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Abstract. The mobile phones have changed the way people interact, changing  
social relationships, family, professional and educational activities. So, in this  
article  we  aim  to  understand  how  young  people  of  Digital  Generation  
construct  their  subjectivity  through  handsets,  taken  in  context  of  media  
consumption in society. Therefore, we adopted as the theoretical exploratory  
research,  asking  for  a  group of  young,  metropolitan  region of  Salvador  -  
Bahia, on the phones, consumer objects, assume a privileged place in their  
lives, and seek to understand what meanings are placed in discourse and in  
their life narratives.

Resumo. Os  celulares  têm  modificado  a  forma  das  pessoas  interagirem,  
alterando as relações sociais, familiares, profissionais e educativas. Assim,  
objetivamos neste  artigo compreender  como os jovens da Geração Digital  
constroem sua subjetividade por meio dos aparelhos celulares, tomados em  
contexto midiático na sociedade do consumo. Diante disso, adotamos como  
aporte teórico a pesquisa exploratória, indagando para um grupo de jovens,  
da  região  metropolitana  de  Salvador  –  Bahia,  sobre  como  os  celulares,  
objetos  de  consumo,  assumem  local  privilegiado  na  vida  deles,  além  de  
buscar  compreender  que sentidos  são colocados nos  discursos  e  nas  suas  
narrativas de vida.



1. Considerações Iniciais

No  contexto  da  cultura  de  consumo  global  do  século  XX-XXI,  caracterizada 
essencialmente pela proliferação tecnológica e pelo culto da visibilidade, as tecnologias 
móveis – em especial os celulares - assumem uma posição privilegiada na vida dos 
sujeitos [Castells, 2000], que são vertiginosamente inflados ao consumismo a partir de 
abordagens que se  organizam pelo  estímulo  do  “novo” e  pela  ideia  de  liberdade e 
pertencimento. Em uma sociedade de cultura capitalizada, a mercadoria e a sua posse 
faz  ser,  ou  seja,  é  pela  posse  do  objeto  de  consumo que  os  sujeitos  existem e  se 
relacionam com os outros. Essa proposição, como condição de existência no mundo 
pós-moderno, tem produzido enormes choques de valores que qualificam o ser e estar 
destes sujeitos no social. Henri Ferguson [apud Bauman, 2008 p.89] nos diz que essa 
ideia de consumo está associada à noção de desejo e “liga o consumo à autoexpressão, e 
a noções de gosto e discriminação. O indivíduo expressa a si mesmo através de suas 
posses”.

A indústria da telefonia e do entretenimento assume uma postura agressiva para 
satisfazer o sentimento do desejo nos sujeitos que são vistos como consumidores. Isso 
faz com que o sujeito consuma não só o aparelho, mas também os serviços e os bens 
simbólicos (ideias, estilo de vida). Assim, os objetos da cultura de consumo se propõem 
não apenas a um consumo do produto físico, que tem uma funcionalidade para o sujeito. 
Mas também, esses objetos são qualificados por uma estetização que capta o querer do 
sujeito que é levado a saborear vivências, paixões da posse dos objetos e produtos como 
um passaporte para novos percursos, narrativas de vida e estados de ser em seu viver 
social.

Os celulares, por exemplo, são revestidos de valores, amados, cultuados e muitas 
vezes  idolatrados  no  âmbito  social  e,  consequentemente,  são  responsáveis  pela 
movimentação de milhões de dólares na indústria da telefonia e do entretenimento. Os 
jovens,  especialmente,  têm mudado  a  forma  de  consumo  dos  celulares,  o  que  tem 
despertado muito interesse nas empresas de telefonia móvel para essa faixa etária.

A Agência Nacional  de  Telecomunicações  (Anatel),  em seu site,  informa os 
dados atualizados sobre o mercado brasileiro de telefonia móvel. Segundo a agência, foi 
contabilizado, em agosto de 2012, 257,90 milhões de celulares no país, representando 
uma densidade de 1,31 celulares/habitante (sendo que 81,29% são pré-pagos). Entre os 
principais tipos de conteúdos acessados nos dispositivos móveis destacam-se o serviço 
de mensagens curtas, as redes sociais, músicas, esportes, jogos online e  vídeos.

