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Resumo 

 

As transformações promovidas pelos avanços tecnológicos nas redes comunicacionais 
deixaram marcas que se manifestam nos mais variados modos, como é o caso do 
crescimento potencial das Lan Houses. Nesse novo espaço de entretenimento e 
sociabilidade, que representam uma enorme proliferação de pontos em todo o país e, 
consequentemente, dentro da cidade jacobinense, o lugar se redefine pelo 
estabelecimento e/ou aprofundamento de suas relações no ciberespaço. Nessa 
complexidade de relações se fez necessário interpretar: Como as Lan Houses têm 
contribuído para as transformações sócio-culturais na cidade de Jacobina-BA 
decorrentes do processo de informatização da sociedade global sob o ponto de vista 
da Cibercultura. A Análise das influências das Lan Houses na cidade de Jacobina-Ba, 
enquanto locais de produção de uma Cibercultura, foi efetuado sobre 10 pontos em 
funcionamento situados neste território. Foi escolhido como método realizado na 
confecção dessa pesquisa o materialismo histórico, se fundamentando na lógica 
interna deste processo tendo como instrumentos de coleta de dados a observação 
não-estruturada, a entrevista semi-estruturada e o questionário fechado padronizado 
nos usuários. Ao término da pesquisa percebemos que estamos vivendo a abertura de 
um espaço de comunicação diferenciado, uma teia de relações que se tece 
continuamente, que é dinâmica e possibilita configurações de vários tipos. Esses novos 
elementos sócio-espaciais tornaram-se referência para agrupar pessoas tanto de forma 
real como virtual e esta produção maciça da cultura virtual é apropriada pela população 
das mais diversas faixas etárias e classes sociais, havendo como um dos principais 
meios de concretização dessa sociabilidade virtual: as comunidades virtuais. Portanto, 
a proposta dessa pesquisa é para que possamos pensar acerca das modificações que 
sofrem a sociedade jacobinense, sob a perspectiva do lugar e, assim sendo, 
entendermos à proliferação destes pontos na cidade. 

  

Palavras Chaves: Lan Houses, Lugar, Cibercultura, Sociabilidade, Globalização e 

Comunidades Virtuais. 
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1. Introdução 

 

As transformações promovidas pelos avanços tecnológicos nas redes 

comunicacionais provocaram uma nova organização social do espaço. Assim, a 

tecnologia não só tornou possível o contato entre empresas de diferentes países, mas 

possibilitou a interação de milhões de indivíduos. 

Nesses tempos de mudança e reestruturação, em uma época marcada pelo 

avanço da microeletrônica e pelas transformações tecnológicas na área da 

comunicação e da informação, importantes questões e desafios são colocados a nós. 

O caminhar dessa lógica globalizadora nos permite olhar de um novo modo para 

os lugares e perceber as disparidades geradas por uma evolução desigual. Neste 

mesmo contexto, é observado um novo espaço de relações, um espaço virtual, 

construído, pelo advento das novas tecnologias com a finalidade de intensificar o fluxo 

de informações, para a maior dinamização deste novo processo, que hoje assume a 

própria extensão do espaço geográfico. 

As marcas deixadas por este processo manifestam-se nos mais variados 

modos, como é o caso do crescimento potencial das Lan Houses, esse novo espaço 

de entretenimento e sociabilidade, que representa uma enorme proliferação de pontos 

dentro da cidade jacobinense nos últimos anos. Jacobina-BA, o município onde foi 

realizado este estudo, localiza-se no Nordeste Baiano, na Microrregião do Piemonte da 

Chapada Diamantina, entre serras e desfiladeiros. Limita-se ao norte: Mirangaba, 

Saúde e Caém; ao sul: Várzea Nova e Miguel Calmon; ao leste: Serrolândia, 

Quixabeira e Capim Grosso; ao oeste: Ourolândia. A sede do Município, segundo 

pesquisa de campo com GPS, acusa uma altitude de 470 m e está compreendida nas 

seguintes coordenadas geográficas: 11º 11´8" latitude Sul e 40º 28´ longitude Oeste. O 

percurso entre a Sede do Município e Salvador, a capital do Estado, é de 330 km, e, 
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segundo dados do Censo demográfico realizado em 2007, possui uma população 

estimada em 76.452 habitantes. Tem como principal fonte de renda o comércio e a 

extração mineral. É nesse perfil de cidade que foi realizada esta pesquisa. 

As Lan Houses reestruturam e se afirmam no espaço tecendo uma rede global 

de relações. Neste sentido, é proposto um entendimento quanto à proliferação deste 

pontos na cidade jacobinense e seus impactos sócio-culturais, pois como afirma 

Castells (2005), talvez a característica mais importante da multimídia seja que ela 

capta em seu domínio a maioria das expressões culturais em toda a sua diversidade. 

O geógrafo, por excelência, deve sempre tentar compreender as novas 

diferenciações sofridas no espaço. Nas novas estruturas destes elementos de 

interação, o fluxo das relações pessoal é ampliado com uso da tecnologia associado à 

aparição da Internet, que acelera e potencializa os fluxos em rede, assim descreve, 

então, novas comunidades, novas relações, (re)definindo conceitos. Nessa 

complexidade de relações se fez necessário interpretar: Como as Lan Houses tem 

contribuído para as transformações sócio-culturais na cidade de Jacobina-BA 

decorrentes do processo de informatização da sociedade global sob o ponto de vista 

da Cibercultura? 

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as influências das 

Lan Houses na cidade de Jacobina-Ba enquanto locais de produção de uma 

Cibercultura. Este objetivo foi buscado analisando de que forma os conteúdos, troca de 

informações deste espaço de fluxo caracterizado pelas Lan Houses têm contribuído e 

interferido na vida da população local, identificando quem são os participantes deste 

processo de produção da Cibercultura na sociedade jacobinense, e por fim analisando 

de que forma essas Lan Houses na cidade de Jacobina-Ba tem colaborado para a 

produção dessa Cibercultura. 

