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Resumo 

Este artigo apresenta e discute os dados parciais de uma pesquisa sobre lan houses que visa 
elaborar uma cartografia dos novos padrões de comportamento que invadem a cultura 
contemporânea, determinados pela presença das tecnologias de informação e comunicação 
na sociedade. Até o momento, foram observadas duas lan houses, situadas no município do 
Rio de Janeiro, Brasil e uma comunidade virtual que discute o mesmo tema no site de 
relacionamentos Orkut. Reflete sobre a importância que tais espaços passaram a ter como 
locais de encontro e socialização de jovens que, fora (ou dentro) do horário escolar, passam 
ali parte significativa de seu tempo, e o solitário percurso desses mesmos jovens na busca 
de prazer, seja o proporcionado pelos jogos, seja o oferecido pelos sites de relacionamento. 
Analisa a duração de sua permanência nas lan houses, comparando o tempo dedicado às 
atividades escolares com aquele dedicado aos jogos na lan house, debatendo não só o 
fascínio que estes exercem em oposição ao cotidiano escolar como também a busca de 
novas sensações e experiências no universo virtual. 
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Introdução 

A rápida e crescente difusão da Internet, graças principalmente às volumosas cifras 

investidas, à contínua sofisticação técnica dos meios de comunicação e à vulgarização dos 

computadores, deu origem ao ciberespaço: o espaço das comunicações através das redes de 

computação. Nas últimas décadas, presenciamos a invasão das culturas locais não só por 

computadores pessoais, mas também por objetos digitais, como fax, celular, câmera digital, 

aparelho de DVD, cartão magnético, mp3, ipod, entre outros. Tal invasão incorporou estes 

elementos à cultura e, superpondo-se às já existentes, criou o fenômeno denominado 

cibercultura, aqui entendido como um conjunto de técnicas, modos de agir e de ser, valores 

e representações que povoam o ciberespaço.  

O termo cibercultura tem sido utilizado para configurar o cenário sociocultural 

contemporâneo permeado pelas tecnologias digitais, no qual a multiculturalidade deu lugar 

a um mundo intercultural e globalizado. Desta forma, o fenômeno da cibercultura e a 

globalização alimentam-se e nutrem-se mutuamente, criando novas desigualdades, 

reordenando as diferenças e desigualdades, sem suprimi-las, tal como ressalta Nestor 

Garcia Canclini, em seu “Consumidores e cidadãos”4. 

 
...a globalização [é estudada] como um processo de fracionamento 
articulado do mundo e de recomposição de suas partes. Com isso quero 
afirmar que a globalização não um simples processo de homogeneização, 
mas de reordenamento das diferenças e desigualdades sem suprimi-las... 

  
É nesse cenário globalizado, marcado pela interculturalidade, que podemos 

compreender a cibercultura, não como um fenômeno restrito ao ciberespaço, no sentido de 

uma nova instância, dissociada dos problemas já existentes, nem destituído de interesses 

políticos e econômicos, mas como fruto de um novo rearranjo do capital.  Assim, ao se 

apropriar do universo digital, a cibercultura amplia e potencializa práticas e 

comportamentos, radicalizando e criando novos processos de exclusão.  

A cibercultura abriga uma geração oriunda de um universo tecnológico responsável 

por diferentes estilos cognitivos e emocionais que re-significam a forma de ser e de estar 

                                                            
4 Nestor Garcia Canclini. Consumidos e ciadadãos. Rio deJaneiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2006. p.11 
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no mundo, revelando o universo da cibercultura como aquele que enfatiza uma “cultura de 

simulação”, com seus diferentes dispositivos informáticos e telemáticos.  

Como parte desse processo, surge a lan house como um novo espaço de 

entretenimento, representado, hoje, por mais de três mil estabelecimentos comerciais 

espalhados pelo Rio de Janeiro. Surgem como organismos espaciais de acesso ao 

ciberespaço, com computadores ligados em rede e conexão rápida, constituindo-se também 

num empreendimento comercial que envolve aluguel de computadores para uso de jogos 

em rede e acesso à Internet.  

As lan houses promovem um formato teen, evidenciado pela aparência da estrutura 

interna: ambiente levemente escuro, néon, com número médio de 20 máquinas, 

funcionando com Internet e jogos em rede, expressões que se ajustam à maioria de seus 

usuários. 

Na América Latina e principalmente no Brasil, as lan houses constituíram-se em 

locais de encontro e socialização dos jovens de baixa renda, fora (ou dentro) do horário 

escolar, dedicando uma parte importante de seu tempo para adentrar o ciberespaço. É nesse 

ínterim, num rápido deslocamento de tempo e de espaço, que acreditávamos que tais atores 

construíssem novos grupos de relacionamento ou dessem continuidade aos já existentes, 

demarcando as identificações e as diferenças entre eles.  

Considerando a importância que as lan houses exercem principalmente entre os 

jovens de grupos populares em idade escolar, o presente artigo tem como objetivo discutir 

as primeiras impressões de uma pesquisa que visa investigar e elaborar uma cartografia dos 

novos padrões de comportamento que invadem a cultura contemporânea, determinados 

pela presença das TIC na sociedade, tendo como foco as lan houses. 

