sociedade se torna um objeto político, ou é 

colocado em uma função política.  

No entanto, um objeto que é produzido pela sociedade não é político apenas em seu uso, 

mas em sua própria estrutura. Ele foi criado dentro de um sistema, e é por meio das regras desse 

sistema que ele é avaliado e pensado. É o jogo social e político que orienta os caminhos buscados 

pelo objeto. A tecnologia, por exemplo, não é neutra. Ela serve a quem a produz. Por exemplo, uma 

mesma ciência pode ser aplicada de muitas formas.  

Por exemplo, os primeiros celulares, alheios a seu papel de símbolos de status eram 

coisas grandes e sóbrias. Mas, inseridos num contexto social na qual esse campo simbólico 

hierárquico muito bem delimitado e concorrido, esse aspecto do uso dos celulares é necessário. 

Hoje a forma dos celulares transparece de forma muito clara sua posição nessa disputa por 

distinção: alguns usam metais nobres, outros expressam uma determinada atitude, mas todos 

transmitem uma mensagem, mensagem essa cujo campo de significado é a avaliação social.  

Esse campo dos valores de status, ao mesmo tempo que está estreitamente ligado à 

economia e às relações sociais do sistema no qual se insere, tem uma relativa independência no 

sentido que é possível competir por esse status com ações que estão mais ligadas ao campo dos 

símbolos de status do que ao campo da economia. Em outras palavras, mesmo sem uma real 

mudança de condições, é possível comprar um celular caro para demonstrar uma atitude ou uma 

tentativa de estar num nível mais elevado de status.  

O objeto em si não determina essas relações nas quais ele é inserido. Mas ele modifica 

as possibilidades dessas relações. Um celular não define com quem, ou quando, ou o que seu 

usuário fala. Mas o universo de pessoas com quem ele pode falar, e em que ocasiões, é 

extremamente ampliado. Uma agenda de telefones não determina quais telefones eu posso ter lá 

dentro. Mas faz com que eu possa guardar muito mais números que os suportados pela minha 

memória. Com isso, ter o número de alguém se torna muito importante. Se estivesse restrito a 

lembrar 15 números importantes, dificilmente uma pessoa perguntaria o celular de uma abordagem 

amorosa com poucas possibilidades de sucesso.  
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E não é só a tecnologia que tem efeitos práticos nessa determinação de possibilidades. A 

forma não está restrita a ser uma estratégia na disputa por status. Por exemplo, o balanceamento 

entre ter o menor peso e tamanho possível contra a duração da bateria influencia diretamente qual o 

nível de mobilidade que um celular oferece.  

Por menos que influencie a estrutura social, os objetos constituem uma parte importante 

dos componentes dessa estrutura. Eles são parte fundamental do vocabulário com o qual se constrói 

o discurso social.  

A forma como um objeto altera as possibilidades das pessoas ao seu redor não é neutra. 

É preciso ter consciência de qual é a direção que está sendo tomada com cada decisão de projeto.  

4.4.1 Como um objeto não pode ser apolítico 

Tudo o que é feito se apóia no passado. O corpo de conhecimentos e práticas em que 

alguém ou algum grupo está inserido - o status quo - é ao mesmo tempo libertador e aprisionante.  

Libertador porque sem ele cada indivíduo teria que aprender, do zero, tudo. Porque os 

recursos acumulados pela humanidade ao longo de milênios de civilização são muito maiores do 

que pode ser acumulado por uma só pessoa. Essa base sociocultural dá para o indivíduo um enorme 

campo de opções que ele não teria sozinho.  

Mas também aprisionante porque muitas decisões já estão tomadas. O status quo traz 

muitos caminhos já traçados e seguros, mas nem todos os caminhos foram trilhados, e isso aumenta 

a dificuldade de seguir por onde ninguém mais foi. O corpo de conhecimentos no qual alguém se 

apóia não é apenas uma caixa de ferramenta, que se pode abandonar quando for necessário. Ele 

forma uma visão de mundo. E, como é a partir dele que se vê o mundo, pode ser muito difícil 

avaliar objetivamente o próprio status quo.  

É inútil discutir se isso é bom ou ruim. Mas é um grande erro acreditar na neutralidade.  

Da mesma forma que toda visão tem um ponto de vista, todo objeto ao ser incorporado 

nos afazeres humanos tem um posicionamento político. Mesmo que esteja inconsciente deste. Dessa 

forma, a apropriação política dos celulares tem um lado libertador, mas representa um 

comprometimento.  

É ao participar da vida das pessoas que os celulares realizam sua importância. É apenas 

como parte dos assuntos humanos que qualquer objeto tem seu propósito.  

Ver isso pode ser uma grande ferramenta para o projeto, possibilitando entender o que é 

um bom celular - e bom tem muitos significados. Mas pode também tornar o processo de projeto 
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muito mais complicado, ao colocar em cheque noções como "originalidade" ou "experimentalismo", 

ou "conceito inovador".  
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5. Palantíri 

O objeto "telefone celular" e a vida moderna 

5.1 A vingança da alavanca 

A relevância das tecnologias para a tardia sociedade moderna é enorme e crescente. 