Foi escolhido como método realizado na confecção dessa pesquisa o 

materialismo histórico, se fundamentando na lógica interna deste processo tendo como 

instrumentos de coleta de dados a observação não-estruturada, a entrevista semi-

estruturada e o questionário fechado padronizado nos usuários de Lan Houses, sendo 

escolhida como tipo de amostragem a probabilística por grupos. 
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Portanto, a proposta deste trabalho é para que possamos pensar acerca das 

modificações que sofrem a sociedade jacobinense e, assim sendo, entendermos por 

qual caminho a Globalização a conduz, sendo proposto um entendimento quanto à 

proliferação destes pontos na cidade de Jacobina-BA. As Lan Houses modificaram 

significativamente o cotidiano da cidade, logo sendo abordado esses aspectos da 

dinamicidade sobre o ponto de vista sócio-cultural que a cidade jacobinense vem 

“apreciando” com esses novos elementos, pois como afirma Carlos (1996) ao mesmo 

tempo que o lugar se coloca enquanto parcela do espaço, construção social, ele 

também abre a perspectiva para se pensar o viver e o habitar, o uso e o consumo e os 

processos de apropriação do espaço, e é sob essa perspectiva que este trabalho foi 

realizado. 
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2. Referencial Teórico 

 

Alguma coisa se perdeu. Os hábitos, as habilidades, os modos de 
subjetivação dos grupos e das pessoas adaptadas ao mundo antigo 
não são mais adequados. A mudança técnica gera, portanto, quase 
necessariamente um sofrimento. Enrijecer-se contra esse sofrimento, 
negá-lo, desconhecê-lo, observar apenas seus aspectos negativos só 
irá aumentar a parte inevitável da tristeza. Como limitar o sofrimento? 
Acompanhado lucidamente a transformação ou, melhor, participando 
do movimento, envolvendo-se em um processo de aprendizagem, 
aproveitando as oportunidades de crescimento e desenvolvimentos 
humanos. (LEVY, 1999). 

 

A técnica da informação alcança a totalidade de cada país, direta ou 

indiretamente. Cada lugar tem acesso ao acontecer dos outros. Assim a revolução 

tecnológica centralizou-se no computador, na informação, na comunicação e nas 

tecnologias multimídias. Para Santos (2006a), essas técnicas oferecem respostas à 

vontade de evolução dos homens e, definidas pelas possibilidades que criam, são as 

marcas de cada período da história. Conectados por computadores, correios 

eletrônicos, telefones celulares, mensagens via fax, as pessoas comunicam-se umas 

com as outras independentes dos locais onde se encontram. Segundo Carlos (1996), 

estamos vivendo numa densidade nunca vista de informações que se expandem e 

tomam o mundo nas redes de dados de alta velocidade, propiciando conexões 

acessíveis por meio de periféricos inteligentes conectados na tv ou mesmo em linhas 

telefônicas que dispensam até mesmo o computador; temos uma massa sempre 

crescente de capital errante que gira pelo globo em velocidades nunca vistas 

permitindo a captação de recursos, investimentos e aplicações nos pontos mais 

remotos do planeta.  

A aceleração dos processos globais fez-se sentir que o mundo é menor e as 

distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto 
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imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância. Segundo Santos 

(2006a) foi exatamente no fim do século XX e graças aos avanços da ciência, que se 

produziu um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que 

passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao 

novo sistema técnico uma presença planetária. Assim na história da humanidade é a 

primeira vez que tal conjunto de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir, 

instantaneamente, sua presença. 

 Para Hall (2001), esta globalização se refere àqueles processos, atuantes numa 

escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o 

mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado, reforçando cada vez mais 

as relações entre outros que estão “ausentes”, distantes (em termos de local), de 

qualquer interação face-a-face. Por sua vez, Santos (2006a) coloca que, além disso, 

este sistema técnico dominante no mundo de hoje tem uma outra característica, isto é, 

a de ser invasor. Ele não se contenta em ficar ali onde o primeiro se instala e busca 

espalhar-se, na produção e no território. Hall (2001) nos chama a atenção que: 

À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a 
influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas 
ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do 
bombardeamento e da infiltração cultural. [...] Colocadas acima do 
nível da cultura nacional, as identificações “globais” começam a 
deslocar e, algumas vezes, a apagar, as identidades nacionais. [...] A 
globalização, à medida que dissolve as barreiras da distância, torna o 
encontro entre o centro colonial e a periferia colonizada imediato e 
intenso. (HALL, 2001). 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos 

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 

desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 

parecem “flutuar livremente”. Assim para Kellner (2007), vivemos em uma sociedade 

pós-industrial e interconectada pela rede Internet que exige novas habilidades para o 

posto de trabalho, participação em novos territórios político-sociais e interação com 
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novas formas de cultura e de vida cotidiana, onde nossa educação está sendo 

transformada primariamente para servir às necessidades do comércio e da economia 

global. 

As comunicações diminuíram as distâncias tornando o fluxo de informações 

contínuo e ininterrupto; com isso, cada vez mais o local se constitui na sua relação com 

o mundial. Nesse novo contexto o lugar se redefine pelo estabelecimento e/ou 

aprofundamento de suas relações numa rede de lugares. O lugar permitiria entender a 

produção do espaço atual uma vez que aponta a perspectiva de se pensar seu 

processo de mundialização. Portanto, segundo Carlos (1996), a globalização 

materializa-se concretamente no lugar, aqui se lê/percebe/entende o mundo moderno 

em suas múltiplas dimensões, numa perspectiva mais ampla, o que significa dizer que 

no lugar se vive, se realiza o cotidiano e é aí que ganha expressão o mundial. O 

mundial que existe no local, redefine seu conteúdo, sem todavia anularem-se as 

particularidades. 

