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O pensamento que sempre existiu em relação às camadas populares é 

que elas consumiam somente para sobreviver. Para os estudos de consumo, 

até as últimas décadas, essa classe era invisível; bem como para o próprio 

mercado e para a academia no geral, a classe popular não era considerada um 

mercado consumidor de produtos e serviços (ROCHA, 2009). Todavia o poder 

de consumo das classes populares vem aumentando consideravelmente nos 

últimos anos. O aumento da oferta do crédito, as facilidades nas condições de 

pagamento, entre outros, fizeram com que muitas pessoas que viviam à 

margem da miséria pudessem ir às compras.   

Essa transformação processada no mercado brasileiro fez com que uma 

vasta parcela da população do nosso país entrasse no mercado de consumo 

(ROCHA; SILVA, 2009). Com o aumento do consumo, cresceu também o 

aumento da oferta de novos produtos. Os smartphones – telefones inteligentes 

(TELECO, 2013) – surgiram há poucos anos no mercado e no ano de 2013 

tiveram suas vendas mais que dobradas. Hoje o Brasil é o quarto maior 
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consumidor de smartphones, ficando atrás apenas da China, dos Estados 

Unidos e da Índia3.  

O que se pretende com este artigo é apresentar os resultados de um 

estudo realizado com adolescentes de camadas populares da cidade de Santa 

Maria e refletir sobre a relevância que os smartphones têm na vida desses 

jovens, bem como pensar em como se dá a conexão dos adolescentes em 

seus dispositivos móveis. A metodologia utilizada neste trabalho é de 

inspiração etnográfica. A etnografia é entendida como um método de pesquisa 

qualitativa e empírica que apresenta características específicas; essa 

metodologia exige que o pesquisador se insira na sociedade que irá estudar e 

por isso não pode ser um estudo realizado em um período muito curto de 

tempo (TRAVANCAS, 2011). Realizamos também entrevistas em 

profundidade, além de observação em campo e observação participante. 

A amostra da pesquisa é composta por dezesseis jovens com idades 

entre doze e quinze anos pertencentes à classe popular. Com esses dezesseis 

adolescentes conversamos, realizamos entrevistas, e alguns ainda tornaram-se 

nossos amigos nas redes sociais. Porém o total de jovens observados foi de 

137, número de alunos matriculados na sétima e na oitava série de uma escola 

estadual de ensino fundamental da cidade de Santa Maria. Preservamos a 

verdadeira identidade dos adolescentes; os nomes que aparecem neste artigo 

são fictícios. O nome que usamos para representar a instituição de ensino é 

Vila Real. A coordenação da escola pesquisada pediu pelo anonimato, visto 

que o assunto é delicado, pois é proibido por lei no Rio Grande do Sul o uso de 

celulares em sala de aula nas escolas públicas. 

A partir das observações, entrevistas e da análise dos dados do campo 

destacamos as principais temáticas relacionadas às práticas de consumo de 

smartphones no cotidiano desses jovens: 1) as formas de apropriação de 

mensagens de texto e ligações; 2) os adolescentes e sua ligação com a 

música; 3) o uso de redes sociais e de aplicativos; 4) smartphones e 

sociabilidade. 
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