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Os locais públicos com acesso gratuito à internet surgiram no Brasil em museus e 
centros culturais de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo no início de 1999. Na 
época, quem não tinha micro com conexão telefônica em casa ou no trabalho 
precisava se deslocar até a avenida Paulista ou ir a alguns centros comerciais para 
poder visitar sites. Nova York já tinha centenas de pontos de acesso público, instalados 
principalmente em bibliotecas. 
 
Em dezembro daquele ano, pesquisa do Datafolha revelou que quase metade dos 
internautas brasileiros (48%) acessava a rede de carona, ou seja, os 3,7 milhões de 
sem-teto digitais conseguiam conectar-se usando o computador de amigos e parentes. 
O levantamento apontava que 1,749 milhão usava a rede em escolas. 
 
Passados quatro anos, os pontos de acesso gratuito para o público explodiram no país. 
A internet gratuita saiu dos centros culturais e se expandiu para bairros onde a 
população não tem micro em casa. A iniciativa privada, ONGs, governos estaduais e 
prefeituras criaram centros com cursos de informática para a população e oferecem 
hoje horários para usar a rede. Em quase todos os Estados brasileiros, é possível 
encontrar algum local que permita, no mínimo, 15 minutos de acesso. 
Em comunidades ribeirinhas no norte do Brasil, barcos levam computadores para a 
população alfabetizada navegar pela rede. 
 
O levantamento feito em todo o país pela Folha mostra que o perfil do usuário que 
acessa a internet em locais públicos é variado: estudante de escola pública, 
profissional de limpeza e morador de rua.  
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Uso se populariza e barcos com conexão via satélite levam rede e serviços à população 
ribeirinha  
 
As regiões nobres de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro foram as primeiras a 
oferecer locais públicos para acessar de graça a internet. Entre os pioneiros, havia 
museus em São Paulo que mostravam em seus quiosques páginas com a exposição da 
época e centros culturais cujas poucas máquinas eram disputadas por estudantes e 
executivos. 
 
Com a democratização da informação transformada em bandeira por governos 
estaduais e municipais e por ONGs, chegou a vez de abrir locais com acesso à rede 
para os sem-micro. Em comunidades carentes, a internet chegou por meio de cursos 
com o trabalho do CDI (Comitê para Democratização da Informática), que já ajudou a 
formar 34 mil alunos em 49 cidades do país. 
 
Em mais de cem agências dos Correios, a maioria concentrada na Grande São Paulo, 
no interior e no Rio de Janeiro, o internauta pode navegar por 15 minutos. É pouco 



tempo, mas, nesse período, dá para abrir webmail e enviar cibercartões. As máquinas 
sempre estão ocupadas e, na hora do almoço, formam-se filas. 
 
As bibliotecas municipais são outro local onde o sem- micro pode passar de 20 minutos 
a uma hora. A demanda é tão grande que, em cidades como Porto Alegre, o internauta 
às vezes acaba desistindo da oferta gratuita e prefere pagar R$ 2 por 15 minutos em 
cibercafés. 
 
Se o usuário fizer reserva com três dias de antecedência, por telefone, na Biblioteca 
Virtual da Torre Malakoff, em Recife, poderá navegar por uma hora. 
 
Em Brasília, na região Centro-Oeste, há poucos pontos de acesso, e a capital goiana 
oferece uma biblioteca virtual com direito a 30 minutos diários de uso. 
Já os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo são os mais 
opulentos em acesso público para todas as classes sociais. 
 
Da Central do Brasil, passando pela região metropolitana de São Gonçalo, a Paquetá, 
ilha do Governador, zona sul e norte, o carioca pode surfar pela rede em dezenas de 
locais. No Espírito Santo, apenas um local permite duas horas de acesso, o maior 
tempo disponível em todo o mapa brasileiro levantado pela Folha. 
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A cidade de São Paulo abriga pontos de acesso gratuito à internet para todas as 
classes sociais. Da avenida Paulista (região central), frequentada por executivos e 
profissionais que trabalham na região, ao centro velho (Sé), passando por vários 
bairros nos quatro pontos cardeais, o paulistano encontra hoje centenas de locais onde 
pode navegar pela rede. 
 
A iniciativa privada foi pioneira ao facultar acesso à rede em centros culturais. Os 
governos estadual e municipal acordaram para a importância de oferecer à população 
de baixa renda conexão com a internet, de modo que o interessado possa fazer cursos 
de graça e frequentá-la em horários livres. 
 
No Jardim Antártica (zona norte), Tania Santos Lopes, 17, Mônica de Souza Lima , 17, 
Érica Sousa Melo, 14, Andreza Carolina Gomes de Melo, 14, e Rosangela de Jesus, 16, 
marcam encontro para bater papo e fazer pesquisa de música gospel. Esse local faz 
parte da rede dos Telecentros, instalados pela prefeitura. 
 
Além das adolescentes, lá é possível encontrar mães em busca de receitas para fazer 
doces e crianças de dez anos que abrem sites para joguinhos on-line. Todos podem 
navegar por uma hora, das 13h às 14h, durante a semana. 
 
Do outro lado da cidade, na Biblioteca Sergio Milliet do Centro Cultural São Paulo 
(região central), o tempo de uso é de 40 minutos. Quem desobedece às regras é 
suspenso por 120 dias. Lá Michel Rousselet, 33, pesquisa filosofia oriental.  
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