 

A lan house  

No Brasil, com a ampliação do acesso à Internet de conexão rápida, é notável a 

proliferação de espaços que oferecem serviços distintos relacionados ao uso de 

computadores. Tais serviços podem ser de conexão em rede, jogos on line, digitalização e 

impressão de documentos, gravações digitais, entre outros. Estes locais podem receber 

diversas denominações que na maioria das vezes variam entre: cyber café ou cibercafé, lan 

house e telecentro.  
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Algumas características distintas destes espaços nos permitem conceituá-los ainda 

que de forma imprecisa. De acordo com o CETIC5 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 para os usuários. 

Criados pelo governo, com o pretenso objetivo de “combater a exclusão digital no 

Brasil”, o idBrasil6, define os telecentros como espaços com computadores conectados à 

Internet banda larga com o objetivo de 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.”  

O uso livre dos equipamentos, cursos de informática básica e oficinas especiais são 

oferecidos à população. O Conselho Gestor, formado por membros da comunidade e 

eleitos pela mesma, ajudam os funcionários na organização e gestão do espaço.  

O conceito de lan house (lan = local area network) foi introduzido e difundido, 

inicialmente, na Coréia, em 1996. Utilizando a Internet, a lan house iniciou uma revolução 

nas opções de entretenimento, permitindo a integração entre dezenas de jogadores através 

de uma rede local de computadores. Poder jogar no ciberespaço é a principal característica 

da lan house. 

As lan houses proliferam principalmente em comunidades faveladas, periferias ou 

em bairros que possuem favelas. 

Nas favelas, espaços urbanos com um alto índice de moradores por metro quadrado, 

poucas opções de lazer e cultura, violência cotidiana promovida pelo tráfico e milícias, 

predomina a precariedade na infra-estrutura econômica e técnica e, fundamentalmente a 

inexistência um política social que vise resolver os problemas de desemprego, saneamento, 

                                                            
5 O CETIC, Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, é a instância de 
pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, responsável pela produção de indicadores e estatísticas 
sobre a disponibilidade e uso da rede no país. Os dados apresentados são da última pesquisa, realizada em 
2007. 
6 idBrasil, portal do governo federal que congrega informações e sites sobre a inclusão digital no Brasil. 
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educação, habitação, saúde, transporte a fim de iniciar um processo de inclusão social para 

proporcionar aos seus moradores e uma verdadeira inclusão digital.  

Apesar das aparências semelhantes em alguns aspectos; os cibercafés, os 

telecentros e as lan houses são diferentes e tem funções distintas. Jogar on line, só é 

possível na lan house. 

Como a pesquisa do CETIC afirma que quase a metade (50%) de brasileiros acessa 

a Internet através de locais públicos pagos (lan houses e cibercafés), é revelador o dado 

que apresentam com relação ao uso dos telecentros. Estes centros públicos gratuitos, onde 

não é permitido o uso de jogos eletrônicos, responde por um uso muito baixo por parte dos 

jovens, apenas 6% dos usuários de Internet.  

Esta subutilização dos telecentros revela o quão distante esses centros estão dos 

interesses e necessidades da população, evidencia a ineficiência do espaço enquanto 

promotor da inclusão social através da inclusão digital como preconizam as ambições 

governamentais.  

O número de conexões através de centros pagos aumentou de forma vertiginosa de 

18% (2005) para 30% (2006) e atingiu o patamar de 49% em 2007. 

Este percentual, que não pode ser aferido com precisão em comunidades devido ao 

grande número de estabelecimentos informais não cadastrados pelos órgãos competentes, é 

sem dúvida proporcionalmente maior e constitui-se em uma das principais atividades de 

lazer popular disponível aos jovens de baixa renda. Os usuários das lan houses pagam entre 

1,50 e 2,00 reais por hora de utilização dos equipamentos. 

Entre os freqüentadores brasileiros das lan houses, 78% têm renda familiar de até 

um salário mínimo. No segmento com renda superior a cinco salários, o uso do centro pago 

diminui para 30%. No entanto, apesar dos precários salários dos usuários de lan houses, ela 

se tornou instrumento constituinte da nova dinâmica capitalista, acenando à população 

excluída dos benefícios econômicos e sociais a possibilidade de entrada no ciberespaço, 

tornando-se um “conectado”. Porém, ao observarmos a sua navegação, a sensação de estar 

em um mundo globalizado é superficial, deixando escapar as possibilidades que as redes de 

computadores proporcionam. 

 

A pesquisa 
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De natureza predominantemente qualitativa, embora usando dados quantitativos, a 

pesquisa concretizou-se em duas lan houses localizadas na Zona Sul da cidade. Uma no 

bairro, porém, próxima a uma comunidade7, outra dentro da própria comunidade. 

A fim de complementar os dados e ampliar a reflexão sobre lan house, observamos 

“uma comunidade virtual”, criada em 2005, no site de relacionamentos Orkut que, 

mantendo seus 11.7958 membros reunidos entorno de temas ligados a lan house, se 

relacionam através dos tópicos postados no fórum e nas enquetes.  

