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RESUMO 

 

Esta comunicação apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em andamento, cujo 
objetivo é investigar os usos da Internet em telecentros e lan houses por jovens de baixa renda 
do município de Niterói. Discute e confronta as noções de letramento propostas por Isabel 
Cristina Frade, Magda Soares e Cecília Goulart; a de competências específicas de uso da 
Internet elaborada por Warschauer, com os indicadores sociais apresentados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Apresenta algumas considerações a cerca do uso da 
Internet por jovens de baixa renda em telecentros e em lan houses. E por fim, destaca dados 
que configuram o panorama nacional de acesso e usos da Internet pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil. 

 

Palavras-chave: usos da Internet, telecentros e lan houses. 

 

A INTERNET  

  

A tecnologia digital está em toda parte – desde inovações como as conexões de rede 

sem fios, os equipamentos com chips, os aparelhos de som digitais, os telefones celulares com 
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múltiplas funções e até a não tão nova Internet – e de alguma forma envolve a sociedade, 

mesmo não se difundindo homogeneamente nos países em desenvolvimento.  

A constatação inegável do amplo uso da Internet por jovens traz inúmeras inquietações 

aos pesquisadores. Nas ciências sociais, os questionamentos acerca dos usos do computador 

por jovens têm sido amplamente investigados no intuito de compreender as relações entre 

jovens e as novas redes sociais, novos espaços de socialização, a virtualidade, escola e a 

tecnologia, as novas aprendizagens e dentre outros.  

Constatamos que o tema “jovens, lan houses e telecentros” ainda é pouco investigado. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 3 dispõem em 

seus arquivos de apenas seis dissertações com a palavra-chave “telecentro” e três com a 

palavra-chave lan house.  

Entretanto, quer pela velocidade das transformações ou pelo caráter recente da 

inserção das tecnologias digitais no cotidiano dos jovens, pairam algumas perguntas sem 

respostas.  

Objetivando pesquisar a inclusão digital de jovens de baixa renda, niteroienses, 

questionamos: E os usos da Internet em lan houses, fenômeno crescente em países da 

América Latina? Seria este o caminho para propagar transformações na sociedade e promover 

a inclusão digital dos jovens de baixa renda? E os telecentros, idealizados pelo governo com 

esta finalidade, estão alcançando suas metas? 

No Brasil, as desigualdades sociais também repercutem nas oportunidades de uso das 

tecnologias de informação e de comunicação (TIC). Os dados recentes coletados pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI) 4 demonstram que a população de baixa renda, apesar de 

frequentar estabelecimentos pagos de acesso à Internet, não possui computador e nem acesso 

doméstico em virtude dos custos elevados dos mesmos. Nas classes D e E, 84% dos 

entrevistados declararam nunca ter acessado a Internet (CGI, 2009, p.126). 

 

 

                                                           
3 Ver <http://www.capes.gov.br> 
4 O CGI apresenta dados obtidos por seu órgão de pesquisa, o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (CETIC), responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre a 
disponibilidade e uso da rede no país até 2008. Disponível em: <http://www.cetic.br/>, acessado em: 20/06/09. 
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A INCLUSÃO DIGITAL E SEUS ENTRAVES 

 

Na tentativa de reverter os índices atuais, a inclusão digital é fomentada pelo governo 

federal por meio de diversos projetos simultâneos5, em parceria ou não com estados e 

municípios, ou ONGs. Como parte dessas estratégias de inclusão digital, encontramos os 

telecentros, espaços públicos gratuitos para livre acesso à Internet.  

Os telecentros6 são locais instituídos pelo poder público em parceria ou não com o 

setor privado e ONGs, que promovem o uso de computadores conectados à Internet, 

incentivam a utilização de softwares gratuitos e alguns, oferecem cursos básicos de 

introdução à informática e Internet. De acordo com o Observatório Nacional de Inclusão 

Digital (ONID) 7 há 5.473 telecentros no Brasil, destes 31 no município de Niterói. 

Impressiona saber que, apesar de esforços intensos para implantar estes locais o CGI 

constatou que em 2008, apenas 4% dos indivíduos que acessaram a Internet o fizeram em 

telecentros. Na faixa etária de 16 a 24 anos, este número é de 4% contra 60% que preferem 

pagar para utilizar as lan houses (2009, p. 97 e 127).  