O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se 
anuncia e a especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar 
se apresentaria como o ponto de articulação entre a mundialidade em 
constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto 
momento. É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as 
situações de conflito e as tendências da sociedade que se volta para o 
mundial. (CARLOS, 1996). 

 

Assim a realidade do mundo moderno reproduz-se em diferentes níveis, no lugar 

encontramos as mesmas determinações da totalidade sem com isso eliminar-se as 

particularidades, pois cada sociedade produz seu espaço, determina os ritmos da vida, 

os modos se apropriação expressando sua função social, seus projetos e desejos. 

Portanto para Carlos (1996), a sociedade urbana que, hoje, se produz em parte de 

modo real e concreto, em parte virtual e possível, constitui-se enquanto mundialidade, 

apresentando tendência à homogeneização ao mesmo tempo que permite a sua 

diferenciação. 

O Lugar também é uma síntese de um acúmulo dos tempos, sob a ação do 

capital dinâmico; constitui um espaço composto por um conjunto de elementos que 
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estão ordenados atualmente aos moldes do processo de globalização, a qual lhe 

propiciou uma universalização concreta. Assim, como afirma Carlos (1996), o que 

presenciamos, hoje, é a tendência à eliminação do tempo. Logo, o que efetivamente 

ocorreu é que o desenvolvimento das comunicações tornou o espaço contínuo o que 

permitiu abolir o tempo. Na realidade, para a autora, não se trata de sua abolição total 

— o que seria ingênuo afirmar — mas de sua substancial diminuição, como 

conseqüência do espantoso desenvolvimento da ciência e da tecnologia aplicados ao 

processo produtivo. Entretanto Santos (2006a) chama a atenção que: 

Um outro mito é o do espaço e do tempo contraídos, graças, outra vez, 
aos prodígios da velocidade. Só que a velocidade apenas está ao 
alcance de um número limitado de pessoas, de tal forma que, segundo 
as possibilidades de cada um, as distancias tem significações e efeitos 
diversos e o uso do mesmo relógio não permite igual economia do 
tempo. (SANTOS, 2006a). 

 

 Nesse atual contexto as Lan Houses surgem como um exemplo de novo 

elemento sócio-espacial, de interatividade e sociabilidade, que remodela uma nova 

realidade social, em um novo espaço de relacionamento. Assim, estamos vivendo a 

abertura de um novo espaço de comunicação, uma teia de relações que se tece 

continuamente, que é dinâmica e possibilita configurações de vários tipos e segundo 

Lévy (1999, p.11) cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste 

espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. 

Para esclarecer um entendimento deste “novo” empreendimento, para Santos 

Filho (2006), é preciso entender que o mesmo se expande em escala nacional e 

mundial, logo é preciso tecer algumas considerações e ao mesmo tempo afinar o 

entendimento sobre o mesmo, assim torna-se interessante suscitar primeiramente uma 

pergunta: O que são “Lan Houses”? Segundo o próprio autor, tendo como fonte um site 

de consultoria:  

Fisicamente, Lan House é caracterizada por diversos computadores de 
última geração conectados em rede em um ambiente hi-tech, com ar-
condicionado e poltronas confortáveis, onde até ou mais de 30 
jogadores se divertem com as últimas novidades do ramo de jogos, 
todos conectados em um único ambiente virtual. 
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(<http://www.lanhousing.com.br/lanhouse.htm> apud SANTOS FILHO, 
2006). 

 

 Essas casas de diversão por computador fazem sucesso com o público em 

geral. Lançadas no Brasil no final dos anos 90, as casas de acesso à internet e jogos 

em rede, conhecidas como Lan Houses, transformaram-se em centros de 

entretenimento para os apaixonados pela navegação na internet, não tendo apenas 

como público antigos usuários, mas principalmente iniciantes no acesso a rede; além 

de ter sido um ótimo negócio para empreendedores antenados com as novidades do 

mundo virtual. Esses novos meios de comunicação e tecnologias como multimídia, 

internet e realidade virtual proporcionaram oportunidades imensas para estes 

empreendedores conquistarem clientes através de combinações de textos, imagens e 

vídeos, pois segundo Marçal, Mello e Fonseca (2006), vivemos o cotidiano em que a 

estética impregna os objetos, para que eles se tornem mais atraentes. 

Segundo Lévy (1999), a busca sistemática de ganhos de produtividade por meio 

de várias formas de uso de aparelhos eletrônicos, computadores e redes de 

comunicação de dados aos poucos foi tomando conta do conjunto das atividades 

econômicas. Essa tendência continua em nossos dias. Assim é no local que 

percebemos diretamente os impactos causados por este processo global. 

Atualmente a discussão sobre lugar está inserida nas transformações da 

sociedade pelo processo de globalização, assim pequenas frações do espaço mundial 

podem ser compreendidas à luz do espaço global. Segundo Fonseca (2001), as 

conseqüências desse processo na sociedade são as mais diversas, as quais vale ser 

ressaltada a formação de um meio técnico, científico e informacional que fez emergir 

uma universalidade constatada em fatos: 

Universalização das trocas, universalização do capital e de seu 
mercado, universalização da mercadoria, dos preços e do dinheiro 
como mercadoria-padrão, universalização do modelo de utilização dos 
recursos por meio de uma universalização relacional das técnicas, 
universalização do trabalho, isto é, do mercado de trabalho e do 
trabalho improdutivo, universalização do ambiente das firmas e das 
economias, universalização dos gostos, do consumo, da alimentação. 
(SANTOS, 1988 apud FONSECA, 2001). 
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 O lugar também deve ser entendido por intermédio de uma dimensão interna, 

vinculada a sua história, e uma dimensão externa que se impõe, através do processo 

de globalização. Assim segundo Carlos (1996), no lugar a globalização se materializa, 

no mundo do vivido, logo sendo onde é produzida a existência social dos seres 

humanos, e do lugar é possível entender o mundo com suas variadas dimensões. 

