
BAIXAMOS NO CAPÃO REDONDO, COLHEMOS INFORMAÇÕES DA BAIXADA FLUMINENSE,

DAS FAVELAS DA ROCINHA E DE PARAISÓPOLIS, E CRUZAMOS O REAL COM OS DADOS

MAIS ATUAIS E DIVERSIFICADOS SOBRE A REALIDADE DIGITAL DAS CLASSES C,DeE. DE
VIRTUAL AQUI, SÓ O CONCRETO.

POR SÉRGIO KULPAS (O HOMEM DO CAPÃO), ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO, MAURÍCIO MOTA E PYR MARCONDES

Imaginamos, por vício elitista, que a web é universal. Não é. Trafegam por ela hoje cerca de 1,3 bilhão de

usuários. É um montão de gente, mas apenas 20% da população mundial. Ainda é pouco.

No Brasil, dependendo da fonte, somos mais de 20, mais de 25 ou mais de 30 milhões de internautas. Seja

qual for o número real, será pouco. O Brasil tem mais de 186 milhões de habitantes e, portanto, isso signi-

fica apenas algo próximo dos 15% da população total.

Esse quadro, no entanto, começa a mudar. Lentamente, mas começa.

No vácuo do aumento do poder aquisitivo das classes C,D e E e da estabilidade econômica - com ou sem

investment grade -, mais e mais brasileiros estão tendo acesso à internet, num fenômeno de crescimento

e inclusão digital inédito na sociedade brasileira.

Difícil prever a velocidade dessa expansão ou aonde ela irá chegar. Ou, ainda, com que profundidade vai

se dar. Mas já é fácil olhar e ver o que de concreto ocorre hoje na relação entre as classes socioeconomi-

camente menos favorecidas e o mundo digital: a disseminação e posse de aparelhos que proporcionam

acesso à digitalidade crescem vertiginosamente, idem a intimidade em seu manuseio, idem ainda a difusão

dos benefícios que promovem.

Nas próximas páginas, o leitor de Meio Digital vai tomar contato com essa realidade que é tanto vir-

tual, quanto concreta. Mergulhamos no Capão Redondo, uma das áreas periféricas mais pobres da



MEIO DIGITAL FOI ATE UM DOS BAIRROS PERIFÉRICOS MAIS POBRES DA GRANDE SÃO
PAULO PARA VER DE PERTO O CONSUMO DO MUNDO DIGITAL DAS CLASSES DE MENOR

PODER AQUISITIVO. COBRA E CACHORRO FORAM NOSSOS ANFITRIÕES E PERSONAGENS.
POR SÉRGIO KULPAS

Uma região que era basicamente um pasto verde cortado
por riacho até os anos 70, o distrito de Capão Redondo, na
zona sul de São Paulo, ganhou notoriedade nos anos 80 e 90
devido aos baixos indicadores sociais e grande violência.
Assassinatos, chacinas, violência policial e tráfico levaram
o nome do bairro para a mídia, sempre em manchetes trá-
gicas. O rapper Mano Brown definiu o bairro onde nasceu
dizendo: "Capão Redondo é a pobreza, a injustiça, ruas de
terra, esgoto a céu aberto, crianças descalças, distritos lo-
tados, veículos do IML subindo e descendo de lá para cá,
tensão e cheiro de maconha o tempo todo".

Agora, no final da primeira década do século 21, o Capão Re-
dondo tem outra face. Com uma população de mais de 250 mil
pessoas, é ainda um dos bairros mais violentos de São Paulo,
mas perdeu esse destaque - há hoje na região metropolitana
outras áreas ainda mais pobres e mais violentas que o Capão.
A pobreza e a violência persistem, mas há menos ruas de terra,
e talvez menos crianças descalças.

Mas as pressões sociais sobre o Capão Redondo nos últimos
anos também renderam alguns efeitos positivos. O bairro vi-
rou bandeira de políticos de todos os matizes e ideologias e foco
de ação de grupos comunitários, associações de moradores e
organizações não-governamentais. Aos poucos, o Capão Re-
dondo passou a freqüentar também os cadernos de cultura dos
jornais, e não apenas as páginas policiais.

Porém, mais do que qualquer política pública de segurança
ou educação, o Capão Redondo foi transformado pela econo-
mia e pela tecnologia. A estabilização econômica iniciada em
meados dos anos 90 teve impacto significativo sobre o índice
de desenvolvimento humano do bairro, criou oportunidades
e elevou a renda média dos moradores. Ações públicas muni-
cipais, estaduais e federais mudaram sua face: há agora mais
escolas, postos de saúde, delegacias. Em 2002, foi inaugurada a
estação Capão Redondo do Metrô, na avenida Carlos Caldeira
Filho.

Mas a revolução tecnológica operou as transformações mais
visíveis na vida dos moradores. Com a economia estabilizada e
políticas industriais modernizadas, o Brasil se abriu para a glo-
balização tecnológica desde o final dos anos 90. Equipamentos
se tornaram mais baratos e acessíveis, e o crédito facilitou a
compra de produtos antes só disponíveis para a população de
renda mais alta.

Computadores, Internet, telefones celulares, cartões de cré-
dito e débito, TV a cabo, eletrodomésticos digitais, CDs e DVDs.
Se, num primeiro momento, apenas a classe média alta podia
ter acesso a essas facilidades, na passagem do século essas tec-
nologias começaram a se filtrar para as classes C e D. Neste
final de década, o Capão Redondo dispõe de todas essas tec-
nologias, obviamente com peculiaridades locais em termos de
acesso e uso pela população.
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Foi dentro desse cenário que a Meio Digital visitou o Capão
Redondo. A reportagem esteve nos lares de Jorge Rodrigues, 30
anos, o Cobra, e David do Santos Sobreira, 30, o Cachorro, inte-
grantes do grupo de hip-hop Conexão do Morro. Suas residên-
cias e vivências são muito representativas do cotidiano atual do
Capão Redondo.

