
USOS DE TECNOLOGIAS
DIGITAIS NAS

CAMADAS POPULARES

Um tema relevante dentro do campo dos estudos do comportamento do
consumidor se refere à análise de influências pessoais e de grupos na adoção dos mais
diversos comportamentos de consumo. No entanto, nota-se uma carência de estudos
empíricos dentro de uma abordagem interpretativa sobre o tema, especialmente
no que tange ao consumo popular. O presente artigo pretende dar uma contribuição
a essa área ainda pouco explorada, investigando o papel de formadores de opinião
no consumo e a difusão de produtos culturais - no caso, games e música - dentro
do contexto de um grupo de camadas populares.



O poder das influências pessoais e de grupos
pode ser notado nas mudanças de estilos de vida,
incorporação de modismos e adoção de novos
produtos. Têm importância, assim, os estudos de
grupos de referência, identificados como qualquer
pessoa ou grupo que influencie o comportamento
de um indivíduo de forma significativa (BEARDEN
e ETZEL, 1982). Entre os grupos de referência pos-
síveis, o artigo se detém sobre grupos de referên-
cia informais1 encontrados no ambiente de lan hou-
ses populares, O foco da investigação recai sobre
o papel dos atendentes das lans como formadores
de opinião no que tange ao consumo de determi-
nados produtos culturais. As lan houses no Brasil
assumem uma importância crescente no mapa de
inclusão digital da população de baixa renda, o que
motiva a realização de estudos que tomem esses
espaços como cenános de investigação.
A investigação do estudo recai sobre as influências
que ocorrem entre freqüentadores de lan houses
populares, procurando analisar a importância das
interações e dos contatos face a face para a adoção
e consumo de bens, no caso, de produtos culturais.
O foco é dirigido ao papel dos atendentes da lan
como formadores de opinião, que influenciam gos-
tos e preferências, especialmente no universo dos
games e música.

O método de pesquisa adotado no tra-
balho foi a etnografia, característica da
antropologia - mais que uma técnica,
esta metodologia representa a marca
da disciplina, por permitir, por meio do
deslocamento e imersão profunda do
pesquisador no universo do grupo es-
tudado, uma análise dos padrões cultu-
rais que orientam os comportamentos
sociais (MALINOWSKI, 1978).
Como no campo da pesquisa de ma-
rketing existe uma forte primazia do
discurso verbal como fonte das in-
vestigações (ROSSI e HOR-MEYLL,
2001), a possibilidade de utilização de
diversas técnicas de coletas de dados
pela metodologia etnográfica - espe-
cialmente entrevistas em profundida-
de e observação participante - apare-

ce como uma alternativa que permite acesso à complexidade dos
fenômenos de consumo.
A etnografia é considerada uma estratégia multimétodos, utilizando-
se habitualmente de entrevistas em profundidade e observações. O
método predominante de coleta de dados é a observação participan-
te, conduzida detalhadamente para que seja formado um retrato do
cotidiano das pessoas. É um método que enfatiza a dimensão simbó-
lica e os significados socioculturais dos comportamentos sociais. Os
indivíduos constróem, na vida em sociedade, os valores que regem
seu mundo, criando seus próprios textos - o "ponto de vista nativo"
(GEERTZ, 1978) - cabendo ao pesquisador fazer a sua interpretação
sobre essas interpretações elaboradas coletivamente.
A pesquisa realizada se iniciou no segundo semestre de 2007, na co-
munidade de Vila Canoas, localizada no bairro de São Cornado, zona
sul da cidade do Rio de Janeiro, tendo sido conduzida por meio de vi-
sitas regulares semanais, incluindo finais de semana, se estendendo
até dezembro de 2008. Os resultados apresentados no presente artigo
fazem parte de uma pesquisa mais ampla sobre apropriações de tec-
nologias digitais no universo das camadas populares urbanas, apoiada
pelo CAEPM - Centro de Altos Estudos da ESPM. O trabalho ocorreu
em locais onde as pessoas tinham acesso à internet, a saber: espaços
públicos, gratuitos ou pagos - lan houses, telecentros e ONGs - além
de espaços domésticos. Dentro dos limites do artigo, será abordada
a experiência dos freqüentadores das lans locais com o jogo World of
Warcraít (WoW). O trabalho de campo foi conduzido por meio de ob-
servação participante, entrevistas individuais em profundidade e con-
versas informais, características da investigação etnográfica.