Localizados em bairros modestos e na periferia da cidade, em sua maioria próximos às 

escolas públicas ou associações de moradores, os telecentros cumprem o papel de levar o 

acesso gratuito à Internet, aos grupos de baixa renda. Em parte, a baixa frequência a estes 

locais pode ser explicada pelo fato de não possuir os mesmos atrativos da sua oponente a lan 

house. As atividades, em sua maioria, são supervisionadas, há bloqueio para a instalação de 

jogos e proibição de acessar conteúdos pornográficos.  

Balboni (2007) investigou as atividades de três telecentros, concluindo que, dentre as 

diversas dificuldades encontradas para obter resultados satisfatórios na inclusão digital, é 

significativo o fato dos usuários de baixa renda não compreenderem a amplitude das 

                                                           
5 Em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12502&Itemid=823> ver as 
principais ações e programas. Acesso em: 10 de junho de 2009.  

6 O termo “telecentro” é usado para designar igualmente os “centros de acesso público à Internet” e “CPAs” por 
serem considerados equivalentes em suas principais características e suas distinções irrelevantes para trabalho.  
 
7 ONID é instância que mapeia o número de telecentros já implantados no Brasil, que voluntariamente 
cadastram-se no site. Acesso em:<www.onid.org.br>. Dados atualizados até 20 de junho de 2009. 
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propostas dos mentores dos projetos com relação aos potenciais das tecnologias digitais. De 

acordo com a autora: 

 

O abismo entre as expectativas indica o sério problema da escolaridade no país. 

Quanto maior o grau de escolarização formal, maior o potencial de desenvolvimento 

humano. O simples acesso não garante que a informação seja processada, assimilada, 

e que se transforme em conhecimento. (...) ainda não se pode perceber uma produção 

efetiva de conteúdos por parte dos usuários de CPAs, principalmente devido às 

dificuldades de letramento dos cidadãos de baixa renda que vivem em áreas de risco 

social, e que em sua grande maioria tem acesso limitado à educação formal de 

qualidade. (2007, p. 194) 

 

Considerando que a principal ação a ser desenvolvida pelos telecentros é facultar o 

“uso intensivo da tecnologia da informação para ampliar a cidadania e combater a pobreza, 

visando garantir a privacidade e segurança digital do cidadão, sua inserção na sociedade da 

informação e o fortalecimento do desenvolvimento local” 8, percebemos a preocupação com a 

população de baixa renda, na tentativa de reverter seu status, porém, questionamos a 

efetividade desta proposta, em virtude da não adesão da população aos telecentros. 

Apesar dos esforços em popularizar a Internet em telecentros, os dados apontam para o 

crescimento vertiginoso do acesso pago em lan houses: 

 

 

Embora esses centros públicos pagos sejam um fenômeno que perpassa todas as 

classes sociais, a sua utilização cai com o aumento da idade e da renda das pessoas. A 

pesquisa mostra que, quanto mais jovem o cidadão e menor a sua renda, maior a 

probabilidade de ele utilizar lanhouses, o principal meio de acesso para a população 

com menos recursos. (CGI, 2009, p. 46) 

 

 

                                                           
8 Ver IdBrasil<http://www.idbrasil.gov.br/docs_telecentro/docs_telecentro/o_que_e>Acesso em: 22 /10/08 e em 
23/05/09. 
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Os serviços oferecidos por estabelecimentos pagos podem ser parecidos, entretanto, há 

diferenças marcantes. As distinções mais significativas entre os cibercafés e as lan houses 

são: 

 

o cibercafé é local que dispõe de computadores em rede para livre acesso a sites, a 

salas de bate papo, leitura de e-mails, comunicação através de icq, msn, web cam entre 

outros. A prestação de serviços em informática também é característica importante, 

oferecendo: digitalização, impressão de documentos, gravações digitais em CD, assim 

como, cafés, refeições ou lanches rápidos. Cabe ressaltar que em cibercafés, não 

existem jogos instalados em rede (grifo nosso) para os usuários. (Bohadana, Nazario 

e Montandon, 2008, p.3). 

 

Caracterizando as lan houses enquanto fenômeno que prolifera nas comunidades 

pobres, Bohadana e et al. (2008, p.4) observa que com computadores e jogos ligados em rede, 

conexões rápidas e ambientes escuros, estes se tornaram também locais de socialização dos 

jovens de baixa renda. Parte significativa do seu tempo cotidiano é dedicada a este espaço, 

revolucionando o mercado de jogos eletrônicos por meio da interatividade no ciberespaço9. 