O Conexão do Morro já completou dez anos de carreira, e os
músicos testemunharam as grandes transformações ao seu re-
dor. Cobra e Cachorro falam com conhecimento de causa e de-
senvoltura sobre as mudanças tecnológicas que afetaram suas
vidas nesse período.

E basta olhar ao redor para constatar essas mudanças. Na casa
dos músicos, há computadores e aparelhos de DVD, TV a cabo,
telefones celulares. Segundo eles, quem nunca teve um aparelho
de videocassete hoje tem DVD - o preço de entrada do equipa-
mento digital foi muito menor do que seu antecessor analógico.

Comentando sobre essa explosão de novas tecnologias, Cobra
disse que ou você se adapta à tecnologia ou é atropelado por ela.
Segundo ele, não adianta ficar reclamando, achando que não
devia acontecer isso ou aquilo, e a Internet é uma fronteira fun-
damental nos dias de hoje: se seu produto não está ali, você não
existe. E se a pessoa ou produto que você procura não está ali,
você vai procurar outra pessoa, completa.

Cobra Cita o exemplo da tecnologia do CD. O Conexão do Mor-
ro já surgiu na era do CD, que tem vantagens e desvantagens para
os músicos. O formato se tornou mais acessível para a população,
mas a pirataria afetou consideravelmente as vendas. Grupos de
rap estão entre os maiores alvos dos piratas. Cobra diz que não
adianta reclamar que as vendas são afetadas por isso, é um fato
inescapável. Por outro lado, a tecnologia permite o contato com
fãs muito distantes. Através de Internet, ele recebe encomendas
de CDs de pessoas que moram no Nordeste ou na Amazônia.

Cobra diz que o número de pessoas com conexão residencial
de Internet no Capão Redondo ainda é muito pequeno, mas esse
problema é compensado pelo enorme número de lan houses na
região - praticamente uma a cada esquina, como a reportagem
da Meio Digital pode averiguar. E que as pessoas no Capão não
ficam sem Internet.

E para que as pessoas usam mais Internet no Capão? As
pessoas pesquisam curiosidades e questões relacionadas com
bancos, com documentos. Mas não entram em contas pela
Internet, porque, contra lan house, estão mais vacinadas. Co-
bra disse que, na maioria dos casos, a Internet é usada para
trabalhos de escola e para saber a situação de documentos,
com CPF e Serasa, no site da Receita.

Diz ainda que, no Capão, as crianças estão começando a
mexer cedo com os computadores, em grande parte devi-
do à proliferação das lan houses, que funcionam hoje como
os fliperamas de antigamente. Meninos em torno de 10, 12
anos, se interessam por jogos online como Counter Strike,
que podem jogar em rede contra oponentes em outras partes
da cidade ou do país. Cobra, que é pai de um menino de 4
anos, vê esses jogos de tiro como uma influência ruim na
educação das crianças da área. Segundo ele, são "simulado-
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rés de matar". Mas observa que as crianças aprendem a usar
o computador com esses jogos, aprendem a usar as teclas do
computador. Mesmo crianças que mal sabem ler já identificam
as teclas, as funções da máquina.

Cobra acha interessante que na lan house do Capão, mui-
tas vezes, um menino sujo e sem chinelo está jogando com
um playboyzinho da Vila Olímpia. Ficam lá, separados por
quilômetros de cidade e por um abismo social, trocando ti-
ros virtuais.

Perguntamos se esse meninos se sentiriam à vontade tro-
cando de lugar. Cobra e Cachorro respondem praticamente ao
mesmo tempo que nenhum dos dois se sentiria à vontade. Na
Vila Olímpia, o menino nem conseguiria entrar na lan house. E
eles, adultos e pais de família, também não se sentiriam à von-
tade. Dizem que as pessoas olham para eles e vêem um mapa
do Capão Redondo estampado no rosto.

Acabar com a pobreza é impossível, e quem fica rico começa
a agir como rico também, diz Cobra. Com muros de cinco me-
tros de altura e guarda na guarita, brinca ele. Ele explica que
existe uma diferença: quem já é rico é rico, ninguém vai mexer
com rico. Agora, se você é pobre e fica rico, já corre um risco
- devido à inveja e outros sentimentos, opina.

Como músico, Cobra constata claramente o impacto da
tecnologia sobre o modo de produzir um álbum e sobre a
comercialização das gravações. Ele diz que o Conexão do
Morro já iniciou a carreira na era do CD, em 1998. Lembra
que tentaram gravar um disco em vinil, mas na época só
havia uma fábrica de discos de vinil no Rio de Janeiro, que
hoje não existe mais. Segundo ele, o vinil acabou porque a
matéria-prima é muito cara, e as prensas que produzem os
LPs também são máquinas caríssimas e de manutenção di-
fícil. Na época, lembra, quem deu uma força para a produ-
ção de vinis foi a gravadora Trama, o DJ KL Jay (dos Racio-
nais MC's) e alguns músicos adeptos do vinil. Mas, hoje, só
importando. Curiosamente, hoje existem vários programas
que simulam o som do vinil, inserindo estalidos e chiados
no som "puro" das gravações digitais.

Mas a tecnologia que Cobra mais acompanhou foi a do te-

comum e essencial, mesmo em áreas pobres como o Capão,
e que essa popularização do telefone celular causou muitas
mudanças nos hábitos das pessoas. É possível planejar me-
lhor a vida com um telefone na mão, diz ele. E, como os novos
modelo também tocam música, os aparelhos funcionam como
plataforma de divulgação musical - Cobra e Cachorro dizem
que muitas pessoas ouvem músicas do Conexão do Morro e
outros grupos de rap nos celulares, mesmo que não comprem
os CDs.

Falando sobre a questão do preço dos aparelhos, Cobra faz
uma comparação com os equipamentos musicais usados em
estúdios ou apresentações ao vivo. Um microfone, por exem-
plo, pode variar entre R$ 200 e R$ 5 mil. Tudo é acessível, de-
pende do que o seu bolso pode pagar. Mas ele diz que essa é
uma mudança positiva: antes era ou zero ou o máximo, não
havia nenhum meio termo.