O desenvolvimento da técnica vem implicando em profundas transformações na 

sociedade como um todo, mudanças principalmente nos meios de comunicação 

ligando os espaços em redes de fluxos cada vez mais densas, ultrapassando 

fronteiras, pois ela não se limita apenas a Internet: 

Se a Internet constitui o grande oceano do novo planeta informacional, 
é preciso não esquecer dos muitos rios que a alimentam: redes 
independentes de empresas, de associações, de universidades, sem 
esquecer as mídias clássicas (bibliotecas, museus, jornais, televisão 
etc.). É exatamente o conjunto dessa “rede hidrográfica”, que constitui 
o ciberespaço, e não somente a Internet. (LEVY, 1999). 

 

Nas novas estruturas de reprodução do capital, as Lan Houses, o fluxo das 

relações pessoais são ampliadas com uso das tecnologias. Essas tecnologias digitais, 

segundo Lévy (1999), surgem como a infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de 

comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento.   

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente como o crescimento do ciberespaço. (LEVY, 1999). 

 

  O ciberespaço pode ser, portanto, considerado como uma virtualização da 

realidade, uma migração do mundo “real” para um mundo de interações virtuais e a 

diversidade cultural no ciberespaço será diretamente proporcional ao envolvimento 
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ativo e à qualidade das contribuições dos diversos representantes culturais. E assim 

como Levy (1999) nos pontua: “longe de ser uma subcultura dos fanáticos pela rede, a 

cibercultura expressa uma mutação fundamental da própria essência da cultura” (p. 

247), cada vez mais onipresente. 

Para Castells (1999 apud MARÇAL, MELLO e FONSECA, 2006), essa é a 

cultura da “virtualidade real”, cultura formada por processos de comunicação digital 

onde o domínio está na diversidade, na construção de um novo ambiente simbólico 

onde: todas as expressões culturais, da pior à melhor, da mais elitista à mais popular, 

vêm juntas nesse universo digital que liga, em um supertexto histórico gigantesco, as 

manifestações passadas, presentes e futuras da mente comunicativa.  

Esta cultura virtual geralmente é parte e parcela da identidade estudantil, assim 

este potencial crescimento do ciberespaço se deu principalmente de um movimento 

internacional de jovens ávidos para experimentar coletivamente, formas de 

comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas propõem. Entretanto para 

Kellner (2007): 

Os estudantes deveriam aprender novas formas de alfabetização em 
informática. Isto envolve aprender a usar tecnologias de computador 
para fazer pesquisas e recolher informações, bem como a perceber a 
cultura do computador como terreno que contém textos, espetáculos, 
jogos e multimídia interativa que pedem novos tipos de alfabetização. 
Além disso, a cultura do computador é um espaço discursivo e político 
no qual estudante, professores e cidadãos podem intervir, engajando-
se em grupos de discussão e projetos de pesquisa em equipes, 
criando seus web sites, produzindo multimídia criativa para divulgação 
cultural e entrando em novos modos de interação e aprendizagem 
inovadoras. A cultura do computador possibilita que indivíduos 
participem ativamente na produção de cultura que vão da discussão de 
temas públicos à criação de suas próprias formas culturais. (KELLNER, 
2007). 

 

No que se refere à inclusão digital, segundo Castells (2005), o que caracteriza o 

novo sistema de comunicação, baseado na integração em rede digitalizada de 

múltiplos modos de comunicação, é a sua capacidade de inclusão e abrangência de 

todas as expressões culturais, porém: “o preço a ser pago pela inclusão no sistema é a 
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adaptação a sua lógica, sua linguagem, a seus pontos de entrada, a sua codificação e 

decodificação” (CASTELLS, 2005. p.461). 

Segundo Levy (1999), uma vez adquirido o uso da leitura e da escrita, o uso do 

ciberespaço pelos indivíduos e organizações requer poucos conhecimentos técnicos. 

Além disso, para o autor, o ciberespaço não deve ser pensado como estando povoado 

por indivíduos isolados e perdidos entre massas de informações. A rede é antes de 

tudo um instrumento de comunicação entre indivíduos, um lugar virtual no qual as 

comunidades ajudam seus membros a aprender o que querem saber. Os 

procedimentos de acesso e de navegação são cada vez mais amigáveis, 

especialmente após o desenvolvimento da World Wide Web no início dos anos 90. 

Contudo Valente (1999) afirma que usar o computador para realizar, por exemplo, 

tarefas (agora bem apresentadas, coloridas, animadas etc.) não é indicação de que ele 

compreendeu o que fez. Portanto não basta estar na frente de uma tela, munido de 

todas as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação 

(considerada por Levy,1999) de inferioridade.  

Segundo Kellner (2007), esta forma de se conhecer as novas técnicas, que ele 

chama de alfabetização em informática envolve, portanto, aprender como usar 

computadores, acessar informações e material educativo, usar correio eletrônico e 

serviço de listas, bem como construir websites; envolve aprender onde procurar a 

informação, como acessá-la e como organizar, interpretar e avaliar a informação que 

se procura. 

Mas as alfabetizações da informática e da informação também envolve 
aprender a ler hipertextos, percorrer os campos mutantes da 
cibercultura e participar de uma cultura digital e interativa que inclui o 
trabalho, a educação, a política, a cultura e a vida cotidiana. [...] Daí 
que, nesta conceituação, a alfabetização informática genuína envolve 
não apenas conhecimentos e habilidades técnicas, mas também 
refinadas leitura, escrita, pesquisa e capacidade de comunicar-se com 
capacidades intensas de criticamente acessar, analisar, interpretar, 
processar e armazenar tanto material impresso quanto material 
multimídia. (KELLNER, 2007). 