Esses dados evidenciam que os celulares estão inseridos em nosso cotidiano, 
praticamente  em  quase  todas  as  práticas  sociais.  Nos  últimos  anos,  os  avanços 
tecnológicos abriram caminho para que a telefonia móvel invadisse, também, o espaço 
escolar.  Nesse cenário,  percebemos que os  celulares  estão entrando nas  escolas  por 
meio  dos  bolsos  e  das  mochilas  dos  alunos  sem ter  tido  antes  uma reflexão  mais 
sistematizada da comunidade escolar sobre as práticas e os usos que os jovens têm 
desses aparelhos. 

O  uso  dessa  tecnologia  tem  mudado  o  comportamento  dos  adolescentes  na 



escola. Hoje, é muito comum nas salas de aula os estudantes utilizarem o celular para 
fotografar as tarefas de casa escritas no quadro, ao invés de copiá-las; eles filmam um 
momento do professor dando aula, e até mesmo praticam a “cola” com o auxílio do 
aparelho  móvel.  Tal  comportamento  dos  jovens  tem causado  discussões  no  âmbito 
escolar,  uma  vez  que  os  estudantes  utilizam  o  celular  indiscriminadamente, 
atrapalhando, muitas vezes, o andamento das atividades pedagógicas. Tapscott (1999, 
2010)  tem  se  debruçado  sobre  as  atitudes  dos  jovens  frente  às  tecnologias, 
argumentando  que  o  comportamento  pode  não  ser  apenas  característica  de  alguns 
jovens, mas de toda uma geração.

Para Forquin (2003, p.3), uma geração não é apenas formada por pessoas que 
nasceram  na  mesma  época,  mas  que  também  foram  modeladas  e  influenciadas 
educativa, política e culturalmente pelos mesmos fatos de uma determinada época e 
desenvolveram a partir de experiências semelhantes “os elementos de uma consciência 
de se ter vínculos em comum, o que pode ser chamado de «sentimento de geração» ou 
ainda  de  «consciência  de  geração»”.  Sendo  assim,  cada  geração  é  exposta  a 
acontecimentos histórico-sociais que influenciam o seu  comportamento, a sua forma de 
pensar e lidar no e com o mundo.

A utilização com naturalidade e de forma massiva do computador, da internet, 
bem como de aparelhos e softwares de comunicação caracteriza o perfil da Geração 
Digital [Tapscott, 1999] ou geração internet (Net Generation ou Geração Net, N-Gen). 
Para Tapscott (1999), essa geração é formada por  crianças nascidas entre os anos 80 e 
90, período do desenvolvimento tecnológico, sobretudo nos Estados Unidos. Da mesma 
forma, a Geração Z [Tapscott, 1999], constituída por crianças que nasceram a partir dos 
anos 90 até hoje, tem a mesma intimidade com os aparelhos eletrônicos. Considerando 
que  tanto  a  Geração  Internet  quanto  a  Geração  Z  são  formadas  por  pessoas  que 
transitam com naturalidade no mundo cibernético,  assumiremos, nesse artigo,  que a 
Geração Digital é formada por todos os nascidos a partir de meados de 80, ou seja, 
jovens entre 15 e 24 anos. Nesse sentido, nos diferenciaremos de Tapscott (1999), pois 
para o autor, a Geração Digital se constitui de jovens que nasceram no período de 1980 
a 1990.

Os jovens da Geração Digital nos surpreendem, realizam múltiplas atividades, 
conversam por SMS, assistem TV, escutam música no MP3 player, além de estarem 
estudando ou pesquisando na internet. Essas e/ou outras ações são realizadas, muitas 
vezes, ao mesmo tempo. Analisam argumentações, selecionam “a melhor” informação 
para construir sua opinião e conectam informações díspares e não lineares. Todos esses 
procedimentos  cognitivos  não  são  reflexões,  mas  reações  aos  estímulos  produzidos 
nessa era da informação e da comunicação. Ao contrário do que pensam a maioria das 
pessoas “mais velhas”, essa geração não é alienada política e culturalmente, apenas a 
forma de lidar com essas questões é que se diferencia das outras gerações. Nascidos na 
era da rede, essa geração multiconectada se relaciona com o mundo de forma rápida e 
ubíqua1, especialmente por meio dos telefones móveis.