Cobra e Cachorro dizem que a Internet é pouco usada para
fazer pesquisas de compras e mesmo compras online. As pes-
soas ainda preferem visitar as lojas físicas e comparar preços
do modo tradicional. No caso do comércio eletrônico, as pesso-
as não confiam nas conexões de lan houses para fornecer nú-
meros de documentos e cartões de crédito. Cobra diz que seria
bom se existisse algum tipo de lan house "oficial", certificada,
uma espécie de "orelhão de Internet". As pessoas comprariam
um cartão por R$20, R$30 (como o cartão de um celular pré-
pago) e poderiam usar por tantas horas no mês, em computa-
dores livres de vírus e com atendentes que pudessem auxiliar
no uso das máquinas. Ele acredita que, se existisse um serviço
assim, mais donas de casa e pessoas comuns usariam a Inter-
net em lugares como o Capão.

Outra tecnologia que "pegou" no Capão Redondo são os
cartões eletrônicos. Cartões de crédito e de débito se tornaram
praticamente universais na região, além dos cartões de lojas
e o bilhete único usado no transporte coletivo. A insegurança
pública da região é um dos principais motivos para a grande
aceitação dos cartões magnéticos. As pessoas temem carregar
dinheiro na carteira ou na bolsa e os cartões resolvem esse
problema de modo prático.
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NO CAPÃO REDONDO, HÁ COMPUTADORES E APARELHOS DE DVD, TV A CABO E TELEFONES
CELULARES. "QUEM NUNCA TEVE UM APARELHO DE VIDEOCASSETE HOJE TEM DVD

GARANTEM COBRA E CACHORO, INTEGRANTES DO GRUPO CONEXÃO DO MORRO



A área chamada Capão Redondo ganhou esse nome no começo do século 20, quando a região era formada por fazendas e
sítios. Era um local procurado pelos moradores de São Paulo (que ficava a mais de 20 km de distância), que vinham pescar e
caçar nas matas da região. Os caçadores subiam até o topo das colinas para montar acampamento e notaram que o terreno
era arredondado, o que motivou o apelido Capão (mata virgem) Redondo.
Na década de 30, o local já estava tomado por várias plantações, especialmente de batata e de frutas. Nos anos 50, os pomares
deram lugar às olarias de tijolos, para atender à demanda de crescimento de São Paulo. A luz elétrica chegou apenas em
1968, ao mesmo tempo em que os terrenos da região começaram a serem loteados. As primeiras ruas foram asfaltadas no
final dos anos 70.
Parte da subprefeitura de Campo Limpo, hoje o Capão Redondo tem cerca de 250 mil habitantes. A área já teve uma das
maiores taxas de violência urbana de São Paulo, mas recentemente se constatou uma queda no número de crimes.
Grandes obras de infra-estrutura causaram impactos no bairro: a linha 5 do Metrô passa pela região, com uma estação
chamada Capão Redondo. Recentemente foi inaugurado o Shopping Campo Limpo.
O bairro só não se desenvolveu de forma mais determinante porque, após a abertura política, os investimentos do Estado se
concentraram na fronteira leste do município, que possuía um potencial de crescimento maior. Mesmo assim, a região do
Capão Redondo conta com a infra-estrutura de bairros vizinhos, pois é uma região que permite o fácil acesso a localidades
como o estádio do Morumbi, o Autódromo de Interlagos, a represa de Guarapiranga, Credicard Hall, o Centro Empresarial
de São Paulo, a Rodovia Régis Bittencourt e o complexo industrial Jurubatuba. O crescimento da região e a estabilização dos
níveis de violência têm atraído mais investimentos, especialmente de grupos imobiliários e redes comerciais.
O Capão Redondo é representativo da elevação da renda das classes C e D, mas isso não quer dizer que a pobreza está
sendo erradicada. O que ocorre é a valorização de áreas antes degradadas, o que leva a expulsão de populações mais
pobres para regiões ainda mais distantes e menos desenvolvidas, que vivem hoje os mesmos problemas enfrentados
pelo Capão Redondo há 15 ou 20 anos.
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AS HOJE CLASSES DOMINANTES BRASILEIRAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR UM GIGANTESCO

CRESCIMENTO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CONTEÚDOS

LIGADOS À TECNOLOGIA NOS PRÓXIMOS ANOS NO BRASIL POR SÉRGIOKULPAS

cimento nos próximos anos. E, no reboque do aumento da base
de computadores, as classes C e D também alimentarão o cres-
cimento da Internet brasileira. Segundo o IAB, o Brasil já tem a
sexta maior população online do mundo: eram 40 milhões de
internautas em 2007 e deve se aproximar da marca dos 50 mi-
lhões neste ano.

OIDC Brasil tem dados muito interessantes: em 2007, a classe
A/B tinha 50% do total de internautas. Eram 37% na classe C e
13% nas classes D e E. Em 2008, esse perfil vai mudar significa-
tivamente. A classe A/B terá 47% do total, enquanto a classe C
atingirá 40% e as classes D e E também devem ter uma alta. A
estimativa é que 55% dos domicílios com computadores ligados
à Internet estejam nas classes C, D e E até o fim do ano.

Também segundo o IDC, em 2007, pela primeira vez foram
comercializados mais computadores do que televisores no País
- 10,7 milhões de unidades foram vendidas no ano passado. O
mesmo fenômeno aconteceu nos Estados Unidos há seis anos.