Para a coleta de dados, o instrumento utilizado foi o questionário, composto de 

perguntas abertas e fechadas. Visando identificar o perfil do usuário de lan house e a 

relação que ele estabelece com a mesma, foram formuladas 19 perguntas.  

 

Da lan house de bairro próxima à comunidade 

 

A curiosidade inicial que motivou a pesquisadora em seu primeiro contato com uma 

lan house foi desconhecimento do perfil e das atividades realizadas pelos seus usuários, 

supondo que estes jovens de baixa renda enxergassem nestes locais a possibilidade de 

acesso ao conhecimento e a informação.  

Entretanto, já na fase inicial desta pesquisa, nota-se que o interesse maior desta 

clientela é prioritariamente o lazer e o prazer proporcionado pelos jogos. 

A lan house de bairro próxima à comunidade escolhida para participar da pesquisa 

está em Copacabana, junto à Ladeira dos Tabajaras. O local situa-se em um shopping que 

possui lojas, em grande parte de venda de antiguidades, há um supermercado e oito 

estabelecimentos que podemos chamar de centros de acesso pago à Internet ou lan houses.  

As oito lojas assemelham-se com relação aos serviços prestados: xerox, impressão 

colorida e em preto, gravação de CD e DVD, envio e recebimento de fax, ligações 

telefônicas locais e internacionais, acesso à Internet e jogos. Apenas uma não pode ser 

classificada como lan house por não ter jogos. 

                                                            
7 O termo comunidade é utilizado para designar os moradores de favelas.. 
8 O número citado corresponde aos membros participantes desta comunidade até a presente data. O mesmo 
pode ser alterado em função da entrada ou saída de membros cadastrados como participantes. 
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Na lan house selecionada, o piso inferior possui aproximadamente 16m² e o 

mezanino, que é a área destinada aos computadores com jogos instalados tem 

aproximadamente 7m² e sete máquinas sendo o acesso feito por uma escada estreita. O 

mezanino é muito escuro, com paredes pintadas de preto e frio.  

No primeiro dia em que foram aplicados os questionários, a pesquisadora obteve a 

resposta de sete usuários de jogos. O relato da pesquisadora, em seu diário de campo, 

atestou uma sensação de estranhamento, já que o ambiente lhe parecia desconfortável.  

Após apresentar-se, conseguiu o primeiro voluntário, apesar de relutante, respondeu 

o questionário. Os outros usuários ainda demonstraram resistência em deixar o jogo por 

alguns minutos para participar. Ao perceberem pela fala, mesmo que um pouco hesitante, 

do primeiro voluntário que o questionário era simples (“vai galera, faz aí a parada pra 

ajudar ela..”) e que respondê-lo seria rápido, todos os presentes participaram a exceção de 

um jovem que fez cara feia e sugeriu que a pesquisadora procurasse outra lan house mais 

cheia. 

Um adulto presente foi rapidamente identificado por eles e encaminhado a ela 

(“...aí, chegou o viciadão, faz com ele...”). Ele é aluno do curso de Direito da PUC, 

respondeu ao questionário e finalizou dizendo que não aprende nada na lan apenas 

desestressa. Outro rapaz (os usuários apontaram-no brincando e afirmaram que ele era 

viciado também) relutou em participar e disse a pesquisadora que era velho demais (“...já 

tenho 32 anos...”),  quando ela afirmou ser mais velha que ele e que para ser pesquisado 

como usuário de lan house não havia idade mínima e nem máxima, ele começou a 

responder as questões. O entrevistado era um dos funcionários da lan house e quando não 

estava trabalhando, jogava.  

Os últimos questionários do primeiro dia de visita à lan house foram respondidos 

por duas crianças (10 e 11 anos), uma delas surpreendeu dizendo que usa além dos 

“recreativos”, jogos para aprender a soletrar e digitar. Quando a pesquisadora anunciou o 

seu retorno a fim de coletar mais dados e entender melhor os jogos, os usuários presentes 

disseram: “... vem a noite que bomba, ou domingo por causa da promoção...tem até fila de 

espera para jogar”. A pesquisadora confirmou o seu retorno em um domingo com o 

funcionário do estabelecimento.  
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No dia combinado, a pesquisadora observou que o movimento na galeria era 

pequeno, a maioria das lojas estava fechada, apenas as lans houses e as lanchonetes 

estavam funcionando. Dois meninos jogam World of Warcraft9 (o jogo mais procurado 

nesta lan house), cada um em sua máquina e trocando dicas sem parar e duas meninas 

agitadas acessam o Orkut.  

Todos aceitam participar da pesquisa, porém uma das meninas apresenta completo 

desinteresse e oferece respostas evasivas ao questionário. Ambas procuram algo no Orkut e 

afirma a pesquisadora que não jogam, mas, deixam escapar que às vezes na lan house lá de 

cima (Ladeira dos Tabajaras) jogam CS (Counter Strike)10.  

Após algumas horas a pesquisadora consegue aplicar o questionário a novos 

jogadores conectados. Dos seis presentes, três já haviam respondido ao questionário 

anteriormente. Neste dia de pesquisa obtivemos mais sete questionários preenchidos. No 

presente trabalho observamos os dados de 14 questionários aplicados na lan house de 

bairro próxima à comunidade.  