Para Lemos (2004), com a evolução da telefonia celular e a conexão de rede sem 

1 Ubiquidade refere-se a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo [LEMOS, 2004 
p.21].



fio, o espaço público está se configurando em espaço de fluxos, isto é, não precisamos 
mais nos prender aos lugares fechados com acesso à rede, estamos nos transformando 
em  verdadeiros  nômades  da  internet  da  sociedade  pós-moderna.  Com  isso,  as 
tecnologias móveis – em especial os celulares - têm modificado a forma das pessoas 
interagirem, alterando as relações sociais, familiares, profissionais e educativas.

A partir disso, tomados em contexto midiático na sociedade do consumo, nosso 
objetivo é compreender como os jovens da Geração Digital constroem sua subjetividade 
por meio dos aparelhos celulares.

2. Delimitações Metodológicas

Assumimos como aporte  teórico a  pesquisa exploratória,  por  ser  este  tipo capaz de 
proporcionar uma visão geral do fenômeno. Segundo Antônio Carlos Gil (2009, p.27), 
esse tipo  de pesquisa  é  realizada  “especialmente  quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”. 
A pesquisa exploratória pode se constituir como a primeira etapa de uma investigação 
mais ampla. Assim, o tema sofre um esclarecimento e uma delimitação mais precisa, 
como também se  percebe  uma maior  clareza  nos  possíveis  procedimentos  a  serem 
utilizados nas futuras investigações sobre o tema.

Deste modo, tomando essa postura investigativa, resolvemos ir a campo indagar 
para um grupo de jovens entre 15 e 19 anos sobre os usos que fazem do celular. 

A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Salvador, no município de 
Madre de Deus – Bahia, que possui aproximadamente 32km², uma população de 18.183 
habitantes

2
, e apresenta um IDH de 0,74, segundo dados do PNUD 2000. Situado na 

Baia de Todos os Santos, se subdivide em duas ilhas: a de Madre de Deus e a de Maria 
Guarda. O município de Madre de Deus abriga o terminal marítimo da Petrobras, e 
desenvolve ainda como atividades econômicas a pesca artesanal e o turismo. A cidade 
possui 16 escolas, sendo 8 escolas do ensino fundamental, 7 escolas que atendem a pré-
escola e apenas uma escola do ensino médio, a qual serviu como local empírico da 
pesquisa.

Esta escola, Colégio Estadual Profº Antonio Balbino, segundo o Censo Escolar
3 

de  2012,  possuía  673  alunos  matriculados  naquele  ano,  atendendo  principalmente 
alunos da cidade e das ilhas circunvizinhas pertencentes a Salvador. Esses alunos são 
oriundos das classes C, D, E e F. Participaram dessa pesquisa três turmas: duas do 1º 
ano e uma do 3º ano do ensino médio

4
, todas do turno vespertino, totalizando 45 jovens, 

correspondente a 6,69% do total de alunos do ensino médio da cidade. Desses, apenas 5 
informaram que não possuíam um aparelho celular, pois os pais não tinham condições 
financeiras para adquiri-los.

Abaixo, temos uma distribuição por faixa etária desses jovens:

2 Dados do IBGE 2m 2012. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. 
Acesso em 15 mar. 2013.

3 Censo Escolar da cidade de Madre de Deus, ano base 2012. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula. Acesso em 15 mar. 2013.

4 Os alunos do 2º ano escolheram não participar da pesquisa.

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1


Tabela 1. Distribuição por faixa etária dos jovens pesquisados.
15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos

15 13 5 5 7

Conversamos informalmente com esses jovens e solicitamos que produzissem 
um pequeno texto contando como usam os seus aparelhos celulares, com o propósito de 
comprovar algumas intuições iniciais sobre o nosso foco de estudo. Nomearemos esses 
jovens  com a  sigla  (JOV)  e  um respectivo  número,  que  foi  dado  no  momento  de 
codificação dos textos. Por exemplo, determinada jovem chama-se Maria, no momento 
da  codificação foi  atribuído as  letras  JOV acrescido do número 01,  logo Maria  foi 
identificada como JOV01, e assim foi sucessivamente com todos os jovens pesquisados.