 

Assim a alfabetização em informática compreende o acesso e o processamento 

de diversos tipos de informações que abundam na chamada “sociedade da 
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informação”. Inclui a aprendizagem de como encontrar fontes de informação desde 

locais tradicionais como bibliotecas e mídia impressa até os novos websites de internet 

e os mecanismos de busca. Mas também temos que nos atentar que numa nova 

sociedade de informações e de entretenimentos, imersa numa tecnologia multimídia 

em transformação, o conhecimento e a informação não vem meramente na forma de 

impresso e palavras, mas também através de imagens, sons e material multimídia. 

Logo cada universal produz seus excluídos, pois apesar de todos estarem 

unificados por intermédio de múltiplas redes técnicas, nem todos são atingidos com a 

mesma intensidade por este processo de inclusão digital. Para Levy (1999) o universal, 

mesmo se ele “totaliza” em suas formas clássica, jamais engloba o todo. Novas 

tecnologias exigem novas habilidades, competências, formas e práticas de escrita e 

leitura. E isso podemos perceber de forma intensa na linguagem, onde a língua inglesa 

predomina nas mais variadas novas formas de tecnologia: 

O inglês é hoje, na prática, a língua-padrão da rede. Além disso, as 
instituições e empresas americanas constituem a maioria dos 
produtores de informações na Internet. O medo de um domínio cultural 
dos Estados Unidos não é, portanto sem fundamentos. [...] É inegável 
uma desvantagem para os que não sejam falantes nativos dessa 
língua. (LEVY, 1999). 

 

 É um fato decisivo da época presente que a cultura do computador esteja 

proliferando e transformando toda dimensão da vida desde o trabalho até a educação. 

Assim, segundo Castells (2005), o novo sistema de comunicação transforma 

radicalmente o espaço e o tempo, as dimensões fundamentais da vida humana. 

Localidades ficam despojadas de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reiteram-

se em redes funcionais ou em colagens de imagens, ocasionando um espaço de fluxos 

que substitui o espaço de lugares.  

Logo se faz importante esta análise sobre as alterações que a cidade de 

Jacobina-Ba vem “apreciando” nos últimos anos com esses novos elementos de 

reprodução do global, as Lan Houses, na questão sócio-cultural, onde o fluxo das 

relações pessoais estão a cada dia sendo mais entrelaçadas. As novas tecnologias 

estão alterando todos aspectos de nossa sociedade e cultura, assim precisamos 
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compreendê-las e utilizá-las tanto para entender quanto para transformar nossos 

mundos, pois como afirma Seabra, Carvalho e Leite (2001), “nosso problema é 

entender a técnica para aprimorarmos a consciência de nossa situação e melhorarmos 

a nossa condição cidadã” (p. 37). 

Temos que atentar que jamais chegaremos a uma sociedade desenvolvida se os 

códigos instrumentais e as operações em rede se mantiverem nas mãos de poucos 

iniciados. Como coloca Moraes (1998), esta é uma questão de sobrevivência de nossa 

sociedade atual, que a maioria dos indivíduos saiba operar com as novas tecnologias 

da informação, resolver problemas, tomar iniciativas, se comunicar, usar o computador 

como prótese da inteligência e prolongamento da mão, como ferramenta de produção 

do conhecimento, investigação, comunicação, construção, representação, verificação, 

análise e divulgação do conhecimento. 
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3. Breve Histórico sobre o surgimento das Lan House s: do Global ao 

Local 

 

O conceito de Lan House  foi inicialmente introduzido e difundido na Coréia em 

1996, onde LAN seria uma abreviação de Local Area Network, ou seja, uma rede local 

de computadores localizados em uma área relativamente pequena. Utilizando a 

moderna tecnologia como meio, a Lan House iniciou uma revolução nas opções de 

entretenimento, permitindo a interação entre dezenas de jogadores através de uma 

rede local de computadores. Assim a receita auferida por uma Lan House é constituída 

essencialmente pela locação de computadores (seja para utilização em jogos na rede 

ou navegação na WEB).  

Segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE (2006) 

– empresa governamental de consultoria – ao tratar de assuntos desse novo segmento 

comercial para novos empreendedores que querem apostar neste ramo, as primeiras 

Lan Houses surgiram no Brasil a partir de 1998, quando o empresário brasileiro Sunami 

Chun voltou de uma viagem à Coréia do Sul e trouxe a idéia para São Paulo, fundando 

a Monkey, hoje a maior rede do País.  

A partir daí, o modelo de negócio vem sendo um sucesso. Milhares de Lan  

Houses ganharam espaço e se espalham pelo país, sendo que atualmente estamos 

passando por um chamado "boom" neste mais novo setor da economia. Este mercado 

que faz estabelecimentos lotarem, seduzem os olhos de pequenos e grandes 

empreendedores, que vêem nas Lan Houses uma oportunidade de ganhar dinheiro. 

Sendo assim, milhares de estabelecimentos foram abertos dentro do território nacional 

numa enorme rapidez.  

Esse crescimento do mercado de Lan Houses se espandiu em escala nacional 

de um forma tão rápida que a exemplo disso temos a pequena diferença de tempo 
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existente entre a abertura desse novo empreendimento nas grandes metrópoles 

urbanas com relação as cidades de menor porte, tanto que no mesmo ano de 

surgimento no país, desses locais de conexão com a rede, foi aberta a primeira Lan  

House de Jacobina-BA. 