Só no primeiro trimestre deste ano foram vendidos 2,82 mi-
lhões de PCs mais do que 21 computadores por minuto. O IDC
diz que esse resultado representa uma alta de 18,7% em rela-

Segundo estimativas da Fundação Getulio Vargas, o Brasil
terá 100 milhões de PCs até 2012. O crescimento do mercado de
computadores no Brasil é estimulado por isenção fiscal, crédito
e aumento da renda da população. A avaliação faz parte da W-
Pesquisa Anual da Faculdade Getulio Vargas/Easesp/CIA, inti-
tulada Mercado Brasileiro de Informática e Uso nas Empresas.
O estudo foi realizado a partir das respostas de 1,7 mil empresas

entre setembro passado e abril de 2008.
—Segundo a pesquisa, apesar do boom das vendas de computa-
dores nu ano passado no Brasil - que, pela primeira vez, supe-
raram a venda de aparelhos de televisão -, ainda há um longo
caminho) para universalizar o acesso da população à tecnologia.
Os/PCs atingem apenas 26% da população brasileira. A quan-
tidade e maior que a média mundial, de 21% de pessoas com
acesso Ia computadores, num total de 1,4 bilhão de máquinas.
Mas está muito longe dos 89% verificados nos Estados Unidos,
com 270 milhões de computadores. Fernando Meirelles, profes-

—sor titular da FGV-Easesp e coordenador da pesquisa, estima um
crescimento de 20% a 30% ao ano até 2012.
As, classes C e D deverão responder por boa parte desse crês-



Felix contabiliza que os cabos da NET passam diante das ca-
sas de 10 milhões de pessoas, em quase 80 cidades brasilei-
ras. Como a empresa tem apenas 2,5 milhões de assinantes
oficiais, há uma "ociosidade" de 75%. Além disso, Felix sabe
que a classe C, apesar de dispor de menos dinheiro, é boa
pagadora. As taxas de inadimplência e desligamento de ser-
viços desses assinantes estão entre as mais baixas.

O mercado de telefonia celular já descobriu as classes C
e D há muito tempo. Em abril, o número de linhas cresceu
24,17% em relação ao mesmo período de 2007, atingindo
127,7 milhões de celulares. Só nos últimos 12 meses, foram
24,8 milhões de novos usuários, segundo a Anatel.

A maioria desses celulares é pré-pago, e os aparelhos são
vendidos pelas grandes redes de varejo a preços muito bai-
xos e pagamento parcelado. Mesmo modelos com câmera e
tocador de MP3 estão acessíveis para as classes C e D. Esses
milhões de celulares representam uma mídia monumental
ainda não explorada pelos anunciantes.

Quanto ao uso de cartões de crédito, no final de 2007 cerca
de 33% dos brasileiros já usavam esse meio de pagamento, de
acordo com levantamento do instituto Ibope Inteligência. No
final do ano passado, os gastos com cartão no país chegam a
R$ 5,4 bilhões por mês. A taxa de inadimplência, de acordo
com o Ibope, cresce de acordo com a classe social: é de 3%
nas classes A e B, de 6% na C e de 8% nas D e E. Entre os
endividados no cartão - pessoas que não pagaram o valor
integral da fatura -, o índice é de 15% na camada mais rica da
população e de 23% na mais pobre.

Os consumidores de baixa da renda deverão ser os princi-
pais responsáveis pela expansão do mercado de cartões de
crédito neste ano. Nem mesmo a ameaça de um quadro infla-
cionário e o cenário de aumento da taxa de juros devem pre-
judicar o desempenho desse segmento, que, nos últimos cin-
co anos, cresceu 142%, e deve ultrapassar, no final de 2009, o
grupo das demais rendas na participação do faturamento da
indústria de cartões. Segundo uma pesquisa da Itaucard, no
ano passado, o grupo de consumidores de baixa renda (renda
familiar de até R$ 1.499, conforme definição da pesquisa) res-
pondeu por 47,8% do faturamento do mercado de cartões de
crédito, contra 52,2% das demais rendas (renda familiar aci-
ma de R$ 1.500). Em 2006, os índices foram de 45,8% e 54,2%,
respectivamente. Fernando Chacon, diretor de marketing de
cartões do Banco Itaú, disse que até o final de 2009 e começo
de 2010, a população de baixa renda deve ultrapassar a das
demais rendas na participação de faturamento em cartões.
Segundo o executivo, essa faixa da população já representa
65,1% do número de cartões emitidos

cão ao mesmo período do ano passado, quando foram vendidos
2,378 milhões de computadores. Entretanto, houve uma que-
da em relação ao quarto trimestre de 2007, que havia registra-
do 3,154 milhões de unidades vendidas. A expectativa do IDC
é que o País termine 2008 com 13 milhões de PCs vendidos, o
que elevaria o Brasil à quarta posição no mercado mundial de
computadores pessoais, superando a Inglaterra. Segundo alguns
analistas do setor, é o segmento residencial o responsável por
essas elevações, com as famílias de classe C e D comprando o
primeiro computador, a preços menores que R$ 2.000, e a B ad-
quirindo uma segunda máquina, principalmente laptops.

Com esses números, não é de espantar que a Internet tenha
se tornado a mídia de maior crescimento no Brasil. Em 2007, o
faturamento bruto da Internet cresceu 45,8%. Ainda assim, há
muito espaço para crescimento. O comércio eletrônico ainda é
uma atividade incipiente e tímida no Brasil, apenas 20% dos in-
ternautas fazem compras pela Internet Para atrair as classes C,
D e E para essa modalidade de varejo, as empresas e anuncian-
tes deveriam investir em segurança e sistemas de fácil acesso. A
idéia de um "orelhão de Internet", como sugeriu o Cobra, pode-
ria funcionar bem. As lojas e marcas poderiam criar telecentros
de acesso livre, ou através de cartões pré-pagos, em que a popu-
lação geral poderia fazer compras com segurança. Uma dona de
casa típica do Capão Redondo não se atreveria a fazer compras
em um computador de lan house, devido à questão da seguran-
ça e também pelo ambiente, mais voltados para adolescentes e
jovens, interessados em videogames e paqueras.



Menos dinheiro não é sinônimo de menor interesse.
Nem de menor vontade. Nem de menor ambição. Os mais
pobres desejam as mídias digitais tanto quanto quem tem
mais recursos para chegar a ela. Seu anseio por tecnologia
conferiu ao mercado brasileiro de celulares dimensões gi-
gantescas, estruturou a viral indústria - formal e informal
- dos games e de forma crescente estimula hoje a deman-
da por computadores: no ano passado, foram vendidos no
país quase 11 milhões de computadores pessoais. Com esse
número, o Brasil subiu do sétimo para o quinto posto no
ranking mundial dos maiores mercados de PCs.