As informações e os textos foram coletados por meio de dois encontros coletivos 
de duração esporádica, levando alguns momentos ou até mesmo uma hora de duração, 
de  modo  que  fossem  informais  e  descontraídos.  Para  a  análise  dos  documentos, 
organizamos  duas  grandes  etapas.  Na  primeira,  buscamos  uma  visão  panorâmica, 
elencando todos os depoimentos para perceber as respostas recorrentes nos discursos 
analisados.  Esse procedimento metodológico permitiu  adentrar na segunda etapa,  na 
qual buscamos perceber os sentidos colocados nos depoimentos, suas narrativas de vida, 
além de compreender  como esses objetos de consumo,  os  celulares,  assumem local 
privilegiado na vida desses sujeitos.

3. Marcas de Subjetividade: “eu faço muitas coisas com o meu celular” 
O dicionário Houaiss (2009) define subjetividade como algo do sujeito, íntimo. Assim, 
o gosto, a aptidão e a tendência à apropriação de uma certa categoria de bens ou práticas 
sociais são consideradas como marcas de subjetividade. Ela é entendida como o lugar 
de encontro entre  o sujeito  e  o  social,  resultando tanto em características únicas  na 
constituição do sujeito quanto na construção de crenças e valores compartilhados com 
suas experiências e histórias de vida. Ou como melhor sintetiza o JOV32,  “cada um 
com o seu jeito de ser e suas escolhas, afinal ninguém é igual”.

Felix  Guattari  (1993,  p.189) argumenta que a subjetividade “permanece hoje 
massivamente controlada por dispositivos de poder e de saber” . Os jovens, por meio do 
celular, utilizado como meio de expressão, revelam uma necessidade latente de querer 
significar a passagem da infância para um período de maior autonomia em relação aos 
pais. Por sua vez, os pais compram o celular para os filhos quando esses começam a sair 
sem a  sua  vigilância,  constituindo-se  como uma forma de  controle  em relação  aos 
filhos.

Percebemos que a maioria dos jovens pesquisados tem telefones pré-pagos, o 
que é mais uma determinação dos pais do que uma escolha deles. O principal argumento 
dos pais, segundo os jovens, é a questão de controle de gasto com o uso do celular. 
Assim, muitos aproveitavam as promoções das operadoras para reduzir os custos, como 
relata o JOV08: “... todos os dias eu ligo para a operadora para cadastrar meu celular  
para ganhar bônus”.

As  promoções  das  operadoras  também  definem  qual  chip  de  operadora  de 
telefonia móvel utilizar. Todos os jovens pesquisados tinham, pelo menos, um chip da 



operadora TIM, e quando indagados dos motivos dessa preferência, a resposta quase 
unânime foi: por causa da promoção TIM Beta. Esse chip permite que o usuário fale, 
navegue na internet ao custo de R$ 0,25 e mande SMS ilimitado por R$ 0,50 por dia, de 
TIM  para  TIM.  Essa  preocupação  com  bônus,  créditos  e  valores  mínimos  é  uma 
preocupação dos jovens, porque os pais fixam uma determinada quantia em dinheiro por 
mês para colocar créditos. Então, buscam estratégias  para poder se comunicar mais 
pelo menor custo possível.

É consenso entre  esses  jovens o sentido positivo do celular,  comprovado na 
seguinte afirmação: “O celular é muito importante hoje em dia para nossa vida, porque  
tem muitas utilidades tipo: mandar mensagens, ouvir música, vídeos, etc” (JOV36).  

Essa valoração é tão grande que o celular é considerado a salvação para todos os 
problemas, como podemos perceber na fala do JOV40:  “O celular resolve a maioria  
dos problemas que todas as pessoas têm na vida, por isso que a maioria tem celular”. 
Alguns jovens chegam ao extremo de considerar que a sua existência está condicionada 
à posse do celular. Isso fica evidenciado nas  falas:  “Os jovens hoje não vivem sem  
celular, foi uma das melhores tecnologias deste tempo. O celular é tão bom que até  
minha avó tem, até as crianças de 5-6 anos usam” (JOV23) e em “sem celular não sou  
nada” (JOV09).