 O empresário Almacks Luiz Silva, que possuía uma empresa de manutenção e 

venda de computadores e peças (Katy Informática), viajava muito para São Paulo e 

Belo Horizonte para fazer compras, quando em 1998, segundo o próprio empresário, 

com circunstâncias adversas com relação a conseguir a conexão, começou a ver e 

comprou em uma dessas suas viagens, uma antena via satélite, vinda de Israel para 

transmissão em alta velocidade, assim pagando um valor de R$ 620 por mês para 

adquirir tal link de conexão. 

O empreendimento foi iniciado com 10 computadores, sendo cobrado um taxa 

de R$ 3,00 por um período de uma hora para a locação de um computador ligado a 

rede, sendo este localizado na área símbolo do comércio jacobinense: A Rua Coronel 

Teixeira, conhecida popularmente pela denominação: “O Calçadão”. O empresário 

relatou que havia uma freqüência constante na utilização dos mesmos, entretanto, a 

locação desses computadores conectados a WEB era realizada principalmente por 

contadores, estudantes, turistas e profissionais que precisavam transmitir dados em 

alta velocidade: “Era um público selecionado, porém muitos vinham acompanhados 

com amigos que não tinha experiência em navegar na rede, não tinha e-mail e 

precisava de ajuda, fomos professor de muitos iniciantes em informática em Jacobina”, 

afirma Almacks Luiz Silva, acentuando que era acessado de tudo em sua Lan House. 

  Hoje esta empresa não existe mais, porém esse ramo de serviços foi certamente 

o que mais cresceu nos últimos anos na cidade jacobinense. Atualmente existem cerca 

de 50 Lan Houses em funcionamento na cidade, com um público alvo bem menos 

“selecionado“ comparado ao início desse empreendimento em Jacobina-BA. É 

facilmente perceptível, na cidade jacobinense, Lan Houses situadas nos mais diversos 

locais do perímetro urbano da cidade, sendo possível encontrar esses pontos que 

possibilitam acesso à rede, desde suas áreas centrais até sua periferia mais distante, 

se tornando, cada vez mais, objetos comuns na dinâmica urbana jacobinense. 
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Em todo investimento comercial, a escolha do local onde se instalará o ponto é 

fundamental para determinar o sucesso do empreendimento. Uma estratégia adotada 

pelas Lan Houses atuais é instalar-se próximo a escolas, universidades e bairros onde 

tenha grande circulação de um público jovem, ou ruas de grande movimento tais como 

os centros comerciais, os calçadões, etc. Em Jacobina-BA também são facilmente 

encontrados em bairros periféricos distantes das áreas centrais, os quais atraem seus 

usuários, geralmente residentes no mesmo bairro de funcionamento da Lan House, 

principalmente pelo motivo da não necessidade com o gasto gerado pelo uso do 

transporte, e a perda de tempo gerada pela mesma locomoção. Entretanto o 

interessante nota-se no mapa abaixo (Ver Mapa 1): não existe Lan  Houses em 

conjuntos residenciais considerados de maior poder aquisitivo na cidade jacobinense, 

como Inocoop, Jacobina I e o Condomínio Alameda dos Rios. Esse fato ocorre devido 

a essas casas que disponibilizam acesso à rede independente da camada social, terem 

sido projetadas inicialmente para aqueles que tinham acesso a conhecimentos de 

conexão com o ciberespaço, geralmente uma parcela pertencente a algum segmento 

privilegiado que possuía acesso à tecnologia; entretanto na atualidade as Lan  Houses 

acabam principalmente se constituindo um local para a parcela da população das 

camadas desfavorecidas economicamente da sociedade, logo possuindo como 

principais usuários, a parcela da sociedade que não tem condições de possuir um 

computador ligado à rede em suas casas. 
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Mapa 1: Concentração das Lan  Houses em Jacobina-BA: Abril de 2008. Adaptado por Adriano Fraga. 

 

As Lan Houses se constituem um negócio, um ponto comercial, onde tal 

afirmação é justificada pelo fato de alugar computadores para uso de jogos em rede e 

acesso à Internet, onde no período da pesquisa o valor cobrado na cidade jacobinense 

pela utilização de tal serviço variava entre R$1,30 e R$2,00 p/hora, sendo esses 
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organismos provedores de um modelo perspicaz de sociabilidade mundial e 

interativista. Existem Lan Houses que cobram antecipado pela locação, ou seja, o 

cliente usa o computador até o horário que pagou, sendo finalizado o acesso de seu 

login no final do tempo combinado. Em outros desses pontos, contudo, a cobrança se 

dá após o cliente parar de usar o computador, havendo no final o cálculo de horas 

locadas. Entretanto, vários destes pontos na cidade de Jacobina-BA não se limitam 

apenas a este segmento comercial. Geralmente as Lan Houses também prestam 

diversos serviços proporcionados pelo uso das tecnologias presentes nesses locais, 

como os serviços de digitação e impressão, manutenção de máquinas, gravação de 

Cd’s, etc. Também é bastante comum, na cidade, os mesmos estarem atrelados à 

lanchonetes, bombonieres, pontos de recarga de celular, fotocopiadoras ou até mesmo 

bares e locadora de filmes, tornando-se uma estratégia que ajuda o empreendedor a 

segurar a clientela no local, funcionando também como reforço no caixa. 