Em suas pesquisas no município do Rio de Janeiro, com relação às lan houses, 

observou a atratibilidade que o entretenimento no ciberespaço exerce sobre os jovens 

adolescentes que – em horário escolar ou não – ali estão em busca do prazer proporcionado 

pelos os games on line e as participações no Orkut (ibid., p.5).  

Apesar de toda a mobilização apresentada em torno da promoção de mais conexões à 

Internet, não podemos refutar a observação feita por Castells (2008) de que o papel da 

Internet, nos dias de hoje, ainda que seja determinante na vida social e econômica, não é 

considerado por si só in ou excludente digital, o mais importante é o acesso à educação. É a 

capacidade de identificar informações relevantes que aponta para a complexidade da Internet 

e “isso exige educação. Na realidade, a Internet amplia a mais antiga lacuna social da história, 

que é o nível de educação.” Então, nos perguntamos: é possível para o jovem de baixa renda, 

sendo em sua maioria educado por uma escola ineficiente, partir para o contato com a Internet 

em lan houses e telecentros e incluir-se digitalmente? 

                                                           
9 Ciberespaço, compreendido enquanto espaço de comunicação que prescinde do presencial e do homem físico 
para constituir atos comunicionais.  
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Com relação à importância que a educação desempenha no processo de inclusão 

digital, as pesquisas de Warschauer em países pobres evidenciaram a necessidade de ações 

governamentais complexas que promovam não apenas o acesso ao computador e à Internet, 

mas também o uso significativo dos mesmos considerando a relevância de estruturas prévias. 

O autor elenca como fundamentais aos indivíduos a aquisição da “língua, o letramento, a 

educação, as estruturas comunitárias e institucionais” (2006, p.23). Tendo em vista que a 

tecnologia, a sociedade e seus avanços se entrelaçam, e que o acesso eficiente, planejado, 

intencional e competente às TIC pode contribuir para melhorar as oportunidades de vida, é 

também verdade que os que já se encontram marginalizados possuem oportunidades 

reduzidas. 

Tornar-se incluído digital requer dominar efetivamente o uso da leitura e escrita em 

situações que exijam intencionalidade da ação comunicativa, sendo “o estado ou condição de 

indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas 

sociais de leitura e de escrita, participando competentemente de eventos de letramento” os 

aptos para tal (Soares, 2002, p.143-160).  

O letramento digital requer igualmente o domínio de uma tecnologia e a compreensão 

das práticas de escrita no ciberespaço. Em analogia com as noções de alfabetização e 

letramento na escrita convencional, diríamos que a alfabetização digital direciona-se a 

aprendizagem inicial das novas tecnologias de escrita e o letramento digital requer além da 

“apropriação de uma tecnologia, (...) o exercício efetivo das práticas de escrita que circulam 

no meio digital” (Frade, 2007, p. 60).  

Goulart (2007, p.53-54) amplia a discussão ao incluir o modo descontínuo e 

heterogêneo como letramento se incorpora a outros conhecimentos e enfatiza o desafio da 

escrita e leitura na tela do computador por tratar-se de “um sistema de convenções diferente 

daquele que regula aquelas atividades em papel. (...) No texto eletrônico, (...) as pessoas lidam 

com temporalidades e espacialidades que estão inscritas na modificação das bases materiais 

do novo objeto que geram diferentes estratégias de leitura, de diálogos.”. Para ele a escrita 

concebida enquanto um saber, é cada vez mais necessária para que a criação e o uso de novos 

“gêneros do discurso” constituam-se na Internet com a mesma criticidade que nos suportes 

convencionais da escrita. 

Warschauer nos mostra que a facilidade aparente em navegar na Internet esconde um 

grupo de habilidades específicas que o usuário deve possuir de forma a localizar, avaliar e 
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utilizar as informações visando construir novos conhecimentos. Dentre as competências 

necessárias cita: desenvolver boas perguntas de pesquisa, determinar os lugares mais 

prováveis onde procurar informações relevantes, selecionar a ferramenta de busca mais 

apropriada, formular questões de busca adequadas, avaliar rapidamente o resultado da questão 

de busca, incluindo a confiabilidade, a autoria e a aceitação geral da fonte, salvar e arquivar as 

informações, citar ou referir-se às informações localizadas (2006, pg.157).  