Pode ser sentida em todos os aspectos da vida. Tudo tem se tornado mais fácil e rápido. Mas como 

não se pode prever de antemão todas as suas consequências tanto para as vidas individuais quanto 

para a estrutura maior da sociedade, é ingênuo imaginar que todas as consequências disso sejam 

benéficas.  

Por meio da tecnologia o ser humano tem, há milhares de anos, estendido suas 

capacidades biológicas. A alavanca torna o braço mais comprido e forte. Duas ferramentas do 

homem nômade pré-histórico, utilizadas para a caça, eram a lança e o chacal. Elas estendem os 

dentes caninos, ou em outras palavras tornam o homem mais apto a caçar. Todas essas tecnologias 

auxiliam a sobrevivência, mas também alteram aqueles que as impunham. Desde que o ser humano 

começou a usar alavancas, passou a usar os braços como tais. As lanças e os chacais, se permitiram 

que o ser humano devastasse todas as espécies de grandes mamíferos, também determinaram rumos 

específicos para a evolução biológica da humanidade, que podem ser vistas inclusive como uma 

debilitação de nossa capacidade de sobreviver sozinhos frente ao ambiente. (FLUSSER, 1999)  

O filósofo Vilém Flusser utiliza essas duas ferramentas, a lança e o chacal, para 

demonstrar uma dualidade dentro do mundo construído pelo ser humano, entre as coisas 

inteligentes, que na época pré-histórica tinham necessariamente de ser vivas, e as coisas duráveis. 

Cada uma delas tinha sua utilidade, e eram usadas em conjunto. As tecnologias contemporâneas 

permitem a construção de objetos não vivos que são inteligentes. Podería-se chamá-las de lanças 

inteligentes, mas Flusser nos lembra que também é possível vê-las como chacais de pedra. Mas, se 

até mesmo os objetos que não são inteligentes influenciam seus usuários de formas que esses não 

podem prever ou controlar, o que dizer dos objetos que incorporam inteligência? Flusser pergunta 

como é possível fazer chacais de pedra se queremos que eles não nos mordam. E sugere que essa é 

uma questão do projeto.  
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5.2 Convergência 

É relativamente fácil demonstrar que um super-rádio, como é o telefone celular, tem 

funções políticas. Afinal, a comunicação é a milênios parte fundamental da vida em grupo. O 

celular aumenta de forma quase mágica nossas capacidades comunicativas: traz um nível de 

mobilidade e rapidez para essa comunicação comparável à onipresença. Estendem a capacidade da 

boca e do ouvido, por meio dos quais o ser humano conduz de forma mais eficiente e por meio de 

distâncias maiores os hábitos sociais que já tinha antes. E dessa forma a tecnologia, mesmo que não 

esteja determinando sozinha o futuro do ser humano, tem um impacto profundo na sua organização 

política.  

Mas o celular tem ainda outros desdobramentos. A tecnologia que possibilitou que o 

rádio virasse o celular foi a informática, que se utiliza da eletrônica (outra tecnologia) para tratar 

informação. O fundamento da informática são os números, e todas as informações são 

transformadas em números para poderem ser processadas. Mas foram inventadas formas de 

transformar muitas coisas em números: de textos a filmes, de pessoas a valores econômicos. De 

certa forma, o mundo todo foi numerizado.  

Se forem transformadas em números quaisquer coisas encontradas, pode-se usar uma 

mesma coisa de calcular - "calculadora" - para muitas atividades: para transformar sons analógicos 

em digitais e operar uma estação de rádio, mas também para agenciar contatos, para tirar fotos, e 

para uma gama de coisas praticamente infinita. Essa tendência se manifesta em muitos objetos, mas 

o celular é especialmente propício para isso, primeiro por ser um objeto portátil e pequeno, fácil de 

carregar e prático, depois por ser um objeto com o qual existe uma forte identificação e apego, 

sendo assim sempre levado consigo. Recentemente houve uma explosão de celulares que alegam 

fazer as coisas mais diversas, de tirar fotos a usar programas de computador.  

Os desdobramentos possíveis dessa situação são muitos, tanto no que se refere à quais 

tecnologias serão desenvolvidas e comercializadas com sucesso quanto na forma de apropriação que 

elas sofrerão. Provavelmente não é possível prever com precisão ou segurança essas formas. Como 

nos diz Pierre Lévy, a cada nova interface adicionada ao sistema reconfiguram-se todas as relações 

do sistema (LÉVY, 1993). E nessa adaptação o mais importante não são os aspectos quantitativos 

(quanto poder de processamento, duração de bateria ou número de acessórios o celular tem) mas 

sim os agenciamentos e estratégias gerados a partir deles. Por exemplo, a tecnologia dos ring-tones 

é relativamente simples, mas gerou um enorme interesse ao redor dos celulares que o possuíam. 
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Hoje, todos os celulares incluíram essa função, mas a interface varia enormemente, alguns 

permitindo a entrada das músicas por meio do teclado, outros por meio de conexão ao computador, 

outros ainda apenas mediante pagamento para a operadora.  

Uma das tendências mais fortes da convergência de funções é a problemática 

acumulação excessiva de engenhocas. Um objeto que faz tudo, essa super-calculadora, tende a 

aumentar a quantidade de coisas que cada pessoa possui, e não diminuir, justamente porque existe a 

eterna possibilidade de adicionar mais uma interface, e portanto criar objetos novos para 

complementar de forma desordenada a base material da vida.  