Impulsionam também a audiência da Internet, na qual têm
participação crescente (Tabela 1). Acessam de casa, do vizinho
e das lan houses, onde, aliás, sua presença, comparativamente
aos mais favorecidos, é mais relevante (Tabelas 2 a 4).

Mas têm seu jeito de navegar: "Eles usam menos os me-
canismos de busca. Têm maior dificuldade diante de recursos
mais sofisticados, como o envio de imagens via messenger", es-
pecifica Ana Cristina Ekerman, gerente da área de consultoria
do Data Popular (instituto de pesquisa e consultoria focada na
base da pirâmide). "O jovem de classe C usa internet basica-
mente para relacionar-se com seu grupo via e-mail, Messenger
e Orkut E para as tarefas escolares. Também gosta muito de
games", contabiliza.

Há explicação para esse uso mais racional: as classes de me-
nor renda muitas vezes acessam a internet em locais públicos,
onde pagam pelo tempo de uso. "Por isso, utitizam a Internet
de maneira mais pragmática", diz Fábia Juliasz, diretora-exe-
cutiva do Ibope/NetRatings. Ela crê que, comparativamente aos
mais abastados, nessas classes o aprendizado de uso da web
será mais rápido: "Elas começam usando tanto recursos mais
tradicionais - como o e-mail - como outros próprios da Web

2.0, como as redes sociais", an

O grau de escolaridade, cruzado com o status de rendãTi
fluencia no comportamento das compras online. "No último
Natal, entre os compradores do comércio eletrônico com renda
média mensal máxima de R$ 3 mil, 34% tinham ensino superior.
Entre aqueles cuja renda era igual ou superior a R$ 5 mil, esse
índice atingia 79%", detalha Pedro Giusti, diretor geral do e-bit

Julia Fregona, coordenadora de planejamento e do Núcleo
de Estudos da Baixa Renda da agência Ponto de Criação, acre-
dita adicionalmente que o consumidor de baixa renda valoriza
mais a relação humana na hora da compra, por isso, desconfia
mais dos ambientes virtuais.

Mas esse gap diminui rapidamente. "O celular já faz parte
do cotidiano da favela. Para uns, é sinônimo de comunicabili-
dade. Para outros, sinal de status", exemplifica Julia. "O ado-
lescente da periferia passa horas no telecentro, respondendo e-
mails, MSN e navegando no Orkut. E a Dona Maria já entende
a necessidade, para o filho mais velho Vencer na vida', de um
curso de computação", acrescenta.

Ana, do Data Popular, diz serem os filhos - crianças e jovens
- os principais motivos de compra de um computador nos domi-
cílios de classe C. A preocupação da Dona Maria e do Seu José é
com sua educação. "Mas depois os pais se arriscam a utilizá-lo
eles mesmos e os filhos viram professores", complementa.

Para os filhos da Dona Maria e do Seu José, no entanto, o
foco não se restringe à educação. "O entretenimento marcará a
próxima etapa do uso da Internet pelo público de menor renda",
prevê Fábia. "Por enquanto, o jovem não faz downloads de mú-
sicas ou de vídeos em locais de acesso público, mas ali já ouve
rádio online e acessa o YouTube", conclui.
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"AQUI, CRIANÇAS DE OITO ANOS NAVEGAM

NA INTERNET."

MENINOS DO MORUMBI É UMA ONG DEDICADA

A 4 MIL CRIANÇAS E JOVENS DE QUASE UMA

DEZENA DE FAVELAS, BAIRROS E MUNICÍPIOS

POBRES DA GRANDE SÃO PAULO. NELA,

DIGITALIZAÇÃO É UM DOS PILARES DA

CIDADANIA, DO CONHECIMENTO E DO FUTURO.

POR ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Tudo começou com a música e é ela ainda a principal trilha
sonora do trabalho da Associação Meninos do Morumbi, ONG
formada em 1996 para dar apoio a mais de 4 mil crianças e ado-
lescentes da cidade de São Paulo, a maioria moradora de bairros
pobres e favelas da capital.

Hoje, a banda Meninos do Morumbi - que toca um variado
repertório afro-brasileiro - tem CDs gravados, uma agenda de
apresentações lotada e inúmeros shows internacionais.

Mas as tecnologias digitais são também acorde relevante
nessa partitura de inclusão social. Já em 2003, a instituição criou
o Garagem Digital, que, com apoio da HP, colocou 120 garotos e
garotas diante de computadores para desenvolver seu próprio
site.

Hoje, empreende o Wi-Fi Livre (www.wifllivre.com.br), pro-
jeto que tem por objetivo popularizar nada menos que o acesso
Wi-Fi: "É cada dia mais importante promover acesso gratuito",
justifica Havio Pimenta, músico percursionista com sofistica-
da formação acadêmica, fundador e inspirador permanente da
Meninos do Morumbi.



MD - Na Meninos do Morumbi você oferece a jovens e
crianças, além de conhecimento e acesso a mídias digitais,
música, esporte e cursos de inglês. Como é o interesse deles
pelo mundo digital, face a essas outras opções?

FP — O jovem hoje precisa estar na escola regular - por
pior que ela seja -, falar inglês e estar na internet Sou músico
e professor de música. Ela é a alma do nosso programa, porque
nossa instituição nasceu na minha casa, a partir da música.
Mas, num primeiro momento, a tecnologia é infinitamente
mais sedutora que a música. Com ela, você pode virar DJ e jo-
gar interagindo com música, como no game Guitar Hero. Aqui,
a música é a identidade, mas poderia ter sido a tecnologia.

MD - Quantos jovens da Meninos do Morumbi me-
xem com computadores?