Guattari (1993, p.177) indaga: “como falar da produção de subjetividade, hoje? 
Uma primeira constatação nos leva a  reconhecer que os conteúdos da subjetividade 
dependem, cada vez mais, de uma infinidade de sistemas maquínicos”. Sendo assim, os 
celulares  possibilitam uma leitura dos jovens da Geração Digital, dos seus valores, de 
suas crenças e “estados de alma” materializados a determinados sentidos.

Por ter essa importância na vida da Geração Digital, o celular vai adquirindo 
outras significações. Esse dispositivo móvel tornou-se um item essencial que confere 
status social,  sociabilidade,  liberdade e até  mesmo dependência  existencial  aos  seus 
usuários. O aparelho pode assumir o papel de um amigo inseparável, um confidente ou 
aquele que traz alegria nos momentos de solidão e tristeza, como dito pela JOV14: “Ele  
viveu  tantos  momentos  comigo,  uns  SMS  dos  amigos  contando  sobre  a  festa,  as  
ligações com notícias boas ou ruins, o rádio ligado as altas horas da madrugada me  
fazendo dançar feito uma louca”. A relação que esses jovens estabelecem com o celular 
chega ao ápice de transformar uma relação de uso tecnológico numa  relação subjetiva, 
exemplificada na fala da JOV14: “- Amo meu celular!!!”.

Ainda  sobre  a  importância  do  celular  na  vida  desses  jovens  pesquisados, 
produzimos um gráfico para representar as suas rotinas de uso dessa tecnologia (vide 
abaixo):



Gráfico 01. Uso das principais funções pelos jovens pesquisados.

De  acordo  com  o  gráfico  acima,  as  funções  mais  utilizadas  são:  envio  de 
mensagens de texto, jogos, músicas, fotos e redes sociais.

O JOV06 diz que:  “com o meu celular, eu faço muitas coisas, mas o que eu  
mais faço é mandar SMS. Eu mando SMS o dia todo”. Já o JOV19 nos fala sobre a 
praticidade do SMS, “para telefonar eu uso um pouco menos, até por que o SMS é mais  
barato  e  prático”.  O SMS vai  proporcionar  o distante  próximo,  ou seja,  os  jovens 
sentem estar próximos mesmo distantes um do outro, por que a mensagem por SMS 
funciona como se fosse uma conversa,  um papo rápido, aquela confidência feita  no 
calor  do  momento,  “mas  o  que  eu  mais  faço  mesmo,  é  mandar  SMS  para  meu  
namorado da hora que eu acordo a hora que vou dormir” (JOV09).

Outra coisa que os jovens mais fazem com o celular é jogar. Eles jogam muito, 
em qualquer lugar  e  em qualquer hora,  principalmente quando não tem nada o que 
fazer,  como  mostrado  em:  “eu  fico  jogando  quando  não  tenho  nada  para  fazer” 
(JOV15).  Para o dicionário Houaiss (2009) ficar sem nada para fazer, sem objetivo 
definido é estar à toa. O estar “à toa” para jogar pelo celular nos faz lembra o que  
teorizou Michel Maffesoli (2010) sobre o estar- junto “à toa”; essa relação confere à 
consciência coletiva um status de pertencimento, de afeto, do estar junto só por estar 
junto e compartilhar uma mesma forma de experimentar o mundo. Essa forma “lúdica” 
de estar-junto “à toa” para jogar pelo celular é formada por ações que não incluem uma 
necessidade  evidente  de  se  ter  uma  finalidade,  um fim  prático.  O  que  se  tem nos 
corredores, nas salas de aula ou pátios são grupos de jovens jogando pelo celular, numa 
prática aparentemente individualista que remete a esse estar-junto “à toa” teorizado por 
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Maffesoli.

A pesquisa evidenciou,  também, que a Geração Digital faz vídeo e tira muitas 
fotos, eles filmam tudo, desde uma simples piada até as brigas estudantis que depois são 
alocadas no YouTube para que outros sujeitos possam ver. Eles se auto fotografam e a 
seus amigos. Isso é exemplificado na fala do JOV29:  “gosto também de fazer vídeo  
com a  galera  e  tirar  fotos”.  Esses  materiais  deixam ver  as  marcas  da  constituição 
subjetiva dos jovens, seus momentos de alegria, suas tristezas, seus encontros em grupo. 
Guattarri (1993, p.186) salienta que a “opinião e o gosto coletivo, por sua vez, serão 
trabalhados por dispositivos estatísticos e de modelização como os que são produzidos 
pela publicidade e a indústria cinematográfica”.  Isso tudo, longe de serem produzidas 
de  maneira  aleatória,  configuram-se  no  interior  de  relações  simbólicas,  no  qual 
convivem os códigos de honra, os valores culturais e a vida social desses jovens que 
estão construindo sua subjetividade.