5.3 Não-coisa 

Se o principal de um objeto não é o que ele faz em um sentido físico ou sua forma, mas 

correntes elétricas invisíveis dentro dele, o objeto se torna abstrato. Ou seja, as questões 

fundamentais não estão no nível da coisa, mas da idéia interna à coisa.  

A máquina de von Neumann nos leva exatamente à essa situação. A lógica é mais 

importante que a forma. É mais importante o programa dentro do celular (se ele manda mensagens, 

se ele tem jogos, como ele armazena os endereços, se ele entende "comandos de voz") do que sua 

forma ou peso. A escolha de um celular pode se dar mais pela qualidade da interface que pela 

beleza ou demais características físicas do celular. Até mesmo a função se torna uma coisa abstrata. 

Por exemplo, se um celular tem ou não uma calculadora embutida é mais uma questão de programa 

que de hardware.  

A própria noção de coisa é alterada. Não se trata mais de algo que se pega ou manipula. 

Flusser nos mostra como essa construção da abstração pode ser compreendida como uma mudança 

radical de uma sociedade que se baseia e orienta de acordo com as coisas materiais para uma outra, 

onde o fundamental é a informação. Essa informação, mesmo que seja sustentada por meios 

materiais bem determinados e caros, pode ser compreendida sem menção à sua base, ou mesmo 

imaginada vivendo numa dimensão própria, separada radicalmente do mundo. É por isso que os 

serviços simbólicos do celular são tão importantes.  

Até recentemente, a memória e a manipulação simbólica eram atributos da cognição, 

um campo associado tão fortemente com o ser humano e com a própria noção de humanidade, que 

seriam considerados parte da alma. A criação de coisas que oferecem isso para o ser humano, 

complementando-o naquilo que outrora era sua própria essência, é um fato muito significativo, 
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embora também alarmante. O medo instintivo de que algo possa escapar ao controle transparece nas 

várias obras de ficção onde a máquina passa a viver e, normalmente, tentar dominar a humanidade.  

5.4 Necessidade e capacidade 

Do ponto de vista do marketing, o produto ideal é aquele que desenvolve uma 

necessidade. É muito comum nos relatos dos usuários de celular que apareçam vários níveis de 

dependência, tanto da possibilidade de comunicação quanto das outras funções.  

Mas essa visão nos leva a acreditar que o usuário se torna mais débil, incapaz de viver 

por si mesmo, dependente, pelo contato com o produto. Será que é realmente isso que acontece? Ou 

existem formas diferentes de interpretar essa situação?  

Uma pessoa que adquire um celular pode se comunicar por meio de longas distâncias, 

de forma imediata e rica, quase como se estivesse em muitos lugares ao mesmo tempo. Nesse 

sentido, ele se torna mais poderoso que sem o aparelho, e não mais dependente. Mas essas novas 

capacidades levam à uma enorme mudança na vida da pessoa, de forma que os seus hábitos e 

estratégias de vida passam a ser mediados pelo objeto. A coisa fica internalizada nos hábitos da 

pessoa, e às vezes mesmo na sua individualidade.  

Não se trata exatamente da criação de uma necessidade, mas a reconfiguração do campo 

de possibilidades de um ser humano, das suas estratégias de devir pessoal. Isso é mais amplo que a 

adição de uma necessidade, abrangendo a vida como um todo. Mas sem dúvida a criação da 

necessidade existe. Esse é o lado em que os chacais de pedra nos mordem.  

Sem dúvida é possível que a pessoa se torne dependente da coisa. Esse é um lado 

perverso e difícil do projeto de um celular. Afinal, essa dependência é sem dúvida contra-

balanceada com enormes benefícios, mas é difícil entender onde se encontra a linha entre beneficiar 

e prejudicar o usuário. É preciso entender o contexto.  

5.5 Design vagaroso 

Assim como essas questões não se esgotam em um único objeto, não há um único 

discurso que fale sobre elas. Há muitos. E cada um deles representa interesses diferentes. Não é 

impossível falar de todos esses discursos, ou mostrar como se articulam. Mas para isso será 

necessária um distância temporal maior, um ponto de vista mais neutro do que o disponível hoje.  
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No entanto, já existem algumas estratégias que tentam lidar com essas questões de 

forma clara e aberta. De fato, existem várias correntes que buscam voltar todo o progresso 

tecnológico para fins e meios mais benéficos que a curso atualmente percebido de poluição 

ambiental e desigualdade social, trabalhando hora em conjunto hora paralelamente. Uma dessas 

idéias é a do design vagaroso, ou slow design.  

Design com vagar não se refere à uma baixa velocidade, mas antes à uma atitude, que 

atenta tornar o tempo mais valioso e menos reificado. Isso vai contra a tendência de mercantilizar o 

tempo do usuário. A experiência é mais importante que a eficiência.  

O design vagaroso tem fortes raízes no movimento de design sustentável (design-for-

sustainability) e no design voltado para o social. Muitas das pessoas envolvidas no discurso estão 

desenvolvendo projetos nessas áreas.  