FP - Praticamente todos mexem com internet. Entram no
nosso cyber café - que é menos café e mais cyber - e inte-
ragem. Você vai encontrar crianças de oito anos navegando.
É claro que numa rede segura e com monitoração, porque a
internet é tão perigosa quanto a rua. Mas é impressionante
constatar que crianças dessa idade não só navegam como par-
ticipam de grupos na internet.

MD - O jovem mais pobre tem maior dificuldade
com a internet do que o rico?

FP - Pelo contrário. Claro que o dinheiro compra melho-
res hardwares ou acesso mais rápido, mas eles dão um jeito.
Vou te contar um caso interessante. Temos computadores fei-
tos para nós pela AMD que não têm a função "executar". Pois
um de nossos jovens conseguiu driblar essa limitação e execu-
tar dentro da máquina um programa disfarçado. Levamos isso
para a AMD e nem eles acreditaram. Para mim, esse menino
é um cientista.

É ele que nos conta como a favela vive e se relaciona com
o mundo digital.

Meio Digital - O jovem de menor renda gosta do
mundo digital?

Flavio Pimenta - Antes, a barreira era financeira, hoje não
é mais. O hardware fica cada vez mais barato e acessível, e o
interesse pelo universo virtual passa a transcender os níveis
socioeconômicos. Todos os jovens estão na internet, quase to-
dos têm celulares e gostam de games. Como instituição, vi-
samos facilitar o conhecimento dessas mídias e a conexão a
elas. Temos hoje um programa chamado Wi-Fi Livre, que visa
mapear e conectar as comunidades através de redes sem fio
com acesso gratuito à internet O jovem já entende que é im-
prescindível estar na rede mundial. A escola pública ainda não
permite alcançar esse desejo. Nós, como instituição do terceiro
setor, temos essa missão.



EXPRESSÃO AUTORAL E TECNOLOGIA
ÁVIDA DIGITAL NA CLASSE C COMO ELA É.

SÔNIA RODRIGUES É A CRIADORA, EM PARCERIA COM A 01, DO PROJETO RIO BIOGRAFIAS, UMA

COMUNIDADE DIGITAL QUE ESTIMULA JOVENS DAS CLASSES DE BAIXA RENDA A DESENVOLVEREM

SEUS TALENTOS VIA USO DA TECNOLOGIA. POR MAURÍCIO MOTA

Autora consagrada, Sônia Rodrigues, filha de Nelson Rodrigues, é também considerada uma das

maiores especialistas em Pedagogia da Imaginação, na América Latina. Foi dela a primeira tese

de doutorado do continente sobre os RPGs e o quanto os jogos de tabuleiro e online em universos

paralelos tinham um impacto profundo na formação de jovens criativos e propícios à escrita. A

partir dessa tese, ela desenvolveu o primeiro software brasileiro de storytelling, o Autoria. Onze

anos depois e centenas de aplicações do software em educação, entretenimento e gestão, a escritora

desenvolveu uma grande plataforma de capacitação online para novos escritores em escolas públicas

do Rio, o Rio Biografias.

Vejam o que diz Sônia Rodrigues sobre o Rio Biografias, criado em parceria com a Oi Futuro, no

programa "Tonomundo".

Meio Digital - O que é o projeto Rio Biografias?

Sônia Rodrigues - Rio Biografias é uma comunidade digital com espaço para 1.400 alunos e 350

professores de ensino médio, da rede pública do Rio de Janeiro, em dez áreas metropolitanas que

vão da zona sul da cidade até a baixada fluminense. Para essa comunidade, montamos, nós da equipe

Autoria, uma trilha de atividades de leitura, redação, socialização online com jogos, fóruns, blogs. O

projeto levou oficinas presenciais às escolas e manterá uma oficina online funcionando de março a

agosto, além de um concurso de contos, ao final, em que serão publicados os melhores 20 contos de

alunos e dez de professores. Todas as atividades relacionam os dias de hoje e os conflitos humanos

atuais com a literatura de grandes autores brasileiros: Machado de Assis, José de Alencar, Aloísio de

Azevedo, Manuel Antônio de Almeida, Graciliano Ramos.

MD - Por que esses autores e não outros?

SR - Porque esses são os autores que aparecem mais nas provas de vestibular no Rio de Janeiro,

nos últimos dez anos.

MD - Quais os obstáculos enfrentados para implantação do projeto?

SR - O grande obstáculo foi prosaico e dá bem a medida de que simples acesso ao computador, por si

só, não inclui ninguém. A inscrição dependia de dois pré-requisitos: número de CPF e leitura e resumo

de um dos livros de um desses cinco autores. Muitos alunos da rede não têm CPF. Ninguém sabe

quantos. Acho que quase todo mundo tem Orkut, mas muita gente não tem CPF. Os professores não

sabiam que CPF se tira no correio e qualquer criança pode ter CPF. Outro obstáculo foi que algumas

escolas não tinham livros desses autores. Os livros caem no vestibular e as escolas de ensino médio

não têm 40 exemplares, um para cada aluno. Mas talvez o principal obstáculo é que os alunos não têm

o hábito de ler silenciosamente um livro inteiro. Não são oferecidas atividades de concentração para

isso. Agora nós vamos sentar e ler esse texto aqui e depois dizer o que foi que lemos. Assim você cria

não só um projeto de inclusão digital, mas também social e intelectual, com uma linguagem antenada

com o tempo presente. Nossa meta é que o participante da comunidade aprenda a expressar melhor

seu pensamento, domine a língua culta, participe do vestibular das universidades federais com mais

chances, saiba distinguir onde o internetês é pertinente (Orkut, MSN) e onde ele deve escrever por

extenso, com clareza, precisão. Dá para entrar na universidade pública sem isso? Não dá. Dá para

arranjar emprego com facilidade sem isso? Não dá. Dá para responder à discriminação social sem

gerar mais discriminação sem isso? Não dá.



MD - Esse interesse é o mesmo nos jovens que não têm
essa tecnologia em casa?