Analisando os dados coletados constatamos que seus usuários são do sexo 

masculino, (85%) jovens de 10 a 15 anos, (50%), pouco estudiosos, já que o tempo diário 

para os estudos fora da escola é de zero a trinta minutos para nove usuários em quatorze 

(64%). Nota-se que o tempo diário de permanência em lan house foi um dado que recebeu 

respostas diversificadas, entretanto, estes usuários são freqüentadores assíduos (57% visita 

à lan house diariamente) e se dirige a lan house principalmente para jogar e acessar a 

Internet no computador (43%).  

Observamos neste campo que os jovens são frutos de lares modestos, a renda 

familiar gira em torno de um, no máximo dois salários mínimos e ainda assim, gastam em 

média R$ 4,00 (quatro reais) por dia, dinheiro este que não é aplicado em pesquisas, cursos 

on line ou descobertas no ciberespaço, vai inteiramente para os jogos. Estes internautas 

jogadores não se apropriam das inúmeras possibilidades da Internet, navegam apenas na 

superficialidade. 

 Todos são moradores de comunidade e estudam próximos a mesma, ambos 
                                                            
9  World of Warcraft é um jogo de ação, on line e pago ligado a uma rede de servidores. É um dos mais 
populares e conta atualmente, de acordo com as informações disponíveis em seu site, com mais de 11 
milhões de jogadores. 
10 Conter Strike é um jogo com comercialização proibida no território nacional desde 17 de Janeiro de 2008. 
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os pais trabalham fora o dia inteiro e para a nossa surpresa, quase a totalidade afirmou 

possuir computador com acesso a Internet em casa, são máquinas populares de 

configuração simples e conexão de baixa velocidade, nelas os jogos de alta resolução e 

telas dinâmicas não funcionam adequadamente, navegar em casa não tem o mesmo 

encanto. 

 

Da lan house dentro da própria comunidade 

 

  A lan house selecionada, encontra-se na favela da Rocinha, a maior em população 

da América latina. Com uma população de aproximadamente 200.000 habitantes, localiza-

se  no  bairro de São Conrado, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa 

realizada por João Claudio L. Fernandes; Evandro da S. F. Coutinho; Alvaro Matida  no 

levantamento realizado  pela equipe do Posto de Saúde, em 1986, a Rocinha possui uma 

população  composta, principalmente, por imigrantes nordestinos, oriundos 

prioritariamente do interior da Paraíba e Ceará. “A atividade econômica predominante é a 

prestação de serviços, principalmente nos ramos de transportes, restaurantes, hotéis e 

serviços domésticos. A média de habitantes por domicílio é de 4,1 e é comum a coabitação 

de até três gerações no mesmo quarto”.  

 Não foi tarefa fácil escolher entre as, aproximadamente, 80 lan houses existente na 

Rocinha. Optamos por selecionar uma de fácil acesso, com uma significativa freqüência e 

bem equipada. Contando com 31 computadores, instalados sem divisória entre eles, a lan 

house apresenta boa iluminação e possui um banheiro para seus usuários.  Abriu suas 

portas ao público há três anos, cobra atualmente R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) a 

hora de uso e o espaço. 

 Ser uma das maiores, é desvantagem, diz um funcionário que, com ar de desanimo, 

declara: “ela [referindo-se a lan house] é tão procurada, mas tão procurada, que não pode 

fechar nos finais de semana nem feriados que é quando a galera procura mais”.  

 Segundo ainda esse funcionário, existem regras para regular o convívio dos 

usuários da lan house. Não fumar, beber ou acessar sites de conteúdos controlados 

(pornográficos) é condição para frequentar e participar daquele grupo que segundo 

declaração do funcionário “é sempre o mesmo”. Além disso, ressalta ainda o funcionário, 
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“não há variação” referindo-se ao comportamento dos usuários, “quem é calmo é calmo, 

quem é agitado continua”.  

 O principal ponto de convergência com as declarações obtidas pela outra 

pesquisadora na lan house de bairro próxima à comunidade, foi o jogo preferido pela 

maioria dos usuários – “warkraf” –  (World of Warcraft). Curioso foi notar que todos 

soletraram seu nome desta mesma forma, até o mesmo funcionário. 

 Uma das falas do funcionário foi importante para explicar como se dão as relações 

sociais dos usuários no espaço, a sensação que relatou foi a de estar em um local onde 

todos pareciam se conhecer, e estar juntos por períodos longos de convivência (4h em 

média). 

 A organização espacial dos jovens era similar a tantas outras lan houses, inclusive a 

outra que participa desse estudo: grupos acompanhando os jogadores, seja esperando o 

turno, seja só olhando; alguns computadores eram compartilhados, principalmente no caso 

da utilização de jogos on line. As jogadoras ou usuárias da Internet, do sexo feminino, 

demonstravam comportamento semelhante aos jogadores do sexo masculino, estavam 

muito entretidas, compartilhando a máquina. 

 O estabelecimento colocava a disposição da clientela diversos serviços e produtos 

como digitalização, impressão de documentos, gravações digitais, download de áudios, 

porém, nesta lan house, não havia comercialização de bebidas ou comidas.  