Para criar o foco no design vagaroso uma das coisas necessárias é deslocar o foco das 

necessidades econômicas. Outras tentativas de criar um design mais comprometido com a realidade 

acabaram sempre se prendendo na sua necessidade mais urgente, que é a econômica, embora esta 

não seja necessariamente a mais importante. "[O design vagaroso] vai satisfazer, onde apropriado, 

a necessidade existencial de ter, mas também as de ser, fazer, interagir e participar, por meio de 

formas de consumo mais responsáveis. Isso não exclui a diversão em favor da função, nem significa 

o fim do consumo, mas ao invés disso aspira à criação de experiências mais profundas e 

significativas, que sabemos estar relacionadas à uma visão mais ampla do bem-estar e dos 

interesses individuais." (FUAD-LUKE, 2002)  

Entende-se que as necessidades humanas como uma teia interconectada, universalmente 

significativa. O projeto se volta par ao bem-estar nesse sentido amplo.  

5.6 Requisitos de Projeto 

A tendência do desenvolvimento dos telefones celulares é a digitalidade. Em suas 

múltiplas facetas, a tecnologia digital vai estar cada vez mais presente nesses objetos. Há duas 

vertentes principais desse caminho, que são complementares apesar de opostas. 

A primeira é a transformação literal dos celulares em computadores, por meio do 

aumento da capacidade de processamento e da incorporação de todas as metáforas e interfaces 

existentes na informática. A outra é o aumento da transparência do celular, a tentativa de fazer seu 

uso cada vez mais natural e misturado às atividades normais das pessoas. 
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Como o objeto, seja qual for, só tem seu pleno significado ao ser apropriado pelas 

pessoas e pela sociedade é impossível especificar quais são as características de um celular perfeito, 

ou mesmo postular que um determinado modelo possa ser ideal. O que é possível é especificar o 

objetivo político do celular. Esse posicionamento deve ser uma resposta à situação real da 

sociedade. Guardados os limites da capacidade de análise, isso quer dizer traduzir em formas e 

especificações técnicas uma leitura do mundo atual. 

A modernidade tardia renova o desafio de adaptar o mundo criado pelo homem a ele 

próprio. Ainda que individualmente cada artefato ou tecnologia represente um benefício, a crescente 

complexidade do mundo e da produção industrial multiplica as possibilidades de que o conjunto 

seja maléfico, ou que, nas palavras de Flusser, nossos robôs mordam nossas pernas. 

Portanto é preciso tentar tornar o mais direto possível o controle do usuário sobre as 

características mais políticas do seu celular. O primeiro requisito do projeto é que o comportamento 

do objeto seja facilmente acessível e controlável, e que seja claramente identificado como tal. 

Se a tecnologia digital torna os objetos mais abstratos aumenta a importância de sua 

linguagem e interface. É preciso projetar como o objeto irá se comunicar com o usuário. Vamos 

analisar o celular dentro do modelo de comunicação, como emissor de mensagens, como receptor, 

como meio e como código. 

O celular é um meio de transmissão de mensagens, mas ao mesmo tempo, essa 

comunicação cada vez mais se dá em um ambiente ruidoso e de múltiplos sinais. Se por um lado 

aumentar a redundância dos sinais pode melhorar a quantidade de informações transmitidas, por 

outro lado aumenta a poluição dessa transmissão, a carga cognitiva do usuário e por isso sua 

apropriação à vida do usuário se torna mais intrusiva e artificial. Portanto, é importante que se tente 

tornar o celular transparente. Isso quer dizer que é preciso fazer o uso do objeto o mais parecido 

possível com o ato normal que ele “ estende”  no ser humano: falar. 

Como emissor, consideramos que a potência de emissão de sinais do celular pode ter 

um efeito significativo na forma política como ele é usado. Ou seja, o uso do viva-voz torna o ato 

de falar ao celular mais social e coletivo, ao mesmo tempo que diminui a artificialidade de se 

comunicar com um artefato plástico. 

Os códigos envolvidos no uso do celular se referem basicamente a dois campos de 

significação: o da comunicação ou fala propriamente dita e o do sistema técnico que suporta a fala, 

ou da conversação e da meta-conversação. Normalmente esses dois planos estão totalmente 

divididos, já que o alto-falante que emite a voz não transmite mais nada, e todos os outros sinais são 
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comunicados por meio de luzes, painéis e outros dispositivos. Mas o nível de meta-conversação está 

sempre presente em todas as conversações humanas, por meio de chamados, apresentações, 

onomatopéias e outras. De fato, a telefonia fixa usava o mesmo canal para transmitir ambos. 

Outro requisito do projeto é utilizar o mínimo de canais de informação possível. Os 

objetivos de tal são dois: primeiro, diminuir a poluição de sinais. Segundo, simplificar os códigos 

usados e torná-los mais naturais à conversação. 

Como receptor, ainda tentando tornar o uso do aparelho o mais natural possível e 

portanto o mais parecido com uma conversa normal, é importante que o celular tenha a capacidade 

de entender comandos de voz, como se o usuário falasse com o aparelho. 

Dessa forma, temos como requisitos do projeto: 

• Ter controle de comportamento (perfis) acessível e claro. 

• Usar viva-voz. 

• Emitir o mínimo de sinais possível. 