Se comparadas às habilidades para a conexão à Internet expostas por Warschauer e a 

realidade social brasileira expressa nos indicadores apresentados pelo IBGE10 em 2008, não 

podemos desconsiderar o abismo decorrente da fragilidade em nosso sistema educacional. O 

amplo acesso à escola (97,6%), nem sempre se traduz em aprendizado, já que “entre as 28,3 

milhões de crianças de 7 a 14 anos, que pela idade já teriam passado pelo processo de 

alfabetização, foram encontradas 2,4 milhões (8,4%) que não sabem ler e escrever” (IBGE, 

2008). Ainda contamos com 14,1 milhões de analfabetos absolutos, o que corresponde a 

10,0% da população adulta e no fim da adolescência, a escolaridade é de 7,9 contra os 10 anos 

esperados.  

A avaliação do percentual de analfabetismo funcional em uma população é tarefa 

complexa. Considera-se analfabeto funcional a pessoa que, apesar da capacidade de 

decodificar as letras e os números, não é capaz de interpretar o que lê e, portanto, não 

depreende o sentido de frases e textos e/ou efetua as operações matemáticas. O analfabeto 

funcional, segundo a UNESCO, também é aquele que com 15 anos ou mais de idade, possui 

menos de 4 anos completos de estudo, ou seja,  jovens e adultos que não concluíram o 

primeiro segmento do ensino fundamental (IBGE, 2008, p.44).  

Em 2007, este percentual era de 21,7% e se somados aos 10,0% de analfabetos 

absolutos, chegamos ao patamar de 31,7% da população (ibid., p. 43) que não alcança o que 

minimamente poderíamos esperar de competências para a leitura e escrita e que, portanto, não 

efetivará a produção de conhecimento autônomo por meio de busca e seleção de informações, 

quer em livro, quer na Internet.  

Diante desses dados, não podemos deixar de ressaltar a que a distribuição de 

computadores, sem dúvida importante, está longe de ser suficiente, se considerarmos que para 
                                                           
10IBGE. Indicadores sociais da população brasileira, 2008, acesso em: 13/09/09. 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais200
8/>. 
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que ocorram novas relações com o saber é imprescindível que o sujeito possua práticas de 

leitura e escrita com intencionalidade.  

 

A PESQUISA 

 

O objetivo da pesquisa é investigar os usos da Internet em telecentros e lan houses por 

jovens de baixa renda, no município de Niterói. Deste objetivo, retiramos as seguintes 

questões estudo: 

(a) Quais são as finalidades das atividades propostas pelos telecentros selecionados? 

(b) Quais são os usos que os jovens de baixa renda fazem da Internet nos telecentros? 

(c) Quais são os usos que os jovens de baixa renda fazem da Internet nas lan houses? 

(d) Quais os limites e possibilidades apresentadas pelo uso da Internet em telecentros e 

lan houses quando confrontados com a noção de inclusão digital propostas nos 

documentos governamentais? 

Os procedimentos de coleta de dados incluirão as etapas: (a) entrevista a gestores ou 

funcionários de aproximadamente 10 telecentros em Niterói investigando a intencionalidade 

das atividades oferecidas; (b) aplicação de questionário a no mínimo 50 jovens de baixa 

renda, usuários de telecentros para conhecer as atividades executadas na Internet neste local; 

(c) aplicação de questionário a 10 gestores ou funcionários de lan houses em Niterói 

observando quais as atividades mais realizadas por jovens de baixa renda, na Internet; (d) 

aplicação de questionário a no mínimo 50 jovens de baixa renda, usuários de lan houses para 

conhecer as atividades executadas na Internet, neste local; (e) Pesquisa bibliográfica acerca 

das noções de inclusão digital na literatura. 

A pesquisa qualitativa em Ciências Sociais, segundo Goldenberg (1997) “é o conjunto 

de diferentes pontos de vista, e diferentes maneiras de coletar e analisar os dados, que permite 

uma idéia mais ampla e inteligível da complexidade de um problema”. Nesta perspectiva, os 

métodos quantitativos e qualitativos passam a ser vistos como complementares e geram 

melhor compreensão das questões pesquisadas. 

A principal característica da pesquisa qualitativa é a tradição compreensiva ou 

interpretativa, partindo do pressuposto de que as pessoas agem em função das suas crenças, 

percepções, sentimentos e valores e que os comportamentos têm sempre significado a ser 
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desvelado (Patton, apud Alves-Mazzotti, 2000). Em virtude dessa afirmação, escolhemos a 

técnica de análise argumentativa para organizar e analisar os dados.  