Caracterizada principalmente por diversos computadores de última geração 

conectados em rede em um ambiente com poltronas confortáveis, onde vários 

jogadores ou internautas se divertem com as últimas novidades do ramo de jogos, ou 

acessando a rede, todos conectados em um ambiente virtual, as Lan Houses tornam-

se, cada vez mais um ponto de encontro. É perceptível que esses elementos 

sócioespaciais tornaram-se referência para agrupar pessoas tanto de forma real como 

virtual, transformando-se em um local de convergência de usuários da LAN para 

discussão dos mais diversos assuntos, “plugados” ou não na rede. Esse fenômeno 

remodela uma nova realidade social, em um novo espaço de relacionamento. Portanto, 

reestruturando uma nova postura social, onde o fluxo das relações são ampliadas com 

o uso da técnica, associado a aparição da Internet, esta surgida da forma que 

conhecemos hoje – através do acesso pelo World Wide Web – a partir de meados dos 

anos de 1990, devido as contribuições do cientista Tim Berners-Lee, mudando 

definitivamente a face da Internet, até então uma rede fechada e com uma interface 

bastante diferente da que conhecemos hoje (LEVY, 1999), assim redefinindo conceitos 

aliado a transformação de uma nova sociedade, cada vez mais informacional (SANTOS 

FILHO, 2006). 
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Esta produção maciça da cultura virtual geralmente é parte e parcela da 

identidade estudantil (KELLNER, 2007), assim este crescimento potencial do 

ciberespaço se deu principalmente de um movimento de jovens. É nessa perspectiva 

que as Lan Houses promovem um formato adolescente, em geral, facilmente 

evidenciado pela aparência da estrutura interna, um modelo alternativo de diversão que 

configura nas formas, uma atratividade interativa juvenil, assim um novo local de bate-

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

usuários, sobretudo a grande parcela estudantil. Ressalta-se também que os 

empreendedores ainda se apropriam de recursos dispostos na rede, para montar e 

manter estes locais, como por exemplo, na disponibilidade de aquisição de jogos grátis 

(ou de pequeno custo) de última geração, via Internet. 

As Lan Houses, possuidora de formas com uma estrutura vinculada a um grande 

aparato tecnológico e rápida conexão ao chamado “mundo virtual”, também oferecem a 

uma parte da sociedade excluída, que não tem condições de possuir um computador 

em sua casa, a entrada este universo do ciberespaço, proporcionando, 

consequentemente, essa produção da cibercultura, principalmente devido à 

acessibilidade do valor referente à utilização dos serviços de acesso oferecidos pela 

Lan House. Entretanto, não são apenas as pessoas que não possuem acesso a rede 

em suas casas que utilizam esses pontos; Vê-se que é bastante comum localizar 

pessoas nesses locais, possuidores de computadores ligados à rede em suas casas,  

mas que, por exemplo, não possuem determinado jogo em sua máquina, ou, então, um 

estudante realizando uma pesquisa rápida, utilizando os computadores desses 

ambientes, se tornado, portanto, um lugar de acesso à rede independente de classe 

social. Dessa forma as Lan Houses se afirmam cada vez mais no espaço tecendo essa 

rede global de relações, e isso veremos ao decorrer da pesquisa. 
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4. Participantes do processo de produção da Cibercu ltura na 

sociedade jacobinense  

 

Certamente o que diferencia uma pesquisa científica da não-científica é a 

utilização de uma metodologia. Esta, segundo Laville e Dionne (1999), indica regras, 

propondo um procedimento que orienta a pesquisa e auxilia a realizá-la com eficácia. 

A Análise das influências das Lan Houses na cidade de Jacobina-Ba, enquanto 

locais de produção de uma Cibercultura, foi efetuado sobre 10 pontos em 

funcionamento situados neste território (cerca de 20% do total desses 

estabelecimentos comerciais na cidade jacobinense) no período de abril de 2008, 

sendo 5 nas áreas centrais da cidade e 5 nas áreas periféricas (Ver mapa abaixo).  
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Mapa 2: Áreas com Lan  Houses em Jacobina-BA escolhidas para essa Pesquisa. Adaptado por Adriano 

Fraga. 

 

A amostra das Lan Houses, segundo Laville e Dionne (1999), é a não-

probabilista típica, assim sendo selecionado casos julgados importantes para analisar 

de que forma atuam esses pontos conectados com a rede, dentro do espaço 

jacobinense, sobre critérios da espacialidade. Assim foram selecionadas Lan Houses 

que abarcam espacialmente um número mais real de características entre os usuários, 

constituindo-se dados mais plausíveis na obtenção dos resultados da pesquisa, ou 

seja, uma amostra que fosse mais representativa da população fornecendo dela uma 

imagem fiel. 

O enfoque epistemológico utilizado foi o crítico-dialético, conseqüentemente 

tendo como método realizado na confecção dessa pesquisa o materialismo histórico, 

fundamentando-se na lógica interna deste processo. Assim essa pesquisa foi pautada 
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na origem do fenômeno no local e as relações existentes entre os elementos em que 

ali se situam. O método de abordagem principal seguido foi o qualitativo, porém não 

deixando de ser utilizado também o método quantitativo, onde os dados foram 

fornecidos através dos questionários. Desse modo, foram utilizados para esta análise 

os processos sociais e históricos que influenciam na formação de uma Cibercultura na 

cidade de Jacobina-BA. Portanto, segundo Castells (2005), sendo a adaptação à lógica 

desse sistema o preço pago por uma certa “inclusão digital”. 

Foi escolhido como um dos instrumentos de coleta de dados a observação não-

estruturada, principalmente para perceber como estes pontos funcionam e se 

organizam e também o que a maioria dos usuários acessam nestes estabelecimentos. 

Assim, através dessa técnica pôde-se ser observado o objeto de estudo e estabelecer 

previamente alguns parâmetros para o desenvolvimento desse trabalho. 

Como outro instrumento de coleta também foi utilizado a entrevista semi-

estruturada, por ser uma forma de interação entre os usuários e o pesquisador com 

maior flexibilidade. Tais procedimentos proporcionaram a obtenção de dados mais 

personalizados de alguns participantes, juntamente com o cruzamento das 

informações obtidas através do uso dos questionários a fim da obtenção de dados 

mais completos acerca desses locais onde serão efetuados a pesquisa. 