As lan houses se tornaram o local mais utilizado para o acesso à
internet no País, segundos relatórios divulgados pelo CGI (Comi-
tê Gestor da Internet no Brasil), a partir de dados coletados em
2007 e 2008 . O uso de centros públicos de acesso pago saltou
de 30% em 2006 para 48% em 2008, tendo passando desde o ano
de 2007 à frente do domiciliar, que está na faixa dos 42%. Esses
centros são o principal local de uso da internet para as classes
C, D e E - entre os freqüentadores de lan houses, 78% têm ren-
da familiar de até um salário mínimo, enquanto que no segmento
com renda superior a cinco salários o uso do centro pago diminui
para 30%, A pesquisa mostrou ainda que o acesso à rede em cen-
tros públicos gratuitos, como telecentros, ainda é modesto, ten-
do, inclusive, caído de 6% para 4% de 2007 para 2008. Os dados
revelam, portanto, que a inclusão digital da população de menor
renda tem sido feita em grande parte pelas lan houses. São es-
paços que cobram entre R$ 0,50 e R$ 2,00 por hora de uso e que
têm atraído para si muito mais pessoas que o poder público com
seus programas de telecentros e acesso gratuito.
Existem duas lan houses na comunidade de Vilas Canoas, e as
navegações mais habituais acontecem nos sites de relacionamen-
to, com destaque absoluto para o Orkut e o MSN (para ambos os
gêneros), e no universo dos games (especialmente para o gênero
masculino). Os maiores fluxos são à noite e nos finais de semana,
quando são comuns as filas de espera para utilização dos com-
putadores, Durante a semana, a freqüência mais habitual durante
a manhã e a tarde é a de crianças e jovens entre 8 e 20 anos, sen-
do o fluxo maior à tarde, após a escola; à noite e nos finais de se-
mana existe uma maior diversificação de público, com a presen-
ça de pessoas de idades mais variadas. Os meninos costumam
permanecer pelo menos uma hora conectados, se ocupando na
maior parte com os games e dedicando um tempo menor para a
navegação no Orkut e MSN. As meninas ficam, em média, menos
tempo online; muitas vezes, em menos de meia hora conseguem
navegar pelos sites de relacionamento para ver e "postar" as novi-
dades e alimentar suas redes de relacionamentos. O Orkut reina
absoluto na preferência local entre ambos os gêneros e variadas
faixas etárias, chamando a atenção o seu enorme grau de difusão
e prestígio entre os informantes.
As duas lans houses existentes no local foram inauguradas no
ano de 2007, tendo diferentes atrativos para seus públicos. A lan
Planeta Naboo fica do lado externo da favela, na rua principal,
e disponibiliza oito computadores para seus usuários cobrando
R$ 2,00 a hora. Alan é especializada em games relacionados ao
universo de RPG online, e a "febre" - expressão usada por aten-
dentes e freqüentadores das lans - do momento é o jogo World
of Warcraft (WoW), um dos maiores sucessos do mercado de
games em todo o mundo.

Na lan que se situa no meio das ruelas da co-
munidade, a Intergames, os preços são meno-
res do que na Planeta Naboo - R$ 1,50 a hora
- e as principais atrações são os jogos consi-
derados "violentos", como o Counter-Strike e
o GTA, ao lado do jogo de corrida de "carros
supersônicos" Need for Speed.

O World oi Warcraft (WoW) é um dos games
mais populares do mundo, tendo um público
estimado em 11 milhões de pessoas em 2008
segundo dados do seu fabricante Blizzard En-
tertainment Faz parte de uma categona deno-
minada MMORPG - Massive Multiplayer Online
Role-Playing Game ou Multimassive online Role-
Playing Game l - que são jogos de interpretação
de personagem online e em massa para múlti-
plos jogadores, onde personagens são criados
no mundo virtual, seguindo a inspiração nos tra-
dicionais jogos de estratégia de RPG.
Em lans como a Planeta Naboo, onde a pre-
sença dos jogos de estratégia online como o



WoW é muito grande, o espaço acaba ficando
marcado mais fortemente pela sociabilidade
masculina, já que as meninas não se interes-
sam tanto por esse tipo de atividade lúdica.
Sua presença nas lans é menor em termos
de tempo - como dito anteriormente, muitas
ficam de meia a uma hora navegando pelo
Orkut e MSN, enquanto os meninos passam
horas dedicados ao jogo. Vale lembrar que
vários freqüentadores têm computador em
casa e preferem deixar a visita ao Orkut e
as conversas do MSN para a navegação no
domicílio, optando por jogar na lan house,
uma opção mais "divertida", segundo os in-
formantes. Estes compartilham a vivência da

lan como um clube local, onde se exercita a
sociabilidade de atividades lúdicas compar-
tilhadas, Jovens entram, circulam por lá sem
necessariamente ter que se conectar; sim-
plesmente, "dão uma passada", para brincar
com os amigos, "zoar" um nubbie (iniciante),
aprender uma nova "dica" do jogo WoW; en-
fim, se relacionar.