• Entender comandos de voz 

• Ser de uso versátil, várias possibilidades de uso diferentes. 

5.7 Projeto de um celular 

5.7.1 Alternativas 

O desenvolvimento do projeto do celular aconteceu em paralelo ao trabalho teórico da 

monografia. A tradução para formas desses conceitos aconteceu de forma bastante lenta, sendo 

trabalhada por um bom tempo no nível da abstração. As primeiras idéias se referiam mais a 

conceitos alternativos do objeto que a implementações de uma idéia específica. Nessa fase a 

intenção estava em descobrir formas para um celular que rompessem com a forma tradicional de 

seu uso, propondo experiências alternativas aos hipotéticos usuários.  

Uma das primeiras idéias era um celular que desafiasse a aparência padronizada de 

pastilhas de plástico que se revela no mercado de celulares, incorporando de forma explícita a 

forma-símbolo arquetípica de um telefone: o gancho de um antigo telefone de baquelite, negro, 

anguloso e pesado. Muito embora não seja plausível nem economicamente nem ergonomicamente, 

esse celular teria sua função de signo exacerbada, ao emitir a mensagem contrária à tônica de 

miniaturização e aerodinâmica correntes.  
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Outra idéia é o celular bracelete. Na ficção existem muitos exemplos de aparelhos 

assim, de Dick Tracy a Gattaca. A mesma razão do relógio de pulso seria aplicável aqui: 

praticidade, capacidade de usar o aparelho com o mínimo de interrupção do que se está fazendo.  

Outra possibilidade seria criar um celular que concentrasse a funcionalidade básica de 

um celular (fazer e receber chamadas) numa pastilha mínima, à qual fosse possível montar outros 

módulos. Assim teria-se um celular que poderia incorporar diferentes funções de acordo com o uso 

desejado. Desmonta aqui, monta ali, e agora é uma câmera fotográfica que fala no celular. Outro 

módulo poderia ter as funções de um organizador pessoal. Um outro uma calculadora científica, e 

assim por diante.  

Uma das opções que foi mais desenvolvida formalmente foi a apelidada de Palantír: um 

disco de acrílico semitransparente escuro. A entrada de dados seria feita a partir de um touchpad 

equivalente ao presente em computadores portáteis (laptop). Sua interface seria invertida, com as 

letras e figuras brilhantes sobre o fundo escuro geral do objeto, contribuindo para a aparência 

arcana, típica de sua inspiração. O modo de portar, carregar e utilizar essa forma seria diferente da 

possível com um aparelho celular comum, pois seria menos prático e ao mesmo tempo mais lúdica 

e misteriosa.  

Das opções desenvolvidas, talvez a mais estranha fosse o celular de pelúcia: um 

bichinho. Muito da interação aconteceria por meio de voz. Uma consequência provável dessa forma 

seria a personificação dos objetos: dificilmente um celular assim deixaria de ganhar um apelido. 

Esse tipo de interação com as coisas é extremamente interessante ao se investigar como essas coisas 

passam a fazer parte do processo político social. Esse bichinho poderia ser preso por meio de um 

cordão longo, podendo ser carregado pendendo de uma bolsa ou cinto, ou no ombro.  

Essas idéias todas tem muitas possibilidades formais diferentes, e no entanto, enquanto 

conceito de um celular são experimentos e não objetos acabados. Mas as dúvidas e questões 

sucitadas por elas foram repensadas e retrabalhadas. Lentamente e de forma abstrata, o conceito do 

aparelho celular que seria desenvolvido surgiu. Uma das maiores influências foi o celular de 

pelúcia, por sua forma de comunicação e de porte. Mas a possibilidade de construir uma forma de 

interação com o objeto mais livre e natural partiu de um pouco de cada.  

O nome do projeto é P1. Dentro das limitações de um projeto acadêmico, esse não é 

voltado para a comercialização direta, sem modificações, mas antes para a exploração dos conceitos 

e idéias desenvolvidos na monografia. Grande parte das características do celular são para reforçar a 

identidade de marca, como por exemplo a interface ou o desenho do corpo, e até mesmo as 
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tecnologias de construção. Como esse projeto não está vinculado à nenhuma marca, ele tem uma 

característica muito mais experimental.  

5.7.2 Posicionamento e entrevistas 

O primeiro fator de segmentação do mercado de aparelhos celulares, e de fato de todos 

os aparelhos eletrônicos é a taxa de adoção de tecnologia. Isso quer dizer quão propício é um 

indivíduo a testar ou aderir a uma nova tecnologia. Nesse quesito, o mercado foi dividido entre 

entusiastas (que se encherão com todas as novas engenhocas), usuários normais (que usam uma 

tecnologia quando ela se torna confiável e atraente) e conservadores (que resistem o quanto podem 

a aprender a usar uma nova tecnologia).  

Nesse quesito, o celular será voltado para os usuários normais.  

O segundo quesito para segmentação de mercado é a renda. O celular é voltado para um 

público com renda de média a alta. Dessa forma são pessoas que possuem carro próprio, que tem 

muitas opções de lazer, que tem um nível de educação alto.  

