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RESUMO: O surgimento de novas tecnologias da 
informação e comunicação, as mudanças tecnológicas e 
a popularização dos dispositivos móveis digitais foram 
fundamentais para a grande transformação social em 
meio ao processo de globalização. Apresenta-se a 
relevância que os dispositivos móveis passaram a ter na 
vida das pessoas no século XXI dando origem a uma 
sociedade que prioriza as relações virtuais. Identifica-se 
neste cenário o surgimento do processo de reificação das 
relações sociais e a colonização do mundo vital diante as 
intromissões e dominação do Estado. 
Palavras-chave: Novas tecnologias da comunicação e 
informação. Dispositivos móveis. Reificação. Dominação. 
 
ABSTRACT: The emergence of new information 
technologies and communication, technological changes 
and the popularization of mobile digital devices were 
fundamental to the great social transformation in the 
process of globalization. It shows the importance that 
mobile devices now have on people's lives in the twenty-
first century giving rise to a society that prioritizes virtual 
relationships. Identifies this scene the emergence of the 
process of reification of social relations and the 
colonization of the lifeworld on the interference and 
domination of the State. 
Key words: New information technologies and 
communication. Mobile devices. Reification. Domination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Já nos anos 1944, Karl Polanyi (2000) evidenciou as profundas mudanças pelas 

quais passava a partir dos anos 1920. Atualmente, pode-se falar de outra “grande 

transformação” em que as tecnologias digitais assumiram inegável importância. Cada vez 

mais presente na vida social, pessoal e profissional dos indivíduos, as constantes e 

significativas mudanças tecnológicas geram profundos impactos no comportamento, na 

cultura e no modo como interagimos com o mundo. 

Na era da globalização e para além do fordismo, da análise do capitalismo 

contemporâneo, pode-se afirmar conforme Chesnais et ali (2003) que estamos diante de 

uma nova fase do capitalismo, cujo os principais aspectos ainda conforme estes autores 

são: “mudanças técnicas, rentabilidade do capital e crescimento, poder da finança, papel do 

Estado; financeirização, bolha especulativa e capital fictício; imperialismo e hegemonia dos 

Estados Unidos e superação da crise, ameaças de crise”. 

Para um grupo de teóricos da sociedade pós-industrial, o advento do novo 

capitalismo redunda na chegada do capitalismo do futuro ou do capitalismo cognitivo 

(FARIAS, 2003, p. 143), em que assumem papel de destaque as ditas tecnologias da 

informação e da comunicação – as TICs, e consequentemente, de um novo tipo de trabalho, 

o imaterial. 

Em linhas gerais, 

 

Como modelo econômico geral, o capitalismo cognitivo é um novo regime de 
crescimento que se manifesta atualmente para resolver uma crise originária do 
papel particular assumido pelo trabalho imaterial na era pós-moderna. (Ibidem, p. 
146) 

 

De fato, na era da mundialização, e segundo a corrente teórica centrada na 

defesa da utilização das TICs, para além do predomínio do capitalismo financeiro 

(CHESNAIS, 2003), “a dinâmica de transformação econômica e social da sociedade está 

baseada na exploração sistemática do conhecimento, [sobretudo] das informações novas.” 

(FARIAS, 2003, p. 145). 

No entanto, dentre todas as tecnologias da comunicação que foram criadas e 

aprimoradas ao longo dos anos, as redes de comunicação sem fio foram as que mais se 

difundiram no mundo e com uma velocidade até então nunca vista. 
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Nesse contexto, a comunicação móvel ganha relevância no século XXI por meio 

da popularização dos dispositivos que tornaram possível a mobilidade, a facilidade no 

acesso de informações e também da interação, responsáveis por mudanças no 

comportamento da sociedade, na comunicação e até mesmo na forma de pensar. Hoje, a 

difusão dos aspectos positivos que a mobilidade garante, transformou os dispositivos 

móveis em uma das plataformas mais dominantes e promissoras no mundo todo, ao 

penetrar em diferentes culturas e classes sociais. 

A necessidade do ser humano de manter-se em contato com qualquer um, em 

qualquer lugar e em qualquer momento se tornou realidade por meio de inúmeras técnicas e 

tecnologias desenvolvidas ao longo da história da humanidade que tinham o objetivo de 

ampliar e facilitar esse caráter mobile, como enfatiza Gabriel (2010, p. 159): 

 

Somos hoje nômades digitais possibilitados e impulsionados por milhares de anos 
de desenvolvimento de tecnologias de mobilidade, comunicação e informação. O 
futuro é mobile porque a natureza humana é mobile e as tecnologias digitais não 
apenas estão eliminando todas as restrições que nos impedem de exercitar a nossa 
mobilidade instintiva, mas também estão alavancando-as. 