A análise argumentativa se utiliza da análise da retórica para em qualquer discurso ou 

texto, desvendar as estratégias de convencimento usadas pelo autor. A estrutura do discurso e 

os processos semânticos são considerados uma vez que a linguagem se relaciona com a 

ideologia de quem a utiliza. Perelman desenvolve o Tratado da argumentação e com ele 

introduz a Nova Retórica, responsável por uma releitura da dialética grega na qual o discurso 

tem poder persuasivo e busca obter a adesão do auditório (informação verbal)11. 

Na nova retórica, a argumentação dirige-se a um auditório; ela se exprime em 

linguagem cotidiana; suas premissas são verossímeis; a sua progressão depende do orador e 

suas conclusões são sempre contestáveis. Tais características a tornam adequada para analisar 

os discursos acerca das noções de inclusão digital expressos nos documentos governamentais 

e expostos por autores apresentados nesta comunicação, tanto quanto o discurso expresso nas 

falas dos sujeitos sobre os diversos usos que fazem da Internet. 

A escolha dos sujeitos, jovens de baixa renda do município, para aplicação dos 

questionários será aleatória, uma vez que atenda a questão relativa à baixa renda familiar.  

Os sujeitos gestores ou funcionários de telecentros e lan houses envolvidos na 

pesquisa, atenderão aos critérios de facilidade de acesso ao local, segurança do mesmo e 

aceitação dos sujeitos em participar da pesquisa. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Por tratar-se de uma investigação em andamento, nenhuma conclusão precoce pode ser 

tecida. Entretanto, algumas considerações iniciais, em virtude das informações apresentadas e 

das observações de sondagem do campo podem ser feitas. Mesmo que consideremos o 

crescimento vertiginoso do acesso à Internet no país e em Niterói também, o avanço das 

políticas públicas para a inclusão digital da população de baixa renda se dá em passos 

                                                           

11 Comunicação verbal. CASTRO, M. Aula expositiva em 03 de agosto de 2009, Rio de Janeiro, Universidade 

Estácio de Sá. 
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vagarosos.  E em caminhos tortuosos, não muito eficazes, uma vez que a informalidade das 

lans houses prevalece a frequência aos telecentros.  

Pode-se dizer que os telecentros esboçam tentativas de inclusão digital por meio do 

incentivo do consumo de informações, ainda que a atividade de pesquisa seja encarada como 

o ato de localizar informações e copiá-las como visto em um telecentro no qual, em caráter 

exploratório, o questionário já foi aplicado:  

 

[...] eles usam a sala de informática para fazer pesquisa escolar [...] aqui ninguém mais 

faz trabalho escrito não, é tudo no computador, as professoras de informática que 

ensinam a selecionar, copiar e colar, livro aqui é só para você cortar figura [...]. 

 

Entretanto, a compreensão da amplitude de ações a serem desenvolvidas no 

ciberespaço, tais como as relações cooperativas na construção de saberes livres e coletivos, a 

mobilidade e o acesso a redes de mobilização social são pouco ou nunca citados. Com o uso 

da Internet restrito ora a simples busca de informações, ora a jogos on line, as ações criativas 

ainda se encontram adormecidas. Evidenciam-se as dificuldades mencionadas por Soares e 

Warschauer.  

O uso da Internet por jovens de baixa renda em lan houses configura-se como 

recreativo. De acordo com o seguinte trecho da entrevista, o entretenimento impera: 

 

[...] eles utilizam muito a lan house para jogos, são poucos o que utilizam a lan house 

para uma pesquisa de trabalho, para fazer um currículo escolar, para fazer alguma 

coisa que seja educacional e até mesmo de interesse pessoal para trabalho ou alguma 

coisa assim, até mesmo adolescente, porque hoje em dia, adolescente procura 

emprego. [...] eu tenho 95 jovens aqui [...] lan house é jogo, telecentro e curso é coisa 

mais séria. [...]eles não querem gastar R$ 2,00 na lan house para pesquisa não[...] 
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E as questões preocupantes não se reduzem ao teor dos jogos, em sua grande maioria, 

violentos, mas igualmente o tempo utilizado em atividades que pouco acrescentam ao seu 

desenvolvimento intelectual.  

Desvendar os usos que os jovens fazem da Internet, possivelmente, nos dará pistas 

para sugerir novos caminhos para que as políticas municipais em tela possam efetivamente 

promover a inclusão digital de jovens pobres. 
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