Finalmente, dividindo o mercado demograficamente, o foco do projeto será no público 

mais jovem, entre 15 e 25 anos. Essas pessoas estão em uma fase ainda inicial de suas vidas, sem 

empregos ou com empregos temporários, ainda explorando e buscando novos caminhos. Sua vida 

social é muito importante para eles, que frequentam sempre bares e casas noturnas.  

Essa faixa etária foi a que pegou o início da internet e dos meios de comunicação 

eletrônicos não em sua fase técnica, mas assim que ela se tornou amigável e interativa. Portanto, seu 

posicionamento em relação à tecnologia é aberto e adaptável.  

Dessa forma, foi elaborado e aplicado um questionário para tentar entender um pouco 

melhor o público e sua relação com o celular (Anexo). O questionário era composto de perguntas 

abertas, para explorar conceitos que ainda estavam difusos e não para obter dados estatísticos 

concretos.  

Os questionários mostram claramente que o celular já se tornou parte importante da vida 

de muitos usuários. No entanto, a forma de incorporar o celular no cotidiano passa por várias 

estratégias diferentes. Em geral, o celular é percebido como complexo, mas num nível 

administrável. A agenda é extremamente importante, principalmente porque ela é mais direta que 

uma agenda normal, ou seja, elimina o trabalho da digitação dos números. Quase todos os 

entrevistados tinham a percepção de que os celulares são muito importantes no agenciamento da 

vida noturna, com impressões muito positivas.  
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5.7.3 Conceito: P1 

O presente projeto de celular se inclina para a transparência. O objeto deve se misturar 

com a vida do usuário, fazer parte da sua experiência, deve ser usado de bem com a vida, deve fazer 

parte de uma atitude de viver. Ele deve ser usado enquanto. Ser usado também.  

 

Considerando a estrutura funcional do celular, tem-se como os principais eixos do 

projeto:  

Corpo suporte  entrada  saída  

Pastilha 

flip 

desizante  

carregado 

afixado 

colar 

braçadeira  

teclado telefônico 

teclado alfabético 

voz 

touchpad  

Campainha 

alto-falante 

fones de ouvido 

monitor 

luzes  

tabela 5.1 estrutura funcional do celular  

 

O celular é um aparelho onde se imbricam vários campos de significado. O cruzamento 

entre eles gera um nível alto de complexidade, e essa multiplicidade de códigos aumenta a 

percepção de velocidade e perturbação da vida cotidiana. Um dos fatores chaves para que o celular 

seja mais vagaroso, proporcionando uma experiência mais unificadora que dispersante é a 

diminuição da quantidade de transformações simbólicas necessárias para usá-lo.  

Para obter essa limpeza dos sinais, o celular P1 usa uma abordagem radical. O celular é 

todo voltado para a interação vocal e sonora, tanto na sua entrada quanto na saída. Praticamente 

todas as informações que são passadas a seu usuários é por meio de sons. Toda a interface pode ser 

acessada por voz. Tanto o toque quanto a fala são emitidos por um mesmo auto-falante, poderoso o 

suficiente para soar como uma pessoa falando em altura normal. O celular P1 funciona em viva voz.  

A razão dessa estratégia é que o som ou a fala são o campo sintático, ou expressivo, 

natural do celular. Por exemplo, é natural que se chame alguém para falar com ela. A tecnologia de 

comando por voz já existe em celulares no mercado, no entanto é sub-utilizada, pois é 

implementada como uma característica extra da interface e não como uma forma desenvolvida de 

interface.  
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O primeiro botão presente no celular faz o celular esperar comandos de voz. É como se 

o usuário estivesse chamando a atenção do celular. Isso impede que o celular depreenda comandos 

da conversação normal do usuário. Esse botão também pode ser usado para atender as chamadas em 

caso de um ambiente onde não deve haver barulho, através de dois pressionamentos seguidos.  

O uso de comandos de voz requer que a voz do usuário seja registrada para comparação. 

Isso quer dizer que é necessário treinar o celular antes dele se tornar operacionalizável. A idéia é 

que esse treinamento seja aproveitado como uma forma de gerar "experiência" para o comprador, 

satisfazendo suas necessidades não só no objeto mas também no serviço. Isso é parte da campanha 

de marketing do celular.  

O celular P1 não só ouve o que seu usuário fala, mas responde também. Mas isso não 

quer dizer que ele seja um "companheiro virtual" ou que tenha qualquer aparência de inteligência. 

Ele incorpora uma tecnologia de sintetização de voz, para evitar a necessidade de gravar cada um 

dos sons emitidos por ele. No entanto, é também possível gravar sons. O outro único tipo de sinal 

emitido pelo celular é um led acoplado no botão central que acende caso o celular precise de algum 

cuidado, como tenha uma chamada não atendida ou esteja com a bateria fraca. 

O segundo controle físico do celular P1 é o de volume, que também pode ser pensado 

como o controle de comportamento do objeto. Todo celular tem esse tipo de controle de forma 

lógica, acessado por meio de menus, mas é por meio dele que se determina o comportamento social 

do celular, se ele vai ser comportado ou extravagante, e por isso é extremamente importante que 

esse controle seja explícito e facilmente acessível.  