 Chamou nossa atenção o fato de essa clientela ser constituída por jovens do sexo 

masculino, com idade entre 10 e 15 anos, portanto, em idade escolar, permanecerem no 

local até meia-noite em um dia de semana, já que supostamente deveriam ia à escola no dia 

seguinte. Além disso, não há como evitar algumas perguntas: Será que a lan house é um 

local seguro para eles, ou até para os seus pais? Em que outro local, poderiam estar, se não 

fosse na lan house? A rua, em uma favela, é perigosa à noite? 

 Prevaleciam, no grupo dos mais jovens entrevistados, os usuários de jogos, e em 

segundo lugar, encontravam-se os que navegavam pela Internet. Constatamos que as telas 

estavam abertas em mais de uma página ao mesmo tempo; imagens concomitantes de 

YouTube (áudio-visual), Orkut, MSN, as principais observadas. A maioria das pessoas 

mantinha suas telas desta forma, confirmando a múltipla atenção a diferentes programas. 
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 Chama a atenção o tempo despendido pelos usuários ao estudo ou atividades de 

pesquisa, leia-se tarefa solicitada pelo professor na sua maioria sem utilização da rede de 

computadores, fora do horário escolar, em que encontramos 25% dos entrevistados 

afirmando estudar três horas por dia. Cifra não tão alta, mas significativa se comparada 

com outros grupos de jovens que freqüenta lan house. Neste momento, constatamos que 

essa cifra deve-se, em parte, a existência da figura da explicadora, mencionada inúmeras 

vezes, nos comentários dos entrevistados. Ou seja, muitos dos jovens freqüentam a 

explicadora, sendo esse um dos motivos pelos quais alguns alunos dedicam tempo de 

estudo fora do horário de aula. 

 Para a totalidade de nossos entrevistados, o uso dos jogos em nada contribuem para 

a escola ou para o seu cotidiano, declaram: “é manero”, “é bom”, “passa o tempo”. Quanto 

ao tempo de permanência diária na lan house obtivemos respostas difusas, o que nos levou 

a considerar que entre nossos entrevistados o tempo em que se mantêm conectados a 

Internet oscila de duas a sete horas. Além disso, 42% dos usuários freqüentam a lan house 

todos os dias com o objetivo de jogar e acessar a Internet no computador. 

 A pesquisadora relatou suas percepções sobre o ambiente de solidão coletiva dos 

seus usuários.  

 

Comunidades virtuais: da lan house no Orkut 

 

 O conceito de comunidade virtual é frequentemente definido por espaço que 

congrega indivíduos em grupos com interesses comuns para a trocas de experiências e 

informações no ambiente virtual, estabelecendo relações a distância através da tecnologia.  

 Para Lèvy a noção de comunidade virtual envolve participação de seus membros na 

elaboração de algo de interesse comum do grupo como observamos no trecho: 

Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesses, 
de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação 
ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades geográficas e 
das filiações institucionais.(Lèvy, 1999, pg.127) 

 

No caso da comunidade selecionada no Orkut, o foco interesse dos participantes é a 

lan house. O Orkut é um site de relacionamentos pertencente ao Google, idealizado em 

2004 com o objetivo de ajudar seus membros a criar novas amizades e manter 
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relacionamentos. De acordo com informações do próprio site, atualmente é rede de 

relacionamentos com maior participação de brasileiros, “febre nacional”, que conta com 

mais de 23 milhões de usuários. 

Para participar do Orkut os internautas registram um perfil que contenha 

informações básicas subdivididas entre opcionais e obrigatórias, tais como: perfil social 

que reúne dados gerais sobre preferências literárias, musicais, gastronômicas entre outras, 

perfil profissional com a área de atuação, grau de instrução e perfil pessoal apresentando 

dados pessoais, descrições físicas e características psico-sociais.  

No Orkut, as comunidades são espaços criados para promover a interação e a troca 

de idéias entre os membros. Cada uma possui um perfil que a descreve e palavras-chave 

são utilizadas por usuários que desejem escolher de quais participarão. 

Partindo da observação do perfil criado pelo dono da comunidade é possível inferir 

o tema principal, o público alvo e seus interesses.  

Há três recursos oferecidos por comunidades que proporcionam interação através 

da discussão de temas de interesse comum: o fórum, as enquetes e os eventos. No fórum, 

onde habitualmente há grande parte das falas postadas por seus integrantes ficam 

registradas suas opiniões acerca de determinado assunto, podendo esta discussão gerar 

outros tópicos. Nas enquetes, as participações e opiniões dos membros da comunidade 

podem ser aferidas de forma quantitativa, pois, as respostas são tabuladas e apresentadas 

em gráficos de barras. A criação de enquetes é livre, pode ser feita por qualquer usuário, 

porém, excluir ou encerrar a postagem de votos cabe apenas ao criador da mesma ou ao 

dono da comunidade. Encontros sociais relativos a acontecimentos relacionados ao tema da 

comunidade são divulgados no espaço eventos. 

Com o objetivo de selecionar uma comunidade virtual para observar a 

participação dos freqüentadores de lan houses de através das falas, estabelecemos alguns 

critérios de escolha. A comunidade deveria ter: um número expressivo de participantes, seu 

principal tema de discussão deveria apontar para interferências da lan house na vida 

escolar de seus usuários e precisa estar ativa, sendo freqüentemente atualizada. 