FP - Hoje tem. Na favela tem computador, tem lan houses
que cobram R$ 0,50 por hora. Estamos falando de áreas urba-
nas. Acho que há mais déficit de acesso à Internet no interior,
lá é mais difícil a conexão chegar. Ao lado da nossa sede fica a
favela Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. Quem entrar
lá verá que há muita gente conectada, tem muita lan house pe-
quenininha. E mesmo nas favelas menores também há acesso,
pois há o desejo. E se há desejo há demanda, que é a razão para
um pequeno comerciante abrir uma lan house.

MD - É verdadeiro dizer que os pais mais pobres
compram computadores preocupados com a educação e
formação dos seus filhos?

FP - Sem dúvida. Estive recentemente na rua Santa Ifigê-
hia - a rua dos eletrônicos - e fiquei assustado com as atuais
opções de computadores. Vi computador HP, que de certa
forma é uma grife, com 512 de RAM, com 80 giga de HD, Pen-
tium IV, por R$ 450. Não tinha teclado, mouse ou monitor,
mas hoje compra-se um monitor por R$ 100. E uma placa de

conexão Wi-Fi também não é cara. O que precisamos - daí
nosso programa Wi-Fi Livre - é mostrar a necessidade das
pessoas, dos cidadãos, promoverem a conexão. Uma pessoa
que tem um pequeno comércio, por exemplo, se disponibi-
lizar ali uma conexão default, estará cumprindo um papel
social. Um menino parará ali, numa máquina qualquer, logo
mais terá um celular, e assim, aos poucos, conseguirá a co-
nexão. Devemos batalhar por essa conexão free.

MD - Finalizando, inclusão digital e interesse por tecno-
logia não têm a ver com limitações socioeconômicas?

FP - Sabedoria tem a ver com valores. Lá na frente, no futu-
ro desses jovens, esse contato digital pode gerar diferenciais de
conhecimento. Tecnologia é ferramenta e ferramenta pode ser
usada tanto para consertar um carro, quanto para levá-lo para
um desmanche e vendê-lo. Da mesma forma, tecnologia digital
pode ser usada por um hacker, por alguém que quer promover
o mal. Então é muito importante o jovem entender as máquinas
e a rede como uma grande ferramenta positiva, de contato so-
cial e inclusão no âmbito do conhecimento. Sem nunca perder
de vista os valores essenciais.



Ele é o idealizador e responsável pela mais importan-
te ONG de inclusão digital do país, o CDI - Comitê pela
Democratização da Informática. O CDI é uma organiza-
ção não-governamental sem fins lucrativos que, desde
1995, desenvolve trabalho pioneiro de inclusão social uti-
lizando a tecnologia da informação como um instrumento
para a construção e o exercício da cidadania. Baggio
tem muito a dizer sobre a relação da classe C/D/E com o
mundo digital.

Meio Digital - O jovem da classe C/D/E tem poten-
cialmente a mesma capacidade de interagir com o
mundo digital que os jovens das classes mais favoreci-
das? Ou seja, se tivesse acesso, teria o mesmo potencial
de interação?

Rodrigo Baggio - Assim que comecei a atuar na área
da inclusão digital, antes mesmo de criar o CDI, percebi o
fascínio que a tecnologia despertava em jovens de comu-
nidades de baixa renda. E entendi que esse fascínio po-
deria ser utilizado para gerar educação, integração, cida-
dania e oportunidades. Hoje, antes de qualquer discussão,
devemos partir do princípio de que todos têm direito aos
benefícios da modernidade e de que é preciso democrati-

zar amplamente o acesso ao computador. Mas, quanto à
capacidade de interagir, não só dos jovens de classes me-
nos favorecidas, como dos jovens em geral, isso depende
de vários fatores, sobretudo da forma com que a tecnologia
lhes é apresentada. Por isso, o CDI adota em suas escolas

MD - Você acredita que o interesse e a vontade de
estar diante de um computador e usar a Internet este-
jam crescendo em meio às populações de baixa renda?
O que essas pessoas vêem na Internet que lhes parece
fascinante?

RB - Sem dúvida, pela maior facilidade de adquirir hoje
um computador, e ainda pelo fato de o tema estar presente
em todos os espaços, as populações de baixa renda ficam
muito mais mobilizadas a ter um equipamento desse tipo
em suas casas. Mas acho que o fascínio que sentem não é



Rodrigo Baggio (foto acima

Os idosos procuram o computador não apenas para se
distraírem e se comunicarem com amigos e parentes,
mas para pesquisar ou desenvolver alguma atividade
específica, e mesmo para poderem se relacionar de
igual para igual com a nova geração. Felizmente, aque-
la idéia de que computador não é para todos caiu por
terra há muito tempo.

MD — Por quais atividades e conteúdos as pessoas
com as quais você convive no CDI se sentem mais
atraídas no chamado mundo digital? Games, sites
sociais, e-mail, SMS, música e vídeos, educação, in-
formação geral?

RB - Essa atração depende de faixa etária, fatores so-
ciais, culturais e pessoais, e por isso não podemos ge-
neralizar. E ainda que, entre jovens, os jogos e os sites
de relacionamento ainda façam um enorme sucesso, as
próprias pesquisas recentes dão conta de que alguma
coisa está mudando. Antes, as páginas de entretenimen-
to e de conversação predominavam, mas hoje já se sabe
que os estudantes fazem muita pesquisa pela Internet e
buscam mais cultura e informação. De qualquer modo,
uma parte da responsabilidade por essas escolhas, prin-
cipalmente a da criança e a do jovem, pertence aos pais
e professores. Cabe a eles orientar, sugerir, acompa-
nhar, mesmo que seja de uma maneira sutil. O diálogo
sempre foi e será o melhor caminho para criarmos uma
sociedade equilibrada, saudável.

MD - A Internet pode exercer papel relevante na
educação no Brasil em meio às classes menos favore-
cidas? Como e por quê?