A inexistência do já comum sinal vibratório do celular pode parecer uma falha, mas 

reforça o comportamento “ socialmente correto”  do celular. Por exemplo, na maioria das ocasiões 

em que um celular tocar seria considerado errado seria também incorreto cutucar alguém. Através 

de uma luz o celular P1 sinaliza quando recebe ligação. Se existir urgência em saber quem ligou, é 

possível levá-lo ao ouvido e descobrir de quem era a ligação, através de um pressionamento seguido 

de um pressionamento prolongado (aperta, solta, aperta, segura). 

Como o celular incorpora um sintetizador de voz, é possível determinar que tipo de voz 

ele terá, o que tem um grande impacto na "personalidade" do celular. Além disso, ainda é possível 

utilizar temas, onde o conjunto de sons do celular tem algo a ver com um filme ou seriado, por 

exemplo.  

O viva-voz tem a intenção de ser a característica mais marcante do celular P1. Essa 

capacidade é voltada para tornar o uso do celular uma experiência mais social. Embora exista um 
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costume com o modo normal de usar o telefone tão grande que ele parece natural ou espontâneo, na 

verdade ele é também uma consequência do desenvolvimento técnico inicial do aparelho telefônico. 

Outras formas de uso são possíveis, contanto que sejam apropriadas pelo sistema sócio-cultural que 

as envolve.  

O viva voz é mais próximo da experiência normal de falar. Não é necessário mudar sua 

postura ou coordenar a posição do auto-falante com a da orelha. O viva-voz é mais social também 

por não criar dois espaços sonoros, não fazer com que cada lado da comunicação emita uma meia-

conversa. E talvez mais importante ainda, ele propicia que o celular seja usado por mais de duas 

pessoas ao mesmo tempo, grupalmente.  

Por exemplo, um dos usos mais comuns e valorizados do celular para os jovens é no 

agenciamento logístico da vida noturna. Nessas ocasiões é sempre comum passar o celular entre o 

grupo, para que o interlocutor fale com várias pessoas. O viva-voz torna essa comunicação muito 

mais rica e interessante.  

Embora a interface vocal tenha vantagens para o uso cotidiano do celular, ela seria um 

empecilho para tarefas como configurar o celular. Para tanto, existe a possibilidade de conectá-lo ao 

computador, e por meio de um programa, utilizar diversas funções do celular, da configuração à 

agenda de endereços.  

O suporte do celular, o que quer dizer a forma como ele é portado e transportado, é 

bastante importante já que existe a intenção de que o celular não tenha que ser levado à orelha para 

possibilitar a comunicação. Seu uso normal é como um colar, pendurado ao pescoço. No entanto, 

esse colar é feito de forma a permitir outras formas de uso, como por exemplo pendurado junto a 

uma bolsa, o preso ao braço ou mesmo carregado como um celular comum.  

Esse suporte tem também suas consequências políticas: primeiro ele sinaliza que o 

celular tem algo de diferente, o que é especialmente importante para que o paradigma da forma de 

uso do celular não evite os usos mais interessantes que o P1 propõe. Além disso, ao ser colocado 

sempre em um local visível, essa forma de suporte aumenta a troca simbólica de status gerada pelo 

celular, trazendo-o à atenção facilmente.  

Para favorecer ainda mais a apropriação, o visual do celular P1 usa um estilo incomum, 

antropomorfizado, favorecendo a identificação com o aparelho, mas sem incorrer numa 

infantilização.  
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5.7.4. Tecnologia 

O celular P1 poderia ser construído por meio da tecnologia disponível atualmente, com 

a exceção do sistema de reconhecimento de voz. O corpo do celular será construído de acordo com 

processos de fabricação usuais, ou seja injeção em plástico. O material usado será ABS colorido. 

Vários padrões de cores seriam lançados de acordo com pesquisa de mercado, adequando-se a 

preferências de cada lugar. 

Os sistemas de comandos de voz presentes nos celulares atualmente comparam sons 

recebidos com sons armazenados inteiros. Isso faz com que seja necessário acertar uma pronúncia 

exata. Mas existem hoje programas que separam os sons em fonemas, e portanto são muito mais 

flexíveis.  

São encontrados no mercado programas que tem uma acurácia suficiente mesmo em 

presença de ruídos, como os da ScanSoft e da Nuance. No entanto, seria necessário adaptá-los para 

o celular, o que significaria diminuir algumas de suas capacidades que seriam desnecessárias, 

otimizar o código e aplicá-lo em um microprocessador disponível num celular.  

Essa interface é estruturada como um diálogo, com perguntas e respostas. Os principais 

comandos e funções funcionariam da seguinte forma. 

 

Pergunta Função Resposta falada 

Ligue número Realiza a ligação “ ligando para número”  

Fala Recebe uma ligação (inicia a ligação) 

Número de nome Consulta a agenda “ nome é número”  

Grava nome como 

número 
Armazena na agenda “ nome gravado”  

Não atendo Recusa a ligação “ nome recusado”  

Pendência? 
Verifica ligações não 

atendidas 

Dependendo: “ nada” , ou “ tantas ligações de 

nome”  

Anota Grava uma nota 

“ pode falar”  e espera sinais de voz, 

terminando quando detectar silêncio, e 

então “ terminou”  

... Outras, programáveis pelo 

usuário 

 

Tabela 5.2 – comandos da interface de voz 
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6. Conclusão 

Um objeto pode mudar a vida de uma pessoa. Isso acontece com os aparelhos celulares: 

eles permitem ao seu dono uma gama de formas de agir e se comunicar tão ampla que passa a ser 

um dos pontos chave da rotina daquela pessoa. No entanto, fica claro quando se examina de perto 

que essa mudança tem tanto pontos positivos quanto negativos, dependendo da forma como 

acontece.  