Em uma visita exploratória às diversas comunidades, a que mais nos chamou 

atenção foi aquela comunidade que tinha como questão de debate nas enquetes, perguntas 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 13 
 

que relacionavam a baixa freqüência escolar em proveito da maior freqüência nas lan 

houses, uma vez que este se constitui um dos eixos de discussão da nossa pesquisa. 

Em um primeiro momento, pretendíamos conhecer o perfil do internauta. No 

entanto, observamos que ainda que houvesse uma foto e idade apresentadas na tela, estes 

não seriam dados confiáveis. Existe no mundo virtual uma figura denominada pelos 

próprios internautas de fake, propiciando que cada um se apresente com o perfil criado por 

ele mesmo que não, necessariamente, corresponde à realidade. Os perfis falsos servem para 

que o internauta possa dentre inúmeras possibilidades: passar por algum conhecido 

pessoal, famoso, propagar spams e conteúdo ilegal e debater anonimamente em 

comunidades.   

A idade é freqüentemente burlada pelos que pretendem entrar no site, uma vez 

que o internauta deve ter 18 anos ou mais, respondendo afirmativamente a essa pergunta. 

Optamos por observar a fala dos participantes em algumas enquetes nas quais as perguntas 

propostas remetiam-se ao propósito da nossa pesquisa. 

Selecionamos para a análise quatro enquetes que obtiveram um número 

expressivo de participação para a tabulação de dados: 1) Você já matou aula em dia de 

prova para ir para a lan house? ; 2) Quantas vezes sua mãe bateu em você quanto descobriu 

que você matou aula para ir para a lan house? ; 3) Quantas horas você já ficou direto em 

uma lan house? e 4) O que você joga na lan house? 

 Na primeira enquete, a questão “Você já matou aula em dia de prova para ir para a 

lan house?” obteve 430 participações com, 269 (62%) votos de usuários de lan house 

afirmando que sim e apenas 161 votos (37%) afirmando que não até a presente data 

(28/10/08).11Para os jovens freqüentadores de lan house, a imagem pejorativa associada a 

escola pode ser constatada por suas falas: “Maato aula na hora qe quiseeer  ee naao gosto 

Foda-se” (grifo do autor), “é bom pla krai matar aula pla ir na lan”, “oo professor era um 

lixoo mesmoo!!” (grifo do autor), “MAis q 20 eM um Mês! x) kkk.. Mataria u FDP q 

inventou ESCOLA;”. Em muitos depoimentos o pouco caso por já estar reprovado que por 

nota ou falta nos sugeriu que estas comunidades devam ser acompanhadas no intuito de 

                                                            
11 Em comunidades virtuais há uma flutuação numérica de participantes até que a enquete seja “fechada” 
criador, no caso específico dessa enquete ela ainda hoje continua aberta e atualizamos os dados até a data 
mencionada. O fato de estar aberta significa que há possibilidade de aumento numérico de participantes, mas 
não de redução dos mesmos. 
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compreender melhor o quadro de insatisfação apresentado e que a escola fomente 

discussões sobre estas questões. 

  Visando obter dados com relação a interação família x freqüentador de lan house, 

selecionamos a segunda enquete – Quantas vezes sua mãe bateu em você quanto descobriu 

que você matou aula para ir para a lan house? –, na qual dos 337 participantes, 243 (73%) 

afirmaram que não apanharam de suas mães, entretanto, 25 usuários (6%) afirmaram que já 

apanharam uma ou duas vezes e 45 dos participantes (13%) afirmaram que “a mãe já bateu 

mais de dez” quando descobriu que ele havia matado aula para ir para a lan house. Os 

dados não apenas explicitaram a violência em detrimento ao diálogo nas relações 

familiares como também a pouca autoridade dos pais perante seus filhos, uma vez que 

vários depoimentos afirmaram que sabem ser para eles proibida a visita as lans houses no 

horário escolar e mesmo assim o fazem, reincidentemente. 

A pergunta sobre o tempo de permanência na lan house obteve a adesão total de 

324 internautas distribuídos da seguinte forma: 88 participantes (27%) já permaneceram 

até 5 horas, 74 participantes (23%) entre 5 e 10 horas, 71 participantes (21%) entre 10 e 15 

horas e 91 internautas (28%) mais de 15h. Os freqüentadores de lan houses permanecem 

longos períodos nestes estabelecimentos como podemos observar na fala: “teve uma vez 

que foi loka....juntei dinheiro um tempao vendendo "latinha" e torrei 12 horas na lan 

house!!!! jogando nfsu e gta vicecity porra,q vicio” (grifos nossos). 