Os celulares também funcionam como tocadores de músicas, que são “baixadas” 
da internet e trocadas entre os jovens pelo bluetooth, constituindo essas trocas como 
uma rede P2P. O JOV38 sintetiza isso na seguinte frase:  “Eu uso meu celular muito  
para ouvir músicas e fico também passando músicas do meu celular para o do meu  
primo”.

No que se refere às  redes sociais,  26 dos jovens pesquisados afirmaram que 
passam muito tempo navegando por elas. Gostam, principalmente, de trocar mensagens 
e precisam ver e serem vistos. Com a pesquisa pudemos constatar que o Facebook , o 
Orkut  e o MSN são as redes sociais mais citadas pelos jovens, uma vez que  elas são as 
mais utilizadas no Brasil. O YouTube não é tão acessado porque precisariam de uma 
melhor conexão com a internet. Com uma conexão 2G, demoraria muito para conseguir 
assistir um vídeo, coisa que aliás faria com que gastassem muitos créditos. No caso do 
Twitter, os jovens argumentaram que ele é muito “chato”, por permitir só postar em 
texto (em 140 caracteres), diferentemente do Facebook e do Orkut, onde podiam postar 
fotos,  conversar  online,  ou  seja,  ver  e  ser  visto.  Por  isso  mesmo,  apenas  5  jovens 
manifestaram interesse  pelo Twitter.

Outro ponto a considerar sobre as redes sociais é que um único jovem fez uma 
confusão sobre o que são redes sociais e os seus tipos: “E também não posso esquecer  
de entrar no Facebook e em redes sociais” (JOV10). Podemos tirar dessa frase duas 
hipóteses:  a  primeira,  que  essa  confusão  é  natural,  por  que  os  jovens  não  estão 
preocupados em definir nada, mas de usar as tecnologias disponíveis. A segunda, pode 
ser a força que o Facebook tem atualmente, constituindo-se em algo para além do que 
entendemos  como  redes  sociais,  e  os  jovens  mais  sensíveis  a  essas  mudanças  já 
visualizam essa tendência. Considerando que a confusão sobre redes sociais partiu de 
apenas um sujeito num universo de 40 jovens, achamos oportuno deixar essa análise 
para um próximo estudo que buscará compreender essa nuance.

 A partir da interpretação dos relatos dos jovens, pudemos compreender que a 
Geração  Digital  estabelece  com  os  aparelhos  de  celular  uma  relação  subjetiva.  A 
construção dessa subjetividade se entrelaça com a posse, o consumo e a dependência 
aos objetos de consumo, no nosso caso, o celular. 



4. Considerações finais 
Na  sociedade  de  cultura  capitalizada  em  que  vivemos,  onde  o  desenvolvimento 
tecnológico tem sido o propulsor de mudanças  nas relações sociais e na forma como 
lidamos com a tecnologia,  o aparelho celular tem se destacado como um forte aliado 
para a Geração Digital na construção de suas subjetividades. Por ser uma geração que 
nasceu imersa no mundo digital,  o uso da tecnologia acontece de maneira natural e 
imprescindível possibilitando uma maior sociabilidade. O uso do celular tem significado 
para os jovens dessa geração um certo sentimento de pertença bem como a construção 
de valores culturais colocados pela pós-modernidade.

Entendemos que esse estudo não se esgota aqui, tomando como ponto de partida 
se tratar de uma pesquisa exploratória que visa compreender como a Geração Digital 
constrói sua subjetividade por meio do uso do celular. Considerando ainda que esse 
estudo representa um recorte  do momento presente  e  que  o  processo tecnológico é 
dinâmico e sofre transformações constantemente, outros recortes podem ser feitos em 
momentos outros para uma maior compreensão desse fenômeno.
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