Da mesma forma, um tipo de objetos pode mudar uma sociedade. Esse processo está se 

desenrolando de forma bastante visível no começo do século vinte e um. Todos os aspectos da vida 

humana, em todos os pontos do globo terrestre, estão sendo afetados por uma revolução mais rápida 

que a própria revolução industrial.  

É muito difícil prever ou entender quais os rumos desse grande processo. Portanto, suas 

consequências podem ser boas ou más, dependendo de como se der a mudança. E no universo dos 

objetos está um ponto focal de toda a revolução: o agenciamento sócio-técnico das tecnologias. Em 

outras palavras, a forma como as novas tecnologias são usadas depende do projeto dos objetos que 

as materializam.  

Pensando nisso, o projeto do celular P1 tem a intenção de, muito além de ser um 

sucesso comercial, ser um ponto de apoio para o seu usuário. Se um objeto abre para uma pessoa 

um campo de possibilidades que não é neutro, o celular P1 busca puxar esse campo em direção de 

valores como a vida social, a espontaneidade da comunicação, e o compartilhamento. Busca atrair a 

atenção para novas formas de usar o próprio objeto.  

Se algumas de suas características parecem muito conceituais e pouco aplicáveis, o 

aumento da capacidade de processamento tem se mantido estável e rápido, o que leva a crer que em 

breve os celulares terão capacidades muito superiores à essas propostas.  

Um produto experimental não é uma amostra do que serão os produtos do futuro, mas 

sim um passo na construção de um futuro que não é certo. Existem uma infinidade de caminhos 

possíveis, e não um só. Qual caminho é seguido depende tanto das intenções de quem faz as 

escolhas quanto da quantidade de caminhos que ele consegue enxergar. Um projeto experimental é 

menos uma escolha de caminho e mais uma tentativa de ver novos caminhos.  

Com certeza existem várias melhorias e considerações que poderiam ser feitas sobre 

esse estudo, existem falhas e problemas. Mas ao menos foi realizada a sua intenção de investigar 

um pouco da realidade contemporânea e dos caminhos do design dentro dela.  



 57 

Bibliografia 

FLUSSER, Vilém. The shape of things. Londres, Inglaterra: Reaktion Books, 1999. ISBN: 

:1861890559  

NORMAN, Donald A. The design of everyday things. 5a ed. New york: Basic Book, 2002. 

257 p. ISBN 0-465-06710-7  

ECO, Umberto. A theory of semiotics. 54. ed. Bloomington: Indiana Univ Press, 1979. 354p  

ECO, Umberto. As formas do conteúdo. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: 

Editora Perspectiva, Editora da Universidade de São Paulo, 1974.  

KRIPENDORF, Klaus. Product Semantics: A triangulation and four design theories. 

University of Industrial Arts Helsinki: 1989. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5a ed. Coleção Estudos. São Paulo: 

Editora Perspectiva, 2003.  

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informatica.: 2a ed. Rio de janeiro: Editora 34, 1996. 203 p  

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 8a ed. Tradução Tadeu da Silva, 

Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

BAUDRILLARD, Jean. The system of objects. in: John Thackara. Design after Modernism. 

Estados Unidos da América: Thames and Hudson, 1988.  


	Celulares e Seus Símbolos
	Índice
	1 - Introdução
	1.1 - Objetivos
	1.2 - Justificativa
	1.3 - Contextualização
	1.4 - Metodologia
	1.5 - Monografia
	1.6 - Produtos

	2 - TecnoGênese
	2.1 - Modernidade Tardia
	2.2 - Um pequeno Rádio
	2.2.1 - Sinal Digital
	2.2.2 - Máquina de von Neumann
	2.3 - Análise da Tarefa
	2.4 - Marcas
	2.5 - Personalizações

	3 - SemAnálise
	3.1 - Revisão de Semiótica dos Objetos
	3.2 - Conceitos Básicos do Estudo dos Signos
	3.3 - A Semiótica de Umberto Eco
	3.4 - Umberto Eco e Krippendorf
	3.5 - Abordagem Inicial da Crítica aos Celulares

	4 - AntroPolítica
	4.1 - Política
	4.2 - Cultura
	4.3 - Celulares e Status
	4.4 - Como um Objeto Pode Ser Político
	4.4.1 - Como um Objeto Não Pode Ser Apolítico

	5 - Palantíri
	5.1 - A Vingança da Alavanca
	5.2 - Convergência
	5.3 - Não-Coisa
	5.4 - Necessidade e Capacidade
	5.5 - Design Vagaroso
	5.6 - Requisitos do Projeto
	5.7 - Projeto de Um Celular
	5.7.1 - Alternativas
	5.7.2 - Posicionamento e Entrevistas
	5.7.3 - Conceito: P1
	5.7.4 - Tecnologia


	6 - Conclusão
	Bibliografia