BB - Na passagem da Semana da Inclusão Digital
2008, promovida pelo CDI, lançamos a "Cartilha de Uso
Responsável da Internet", uma parceria com a empre-
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tas escolas vêm incorporando ao currículo o ensino da
informática, muitas vezes com o objetivo de usar esse
conhecimento dentro de outras disciplinas. Nas pró-
prias Escolas de Informática e Cidadania (EICs) do CDI,
notamos um crescimento expressivo do público infan-
til, o que é muito bom porque a criança tem facilidade
de aprender e começa desde cedo a interagir de outra
forma, enriquecendo suas formas de comunicação. Mas
o maior acesso do público infantil nos coloca diante do
desafio de criar atrativos para o ensino da informáti-
ca, o que o já vem acontecendo no CDI. Hoje, dispomos
de uma proposta político-pedagógica adaptada para
esse público, que é, ao mesmo tempo, didática e lúdica.
Vale ainda mencionar aqui o público idoso, que tam-
bém cresce em nossas escolas e de uma forma geral.



"É PRECISO, SIM, DAR CONDIÇÕES À POPULAÇÃO NÃO SÓ DE TER O SEU

COMPUTADOR, MAS DE TER ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO

BANDA LARGA A CUSTO VIÁVEL"

sã GVT e com a Fundação Xuxa. Nossa preocupação,
que levamos informática e cidadania para populações
de baixa renda, é promover o uso responsável da tec-
nologia em todos os sentidos, o que inclui conteúdos
acessados na Internet. Essa cartilha, destinada aos alu-
nos da Rede CDI, professores e pais, já começou a ser
distribuída também em escolas públicas e terá, em bre-
ve, uma nova edição aprimorada. O que está ali pode
colaborar para que a Internet seja, efetivamente, uma
aliada da educação e uma tecnologia do bem. Penso
que, hoje, ninguém mais tem dúvidas do papel da tec-
nologia na aprendizagem. Mas, independentemente da
presença do computador, persistem as exigências para
realizarmos um processo educativo de qualidade: pro-
fessores capacitados, inclusive no uso do computador;
salas e laboratórios equipados; programa de disciplinas
compatível com as novas realidades; planejamento das
aulas... Nenhuma tecnologia, por si só, faz milagres. Ao
contrário, seu uso reflete, na maioria dos casos, a matu-
ridade de alunos e professores, o conhecimento que têm
e aonde querem chegar.

MD - O celular é um aparelho revolucionário nas co-
munidades de menor poder aquisitivo? Qual seu papel?

RB - Sim. Seja pelo tamanho, custo e outras facilida-
des, até de manuseio, o celular representa uma porta
concreta de acesso à tecnologia, com ênfase para os pú-
blicos de menor renda. Tanto que ele já é bastante usado
para fotografar, filmar e acessar a Internet, dentre ou-
tras coisas. Nas escolas do CDI, por exemplo, dos mais
diversos locais, isso já acontece com freqüência. Temos
vídeos feitos através de celulares, com depoimentos de
alunos e educadores, registro de atividades, etc. No en-
tanto, há desafios que persistem, como a do preço dos
aparelhos com mais recursos e, principalmente, o custo
dos planos e serviços. O Brasil possui uma das tarifas
mais salgadas nesses campos, o que nos afasta de uma
inclusão digital mais abrangente via celular. Além dis-
so, quando se trata de usar o celular em casa para co-
nectar um desktop ou laptop à Internet banda larga, o
custo também é alto, ainda mais considerando-se o bi-
nômio preço/velocidade. É preciso, sim, dar condições

à população não só de ter o seu computador, mas de ter
acesso à Internet através de uma conexão banda larga a
custo viável. Isso nos remete a outras questões, políticas
e técnicas, sendo uma delas a da infra-estrutura. Milha-
res de municípios brasileiros não possuem condições de
conexão de qualquer natureza. Nem precisamos ir tão
longe. Mesmo nas grandes cidades, ainda existem loca-
lidades em que a Internet banda larga não passa nem
perto. Por isso é tão importante dotarmos as escolas de
um laboratório de informática, antes mesmo de pensar
na distribuição de laptops para todos os estudantes da
rede pública, pois, dentro da escola, o computador pode
servir a alunos, professores e comunidade ao mesmo
tempo, tendo um uso compartilhado, com sentido so-
cial. Num país tão grande como o Brasil, precisamos de
alternativas que beneficiem o maior número possível
de pessoas, em vez de partirmos para soluções focadas
no indivíduo.

MD - As lan houses são um fenômeno popular nas
favelas e regiões de concentração popular?

RB - Existem, hoje, cerca de 70 mil lan houses e ci-
bercafés no País, de acordo com a ABCID - Associação
Brasileira de Centros de Inclusão Digital. Só numa fa-
vela do Rio de Janeiro, a Rocinha, já são mais de 100.
De fato, não há como negar que as lan houses, ainda
que pagas, recebem mais pessoas do que os telecentros
e promovem a aproximação das comunidades de baixa
renda com a tecnologia, até mesmo por serem um am-
biente mais solto, descontraído, que está rapidamente
se proliferando. Mas é justamente por essa grande de-
manda, conjugada com a falta de controle, que o CDI
formalizou uma parceria com a ABCID. Vamos unir es-
forços para que o acesso à Internet em lan houses seja
mais controlado, evitando o desvirtuamento do uso da
tecnologia. No site da ABCID já existe até uma cam-
panha contra a pedofilia, e a Associação também está
distribuindo nossa "Cartilha de Uso Responsável da In-
ternet" para suas afiliadas.

MD - Você teria alguma consideração em aberto
para fazer sobre a relação das classes C e D com o
chamado mundo digital?
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esperados. Não se sabe qual o público beneficiado e quan-
tos brasileiros têm suas vidas mudadas a partir desses
programas. Daí não podermos falar da existência de uma
política pública de inclusão digital no Brasil, ainda que,
aparentemente, a maior venda de novos computadores
em geral (que chegará a 12 milhões) e, particularmente,
para as classes menos abastadas faça crer que esse desa-
fio está sendo contornado

Text Box
Fonte: Meio Digital, p. 27-43, Julho/Agosto. 2008.