1 - Os MMORPG foram abordados com mais detalhes na
edição de junho de 2007 dos Estudos ESPM.

Os atendentes das lan houses são personagens-chave nos am-
bientes públicos de acesso à internet, intermediando o contato
com o universo digital para os que não se sentem à vontade ou
não sabem como circular por esse mundo, além de serem fi-
guras de referência fundamental para os jovens freqüentadores
das lans, podendo desempenhar um importante papel como
formadores de opinião em relação ao consumo de produtos cul-
turais, como será visto.
O atendente, via de regra, dá o "tom" da lan, especialmente
quando o público dominante é o infanto-juvenil, estando sem-
pre atento ao comportamento dos freqüentadores e procurando
manter o clima do ambiente dentro de uma certa ordem. Atua

como uma espécie de "educador" in-
formal, tomando a responsabilidade
de tomar conta das crianças e jovens
que circulam pelo local.
Tomando como exemplo a lan Plane-
ta Naboo, os dois donos e, ao mes-
mo tempo, atendentes têm grande
ascendência sobre as crianças e
jovens que freqüentam o espaço. O
nome da lan, "Planeta Naboo", veio
da admiração de um deles pela
saga Guerra nas Estrelas, já que se
trata do nome de um dos planetas
do filme. Os donos-atendentes são
grandes apreciadores de games de
estratégia, histórias em quadrinhos
- em especial, heróis da Marvel e
mangas japoneses -, filmes no estilo
mitológico de Guerra nas Estrelas e
animes (desenhos animados japone-
ses). Decidiram que a lan não teria
jogos "violentos", como os polêmi-
cos GTA e Counter-Strike, por isso,

a Planeta Naboo se caracteriza por ter formado uma legião de
adeptos do WoW; o jogo preferido dos donos - atendentes e por
eles disseminado.
Como os atendentes são experts do WoW, são acionados a
todo o momento para fornecerem "dicas" do jogo aos freqüen-
tadores. Ambos também têm um bom conhecimento de inglês,
o que faz com que ajudem os jogadores a entender as regras
do jogo, que estão nesse idioma. As "dicas" podem ser sobre a
lógica geral do jogo, seu passo a passo, as melhores estratégias
a serem adotadas de modo a "evoluir de nível", a "personali-



dade" e os poderes dos personagens, a compra de "itens" do
jogo, como as adagas, o significado de palavras em inglês e
modos de manusear o mouse e os teclados, visando uma maior
agilidade nas batalhas,
Vale lembrar que as "dicas" não são passadas apenas pelos
atendentes, mas também por outros freqüentadores que te-
nham alguma expertise no jogo. Compartilhar o que se sabe
em relação ao WoW confere prestígio e deixa a pessoa em
uma posição de status superior. Essa condição remete ao ce-
nário constatado em ambientes virtuais onde prevalece a lógi-
ca de compartilhar informações a respeito de um determinado
produto cultural preferido, como as comunidades formadas a
partir do interesse por determinada série televisiva. Quando
alguém dissemina e passa informações a outros membros de
uma comunidade virtual, passa a ser referência e recebe re-
conhecimento dos outros participantes. Trata-se de um reco-
nhecimento simbólico que pode ser remetido à idéia da gift
economy (REINGHOLD, 1993), que diz respeito aos termos
de cooperação e troca de capital simbólico entre membros de
uma comunidade.
O jogo WoW tem uma longa curva de aprendizagem, pela sua
complexidade. Daí a importância do aprendizado coletivo, de
compartilhar as "dicas", onde os atendentes tomam um papel
central, de referência. É comum entre os jogadores a "zoação"
com os "nubbies" (iniciantes), que ficam eventualmente perdi-
dos frente a dificuldades no entendimento de todos os aspectos
do jogo. Johnson (2005) já havia chamado a atenção para a com-
plexidade dos videogames; os jogos de estratégia online do tipo
MMORPG, especialmente, requerem um aprendizado que não
se dá de uma só vez, como é o caso do xadrez, onde todas as
regras são conhecidas de antemão. No caso dos MMORPG,
aprende-se jogando e redefinindo estratégias a todo o momen-
to. Jogos de estratégia como o WoW, portanto, tendem a propi-
ciar o desenvolvimento de laços mais duradouros dos freqüen-
tadores entre si e destes com o jogo - por sua complexidade,
se ajustam a uma aprendizagem coletiva com compartilhamen-
to de "dicas", o que inclui o conhecimento da língua inglesa,
tendo encontrado no espaço coletivo das lan houses um locus
privilegiado de difusão.
A escolha do jogo WoW, assim, acaba por criar um sentimento
de identidade para o grupo freqüentador da Planeta Naboo a
partir da influência dos atendentes sobre os jovens. Um de-
les expressa em seu discurso que o espaço é um local que
reforça os vínculos entre os pares pelo compartilhamento da
mesma atividade lúdica, que é o jogo WoW: "Aqui já é uma
família, estão sempre as mesmas pessoas, já é rotina". Não
por acaso, a lan Intergames, que não tinha em seu "cardápio"
jogos de estratégia online, como o WoW não teve um bom