 Estes dados, associados aos depoimentos nos mostraram que muitos pais sabem 

que seus filhos permanecem horas nas lans houses, ou em outros casos, desconhecem este 

fato por não saberem onde se encontram seus filhos. O número de horas que permanecem 

jogando, diariamente, vai além do que poderia ser socialmente aceito enquanto tempo 

destinado ao lazer. A omissão dos pais dividiu-se: em ausência de presença para aqueles 

que trabalham fora o dia inteiro e ausência de autoridade para os que mesmo cientes da 

freqüência exagerada dos filhos a lan house, resignaram-se ou acomodaram-se em soluções 

pouco eficazes: 

Oxé já perdir as contas de quantas vezes eu filei aulas pra ficar na lan,tevi 
um dia que sair as 1:30 da tarde com destino ao colegio,mas quando 
passei na porta da lan ñ resisti tive que ficar lá e só sair 10:00 da 
noite,ainda pq meu tio ligou pra mim,se ñ ficaria lá até fechar ou até o 
outro dia. rsrsrsrsrs" (grifo nosso) ou “puttz, eu fiz isso muito bem!!! ano 
passado, eu era 3ºano...tdos os dias minha mae me levava pra porta do 
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col, justamente pra eu n gaziar e talz...mais eu e meu amigo, depois q a 
vea ia embora, agente , quase tdos os dias , ia pra lan house....putz era 
mto massa.... tdo dia, agente esperava a lan abrir e ia jogar atééééé dah 
ahora da saida do col... aih agente ia pa casa como se estivesse estudado 
muito hein!! Uaheuaheuaheuauheu 
 

 Na última enquete, com 526 participações, observamos que: 289 (54%) jogam 

Counter Strike, 31 (5%) mencionaram o jogo Ragnarok, 24 (4%) Need for speed, o jogo 

Tíbia ficou com 28 votos (5%), jogos de futebol receberam 14 votos (26%) e 140 votos 

(26%) disseram respeito a outros jogos.  O jogo preferido, Conter Strike, é teve sua 

comercialização proibida este ano sob a alegação judicial de: "trazem imanentes estímulos 

à subversão da ordem social, atentando contra o estado democrático e de direito e contra a 

segurança pública, impondo sua proibição e retirada do mercado". Porém, os downloads e 

as compras através da Internet continuam burlando a lei. O jogo é on line, entre vários 

usuários e personalizado. Compra-se armas e equipamentos preferidos, há duas equipes 

(terroristas e contra-terroristas), que buscam ganhar pontos plantado ou desmontando 

explosivos, resgatando reféns ou contra-atacando o inimigo. A cada tarefa bem sucedida o 

jogador ganha “dinheiro virtual”. 

 O jogo World of Warcraft não ficou entre os mais votados na comunidade, mas 

como o seu uso intenso nas lans houses pesquisadas foi constatado é possível que haja uma 

substituição do Counter Strike para escapar das denúncias de usos de jogos proibidos. Este 

é um jogo de ação, on line e pago ligado a uma rede de servidores. É um dos mais 

populares e conta atualmente, de acordo com as informações disponíveis em seu site, com 

mais de 11 milhões de jogadores no mundo inteiro. A dinâmica se assemelha aos outros 

jogos citados, para ganhar pontos usa-se a estratégia e a violência, além de dicas dos 

experts que estão em fases mais avançadas.  

 Sem a pretensão de esgotar quaisquer dos temas aqui abordados, devido a inúmeros 

fatores, entre eles a complexidade das questões e até por tratar-se de uma pesquisa em fase 

inicial, teceremos alguns comentários que nos pareceram relevantes diante dos dados 

obtidos.  

 
Das conclusões ou ponderações iniciais 
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Tratando-se de uma reflexão apoiada em dados parciais, qualquer conclusão seria 

inadequada, quando não precipitada. No entanto, arriscamos tecer comentários sobre as 

estratégias que vem sendo propostas no sentido de resolver a exclusão digital. Contudo, é 

importante esclarecer que a noção de exclusão digital como “possibilidade de os problemas 

sociais serem tratados por meio do fornecimento de computadores e de acesso à Internet”12 

tem se mostrado limitada. Se por um lado, consideramos justo e legítimo que efetivamente 

todos tenham acesso à rede, por outro lado, sabemos que esse acesso depende não só de 

questões econômicas e técnicas. Depende de projetos que englobem desde uma educação 

de base adequada até o uso propriamente dito do computador.  

Neste sentido, as propostas de locais físicos, pago ou gratuito, que viabilize o uso 

das tecnologias digitais estão longe de poder responder pelos problemas sócio-político-

econômico do Brasil ou mesmo de por fim a exclusão digital. Entendemos que essa 

exclusão é parte das próprias exclusões sociais.  

É mais confortável, sem dúvida, falar da importância de estar conectado a uma rede 

de sociabilidade mundial e interativa do que considerar que as atuais propostas estão longe 

de poderem efetuar uma inclusão social, pois esta exige mais do que estarmos 

simplesmente conectados. A simples conexão atende, sem dúvida, ao projeto de o Brasil 

ascender na escala dos países que participa do mundo da rede. 

Neste caso, não podemos concordar com Pierre Lévy quando ele nos diz que:  

 

A conexão é um bem em si (...) A cibercultura aponta para uma 
civilização da telepresença generalizada. Para além de uma física da 
comunicação, a interconexão constitui a humanidade em um contínuo 
sem fronteiras, cava um meio informacional oceânico, mergulha os seres 
e as coisas no mesmo banho de comunicação interativa. A interconexão 
tece um universal por contato13 

 

A percepção de que a conexão à Internet, independentemente da atividade 

realizada, seja um “bem em si” reduz o ingresso ao ciberespaço a um simples ato técnico 

ou mecânico.    