 

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 

fevereiro de 2013 o Brasil obteve 264,24 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e 

teledensidade nacional de 133,25 acessos para cada 100 habitantes, o que representa 

maior número de celulares do que de pessoas. Além disto, mesmo com uma queda na 

expansão dos celulares quando comparado ao ano de 2001, que chegou a 20%, a 

expansão do número de celulares ainda é bastante significativa, o que faz com que Brasil 

seja o quarto país com o maior número de aparelhos celulares do mundo, ficando atrás 

apenas da China, Índia e Estados Unidos. 

É visível que o avanço dessa tecnologia agregou inúmeros pontos positivos para 

a vida cotidiana ao impulsionar um novo estilo de vida, a vida móvel. Contudo, esses 

mesmos dispositivos móveis também se tornaram um ícone da sociedade imediatista e 

consumista, que prioriza o contato “virtual”, fazendo com que as relações sociais fiquem 

restritas e deixem de ser obrigatórios. Acredita-se que seja justamente esse novo tipo de 

comportamento e essa forma de se relacionar baseada no uso das tecnologias móveis que 

garantem espaço para a dominação sistêmica, se toma a perspectiva habermasiana de 

análise, em que o mundo vital é colonizado pelo sistema, ora representado pelo Estado e 

pelas empresas privadas, ou para a reificação das relações. 
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2 O PROCESSO DE DOMINAÇÃO E DE REIFICAÇÃO DIANTE AS NOVAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

No Brasil, a popularização dos dispositivos móveis fez com que alguns governos 

estaduais passassem a buscar novas estratégias de comunicação e de informação ao se 

relacionar com a população. Assim, as tecnologias sem fio tornaram possível a utilização de 

tais artefatos para a prestação de serviços públicos, como a expertise dos estados do 

Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas, e para que estes 

começassem a discutir a possibilidade de utilizá-los como ferramenta para a construção 

conjunta de políticas públicas. 

Porém, para além disto, os dispositivos móveis, celulares, smartphones, tablets, 

também favoreceram um processo de reificação em que estes objetos encobrem o lado 

social das relações entre os homens e os submetem à ideologia dominante. 

Esse fenômeno da reificação analisado por Georg Lukács em História e 

Consciência de Classe, cuja primeira versão surgiu em 1923, foi moldado por meio de uma 

nova configuração histórica da análise social a partir da visão marxiana em torno do 

problema do fetichismo da mercadoria que ele identificou como sendo a célula do sistema 

capitalista. 

Do estudo aprofundado do ser social mercadoria, ou seja, ao identificar as 

múltiplas determinações do fenômeno em termos da aparência e da essência, do caráter 

objetivo e subjetivo dessa, Marx (1983, L. I, p. 70 e seguintes) chegou ao problema do feitiço 

que a mercadoria exerce sobre os indivíduos. Do “fetichismo da mercadoria”, tem-se que 

esta aparece não apenas como uma questão secundária, mas sim como um problema 

central e estrutural dessa sociedade em todas as suas manifestações vitais. 

A partir dos escritos marxianos e dos estudos sobre o estado burocrático 

moderno, desenvolvido por Weber (1996), Lukács desenvolve os estudos deste fenômeno e, 

para além da alienação e do fetichismo nos termos econômicos, elabora o conceito de 

reificação, “o conceito mais essencial de História e Consciência de Classe” (GOLDMANN, 

1973, p. 93) que penetra em todas as esferas da vida e influencia diretamente as relações 

entre os homens, com o predomínio da coisa sobre o sujeito. 

 

A essência da estrutura mercantil foi desvelada; ela repousa sobre o fato de que 
uma ligação, uma relação entre pessoas assume o caráter de uma coisa e, desta 
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maneira, de uma ‘objetividade ilusória’ que, pelo seu sistema de leis próprias e 
rigorosas, inteiramente fechado e racional na aparência, dissimula  
todo traço de sua essência fundamental: a relação entre os homens. (LUKÁCS, 
1960, p. 110). 

 

Ao interpretar os aspectos da reificação apontados por Lukács, Goldmann (1979, 

p. 138) demonstra que tal fenômeno 

 

[...] consiste essencialmente na substituição do qualitativo pelo quantitativo e do 
concreto pelo abstrato, [...] tende, [...] a apoderar-se progressivamente de todos os 
domínios da vida social e substituir as outras diferentes formas de consciência. 