desempenho sob o ponto de vista comercial,
mudando de dono durante o ano de 2008. O
ambiente nessa lan costumava ser bem me-
nos frenético e interativo, diferentemente do
encontrado na Planeta Naboo; na Intergames
a navegação era mais individualizada, ficando
cada internauta concentrado no seu próprio
computador, sem que houvesse tanta interfe-
rência dos outros freqüentadores; aqui, pare-
ce não ter se formado uma "família". De modo
contrastante, a Planeta Naboo tem pouco es-
paço para a navegação solitária. A vivência
do jogo WoW, como dito, se caractenza por
muita reciprocidade - trocas de informações,
brincadeiras, aprendizagem coletiva -, que
parece ser a marca do "negócio Planeta Na-
boo". Aqui, tudo tem graça porque pode ser
compartilhado.
A "família" Planeta Naboo reafirma seus laços
na expenência cotidiana do jogo. O WoW é ba-
seado no embate entre duas grandes facções:
Horda e Aliança. Os jogadores que freqüentam
o espaço costumam escolher o clã "Horda",
por conta da ascendência de um dos atenden-
tes sobre o grupo. Ao perguntá-lo sobre a ra-
zão da preferência por esse clã, ele responde:
"Na Horda os personagens têm uma cultura
mais tribal, selvagem. A Manca é mais civili-
zada, política. Aliança é traidor".



O jogo se expande para além do campo do
embate lúdico, entrando no domínio do You-
Tübe, site extremamente popular entre os fre-
qüentadores, que costumam assistir a clipes
com referências diretas ao jogo WoW
Assim, as influências dos atendentes se esten-
dem para outros campos, como o do consumo
musical - eles colocam habitualmente para to-
car na lan o som de grupos de indie rock (rock
de bandas alternativas), como Pearl Jam, Bush
e Alice in Chains. Um dos atendentes não es-
conde seu orgulho ao falar: "Eles gostam de
Pearl Jam, alguns já não gostam mais de íunk",
Um jovem freqüentador mostra o resultado
dessa influência, ao declarar - "Não gosto de
íunk; íunk tem na lan lá de baixo (Intergames)"
- revelando um processo de distinção de ou-
tros jovens locais a partir da preferência por
um determinado gosto musical. Além desse
tipo de som ser onipresente no espaço, é co-
mum que jovens peçam aos atendentes que
gravem o repertório tocado na lan em apare-
lhos de MP3, o que faz deles importantes difu-
sores de um certo tipo de musicalidade.
Como visto, os atendentes da lan analisada têm
um capital cultural (BOURDIEU, 1979) forte-
mente relacionado ao universo pop - admira-
ção por games como o WoW histórias em qua-
drinhos, a saga Guerra nas Estrelas, desenhos
animados japoneses e bandas de indie rock,
exercendo sua influência como formadores de
opiniões e gostos entre os jovens locais. Rene-
gam o íunk carioca, ritmo comumente associa-
do ao universo cultural "tosco" e "vulgar" das
camadas populares, lembrando que é bastante
disseminada a percepção desse gênero como
um tipo de música da periferia, marcado pelo
"mau gosto", que seria expresso especialmente
pelas letras consideradas "toscas", "vulgares" e
"sexualmente apelativas" (VIANNA, 1988).
"Gostos culturais" podem ser remetidos a estilos
de vida e a distinções sociais. Bourdieu (1979),
em seu clássico estudo La Distinction, analisa
a elaboração social do gosto, argumentando
que as escolhas de objetos de consumo - como
comida, bebida, cosméticos, música, literatura
etc, refletem uma espécie de hierarquia sim-
bólica mantida pelas classes economicamente