                                                            
12 Mark Warschauer. Tecnologia e Inclusão social. São Paulo. SENAC, 2006. p.14. 
13 Pierre Lévy. Cibercultura. Editora 34. Rio de Janeiro. 1999. p.127 
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Numa apreciação inicial podemos dizer que o uso do ciberespaço observado nas 

navegações dos jovens estudantes freqüentadores de lan houses, não se constituíram em 

ações positivas para o desenvolvimento cultural ou intelectual. Não questionamos aqui o 

ato de jogar e suas várias implicações, porém, a exposição prolongada e contínua a 

violência proporcionada pelos jogos não pode ser ignorada como uma conseqüência a essa 

conexão. 

 As perspectivas de desenvolvimento social e intelectual podem estar sendo 

comprometidas, já que este fenômeno recente influencia principalmente os jovens 

estudantes, de grupos populares. Os mesmos não estudam fora do ambiente escolar, haja 

visto, que o tempo constatado para esta atividade foi insignificante. O desinteresse pela 

escola não é dado recente, o sucateamento da educação pública brasileira é crescente e 

sabido de todos, entretanto, as conseqüências da substituição da escola pela permanência 

na lan house e exposição a sedução dos jogos, é um dado que só agora emerge e suscita 

maiores investigações acerca de suas conseqüências. 

 Observando a freqüência semanal de visita à lan house (50% afirmam ir a lan house 

todos os sete dias) constatamos a insipiência na oferta de espaços e atividades sociais, 

culturais e esportivas nas comunidades e independentemente da importância que as lans 

houses ocupam em seus cotidianos, estas são as atividades primordiais ao desenvolvimento 

humano.  

 Em ambas as comunidades, a renda familiar é baixa, em torno de um, no máximo 

dois salários mínimos. Questionamos porque esses jovens empregam o pouco dinheiro que 

possuem nesta opção de lazer. Na comunidade de São Conrado os valores cobrados por 

hora e portanto os gastos são mais baixos mas, ainda assim, suspeitamos que o dinheiro 

que utilizam para jogar seja obtido por meio da realização de pequenas tarefas (venda de 

chicletes e malabarismos com bolinhas no sinal) já que este grupo não recebe mesada ou 

equivalente que supra este gasto. Ainda nos remetendo ao custo deste lazer, a fala citada na 

comunidade do Orkut de um jovem que coletou e vendeu latinhas para arcar com a sua 

necessidade de jogar (necessidade esta chamada de vício por ele) nos deu pistas para 

desconfiar da origem deste dinheiro. 

 Para estes jovens que perambulam solitários pelas ruas e vielas de seus bairros, a 

presença dos seus responsáveis só se faz notar ao final do dia, pais e mães (ou madrastas e 
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padrastos) trabalham. Ao descobrirmos que um grande número afirmou possuir 

computador, alguns com acesso a Internet em casa – são máquinas populares de 

configuração simples e conexão de baixa velocidade – suspeitamos que os “gatos” de 

energia, que o barateamento destes equipamentos e a facilidade de mesmo pagando juros 

altíssimos embutidos nos parcelamentos infinitos contribuam para aumentar o número de 

computadores domésticos. Porém por não serem máquinas potentes, nelas os jogos de alta 

resolução e telas dinâmicas não funcionam como é desejável, o jogo perde em 

atratibilidade. 

 Como notamos que os jovens se dirigem a lan house principalmente para jogar e 

compreendendo que a Internet pode proporcionar aos seus usuários experiências 

complexas e colaborativas de obtenção e re-significação de informações que gerem 

conhecimento, deduz-se que estes jovens não se apropriam das inúmeras possibilidades 

que dispõe, navegando apenas na superficialidade.  

 Ao observarmos a noção de cibercidadania nas afirmações de Lèvy, quando diz 

que: 

 
A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto 
possível – graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva 
oferecidas pelo ciberespaço – a expressão e a elaboração dos problemas 
da cidade pelos próprios cidadãos, a auto organização das comunidades 
locais, a participação nas deliberações por parte dos grupos diretamente 
afetados pelas decisões, a transparência das políticas públicas e a sua 
avaliação pelos cidadãos14.  

 
Notamos que estamos bem distantes dessa democracia eletrônica, nutrida pelo 

otimismo de Lévy e pelo determinismo tecnológico por ele proposto. Ao contrário, 

constatamos que com os jovens estudantes moradores de comunidades, freqüentadores de 

lan houses, apesar de dizerem que o local é promotor de socialização, a maior interação 

que ele faz é com ele mesmo em um jogar solitário. É na navegação nos oceanos da 

Internet que este jovem permanece durante horas solitário, num exercício de busca ao 

prazer proporcionado pelos jogos, pouco se mobilizando para construir novos laços ou 

aprofundar os já existentes, as relações sociais dos grupos se dão na superficialidade, o 

                                                            
14 Pierre Lévy, Op. cit. p. 186 
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desejo não é de aproximação presencial ou virtual, não é de apropriação cultural de 

informações, o principal é satisfazer-se nos jogos com a vitória. 
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