 
 

Isto implica afirmar que a relação do sujeito com o mundo foi coisificada, 

inclusive o domínio das relações sociais, de modo tal, que a sua natureza é expressa 

através de relações entre objetos de troca, ou ainda segundo a perspectiva de Lukács 

mesmo, “o mundo reificado aparece agora de maneira definitiva [...] como o único mundo 

possível, o único [...] conceitualmente perceptível e compreensível e que aos homens é 

dado.” (LUKÁCS, 1960, p. 140). 

Neste caso, se se pensa o avanço que os dispositivos móveis digitais tiveram na 

última década e tomando por base esse contexto acerca da reificação é possível concluir 

que tais artefatos tecnológicos se transformaram em meros objetos que exprimem a 

individualização dos indivíduos marcada pela coisificação das relações entre eles. 

É nesse contexto em que os dispositivos móveis proporcionam a fragilidade 

decorrente dessas formas de relação coisificadas que o Estado encontra um meio para 

submeter o mundo vital às dominações sistêmicas, de acordo com a perspectiva 

habermasiana sobre a colonização interna do mundo vital pelo sistema, em uma relação 

dialética articulada pelo intermédio do dinheiro e do poder. 

Para Habermas (1990; 2012), o mundo vital constitui o espaço social composto 

pelas experiências comuns dos atores, da língua, das tradições e da cultura vivenciada por 

eles, no qual o processo comunicativo se dá e onde as relações intersubjetivas se 

organizam intuitivamente calcada no diálogo; é aqui que se forma a racionalidade 

comunicativa. Já o sistema corresponde à organização estratégica, econômica e política no 

qual se organizam as formas de produção do capitalismo. Aqui a linguagem é secundária e 

regida pela razão instrumental (FREITAG, 1995). 

Assim, “as esferas do mundo vital, estruturadas pela comunicação, são cada vez 

mais submetidas aos imperativos de sistemas, que são tornados autônomos e impessoais” 
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(FARIAS, 2001, p. 31). Desta ideia, Habermas parte para a análise da patologia da 

modernidade, a colonização do mundo vital pelo sistema. 

 

À medida que o sistema vai se fortalecendo em detrimento do "mundo vivido", ele passa 
a impor a este último sua própria lógica e suas regras de jogo [...]. A razão comunicativa 
que encontrava no "mundo vivido" (especialmente nas esferas de valor autonomizadas) 
seu verdadeiro campo de atuação, retira-se (sob a pressão externa da razão instrumental 
imposta pela colonização) dos espaços institucionalizados, procurando como último 
refúgio as "concepções de mundo" que ainda sobrevivem, ao lado ou paralelamente às 
instituições, nas "esferas de valor" (FREITAG, 1995, p. 145). 

 
 

Segundo Farias (2001, p. 43), a colonização interna do mundo vital pela 

proliferação das intromissões sistêmicas “altera as esferas da reprodução cultural, da 

integração social e da socialização”, ocasionando crises de perda de sentido, de anomia e 

de psicopatologias. 

Desse modo, a análise da temática de acordo com os estudos de Habermas nos 

remete a compreensão de que por meio dos dispositivos móveis, o sistema, tanto por meio 

do Estado quanto pelas empresas privadas, colonizam o espaço vital da sociedade. 

 
 

 

3 CONCLUSÃO 

 
Diante as mudanças que ocorreram desde o lançamento do primeiro protótipo 

do aparelho celular, em 1973, até os dias de hoje, inúmeras mudanças já aconteceram com 

a telefonia sem fio e principalmente com a sociedade, que encontrou novas formas para se 

comunicar. 

Hodiernamente, a sociedade se transformou em uma grande aldeia global, 

marcada pelos novos processos de comunicação e de interação que se tornaram 

fundamentais para conectar pessoas situadas em diferentes partes do globo. Foi justamente 

neste cenário que as novas tecnologias da informação e comunicação ganharam relevância 

na vida das pessoas do século XXI e passaram a suprir também as necessidades 

sistêmicas em meio ao capitalismo contemporâneo. 

Neste sentido, a utilização dos dispositivos móveis garantiu espaço para novas 

formas de relações sociais baseadas em trocas mediadas por esses objetos responsáveis 

por encobrir o verdadeiro sentido de tais relações. O processo de reificação proporciona ao 

Estado a possibilidade de dominação do mundo vital por meio das intromissões sistêmicas. 
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Portanto, conclui-se que por meio de celulares, smartphones, tablets, o Estado 

encontra um meio de dominação e também de consolidação da sua hegemonia ao reprimir 

e ao mesmo tempo buscar o consenso ao disponibilizar informações. 
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