superiores para reforçar sua distinção e superioridade em rela-
ção a outras classes sociais. Aparecendo na vida social de modo
naturalizado, torna-se o critério legitimador de distinções por ex-
celência, abrangendo todas as dimensões da vida humana que
incluem a escolha e, dessa forma, constituindo grupos sociais.
Enquanto Bourdieu se detém na questão da distinção entre
classes sociais mais amplas, cabe aqui deslocar a questão da
produção social do gosto para o interior de um mesmo grupo.
No contexto do estudo, distinções são criadas entre o gosto "al-
ternativo" do grupo da lan Planeta Naboo e o gosto "popular"
associado a ritmos como o íunk de parte dos habitantes da co-
munidade, como é o caso dos freqüentadores da lan Interga-
mes. Pode-se perceber aqui um senso de status superior entre
os jovens da primeira lan em relação à outra, que estaria ex-
presso em escolhas como jogar o "melhor jogo" - como na idéia
verbalizada por um dos atendentes, que ironizou o jogo Tíbia,
bastante popular em outras lans, qualificando-o como "tosco"
frente ao WoW - ou ouvir um tipo de música mais alternativo.
O consumo de produtos culturais serve à criação de "pontes e
barreiras" (DOUGLAS e ISHERWOOD, 1979) dentro da comu-
nidade, ao modelar as identidades de grupos locais dentro de
um determinado sistema classificatório.

O artigo procurou fazer uma análise de influências pessoais e
de grupos - no caso, a de formadores de opinião - na adoção
de comportamentos ligados ao consumo de produtos culturais



identidades a partir de um campo de classi-
ficações que se instaura em diversos níveis:
"lan de fora" (jovens da Planeta Naboo) X "lan
de dentro" (jovens da Intergames); jogadores
de WoW (jovens da Planeta Naboo) X joga-
dores de Tíbia (jovens de outras lans); aman-
tes do indie rock (jovens da Planeta Naboo)
X adeptos do funk (jovens da Intergames);
Horda (jovens da Planeta Naboo) X Aliança
(outros jogadores de WoW).
Os atendentes das lans desempenham, assim,
um importante papel como formadores de opi-
nião, ao disseminarem determinados gostos
em relação ao consumo de produtos culturais.
Com grande ascendência sobre o grupo assí-
duo das lan houses, graças a sua expertise e
grande envolvimento com o universo do jogo,
acabam por influenciar não só a adoção do
WoW como o game preferido dos freqüenta-
dores, mas também a difusão e assimilação de
certos estilos musicais que são difundidos no
espaço.

como games e música. A partir de dados etnográficos coleta-
dos em lan houses de uma comunidade de baixa renda, foi feita
uma investigação sobre o papel dos atendentes das lans como
difusores de gostos relacionados à indústria cultural. A atuação
desses atores sociais se articula com o processo de elaboração
de identidades sociais dos jovens locais, onde distinções entre
grupos são produzidas.
O consumo desse produto cultural específico - o jogo World
of Warcraft - dentro do contexto social estudado revela a apro-
priação que a esfera do consumo processa a partir de objetos
criados na esfera da produção; o consumo, assim, é a arena
onde, efetivamente, este sentido ocorre. Adquirir determinados
produtos implica ter determinada "personalidade" e "estilo de
vida" que distingue determinado grupo dos outros que formam
a sociedade contemporânea (Rocha, 1985).
Os jovens do grupo estudado se vêem pertencendo a grupos
distintos por meio da experiência do jogo - pertencer ao gru-
po da lan Planeta Naboo e ao clã "Horda" do WoW, gostar da
banda indie Pearl Jam e da trilha sonora de desenhos animados
japoneses, entre outros gostos culturais. Criam um sentimento
de compartilhar experiências e gostos dentro de um grupo es-
pecífico de jovens da comunidade, que se distingue dos que jo-
gam na "lan de dentro", a Intergames, onde reina o gosto pelos
jogos "violentos" e por ritmos musicais em parte estigmatizados
socialmente, como é o caso do funk. Como fala Rocha (1985),
consumimos para fazer parte de grupos determinados e nos
distanciarmos de outros.
A vivência do jogo e a ação influenciadora dos atendentes per-
mitem estreitar os laços de pertenciinento ao grupo dos jo-
vens freqüentadores da lan Planeta Naboo, que elaboram suas
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