E, por fim, outro instrumento de coleta de dados que se utilizou foi o questionário 

fechado padronizado nos usuários (ver apêndice). Essa modalidade permitiu a 

quantificação de determinados aspectos considerados relevantes para comparações 

sobre diferentes locais (o centro e bairros periféricos) onde se encontram as Lan 

Houses. 

 Quanto ao tipo de amostragem, foi utilizada a probabilística por grupos para os 

usuários das Lan Houses, assim sendo, foram entrevistados os três primeiros 

elementos encontrados em cada ponto escolhido, em datas e horários diferentes, 

evitando certa “homogeneização” entre os “selecionados por acaso”, para que não 

tivesse ocorrido o fato de ter sido encontrado, por exemplo, apenas os “internautas de 

fim de semana” ou os “internautas da noite”, etc; logo todos os elementos do universo 

tendo a chance de serem escolhidos. 
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Assim foi proposta a efetuação de uma investigação sistemática dos aspectos 

presentes nas situações interacionais ocorridas ou derivadas dos ambientes das Lan  

Houses, visando identificar as características mais relevantes desses ambientes que 

possam influenciar na produção de uma cibercultura na cidade de Jacobina-BA. 

 Um dado interessante, que foi obtido através da observação, nessa pesquisa foi 

que enquanto nos grandes centros urbanos as Lan Houses são principalmente locais 

onde as pessoas se reúnem para jogar em equipe, em dupla, sozinho ou contra um 

adversário remoto, via rede, situados em uma proximidade física (os que estão 

localizados no ambiente físico das Lan Houses) ou distanciados geograficamente, 

tendo como principal público o gênero masculino, na cidade jacobinense acontece o 

inverso. É perceptível a predominância de uma outra finalidade funcional do que sua 

utilização em jogos. Dos 30 usuários entrevistados, das mais variadas faixas etárias, 

apenas uma pessoa utilizava a Lan House para jogar em rede, sendo que a maior 

parte dos usuários utilizavam para acessar páginas na Internet, havendo também uma 

presença expressiva de usuários do sexo feminino.  

Assim o público encontrado nesses lugares gradativamente foi se tornando 

bastante diversificado, sendo que o período de funcionamento das Lan Houses 

também influencia nessa diversificação de usuários. Esses pontos geralmente 

funcionam por longos períodos, abrangendo turnos diurnos e noturnos, em algumas 

dessas Lans sem horários fixos de expediente; funcionando também nos fins-de-

semana e feriados, atraindo assim as pessoas que não poderiam acessar no 

expediente comercial normal devido a questões como trabalho e/ ou estudos. Algumas 

Lan Houses chegam a ficar abertas até 24 horas diárias, sendo realizado os chamados 

corujões. Assim os usuários locando os computadores interconectados a rede das 

23:00 às 6:00h do dia seguinte, pagam uma quantia pré-fixada, geralmente bem menor 

do que o valor cobrado pelo somatório de horas locadas no horário convencional. 

 Outra informação interessante registrada no total de dados gerados pelos 

questionários nota-se nos gráficos abaixo:  
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Usuários Entrevistados que possuem 
Computador em suas casas em Jacobina-BA

Abril de 2008

47%

53%

Sim

Não

 

Gráfico 1: Usuários das Lan Houses que possuem computadores em suas casa. Elaborado por Adriano 

Fraga. 

 

Usuários Entrevistados que possuem Computador 
em suas casas conectados à Internet 

em Jacobina-BA Abril de 2008

57%

43%

Interconectados com a
rede
Não conectados com a
rede

 

 Gráfico 2: Os mesmos Usuários das Lan Houses que possuem computadores em suas casa, e que nos 

mesmos estão interconectados com a rede. Elaborado por Adriano Fraga. 

 

Através da observação e análise dos dados levantados não parece que possuir 

ou não um computador, seja o diferencial para atração dos clientes. Os dados mostram 

que grande parte dos freqüentadores destes espaços possuem computadores em suas 

casas, em muitas vezes, tão bons ou melhores do que aqueles que as Lans 
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disponibilizam, e mais da metade das pessoas que possuem esses computadores 

estão conectados a rede. Na contramão da perspectiva de que as Lan Houses 

propiciam apenas relações superficiais que só se efetivam naquele local, à maioria dos 

grupos freqüentadores desses pontos mostram que a rede propicia uma interação mais 

consistente, gerando inclusive sólidas amizades, portanto as formas de sociabilidade 

proporcionadas pelas Lan Houses não se restringem ao ambiente da rede digital. Logo 

esses ambientes tornam-se pontos de encontro tantos para os usuários que possuem 

acesso à rede em suas casas, como para os que não possuem, independente de 

classe social. O que caracteriza não apenas a formação de uma cibercultura, mas que 

pressupõe uma nova forma e/ou reorganização das regras de sociabilidade. 

Um outro dado mostra a importância das Lan Houses na vida desses usuários e 

como elas influenciaram totalmente seus cotidianos. Grande parte deles são 

freqüentadores assíduos, ou seja, que freqüentam esses pontos 3 vezes ou mais por 

semana, sendo que 35% dos entrevistados acessam no mínimo seis vezes nesse 

mesmo período; Cerca de 80% dos usuários passam no mínimo uma hora na Lan  

House, alguns chegando a passar acima de duas horas. Utilizações bastante 

exacerbadas se fazermos comparações com a renda mensal familiar desses usuários 

(Ver Gráfico 3 abaixo):  

Renda Familiar mensal em número de salários 
mínimos dos usuários das  Lan Houses em 

Jacobina-BA / Abril de 2008

44%

40%

13%

0%

3%

Até 1

Entre 2 e 3

Entre 3 e 5

Entre 5 e 7

Acima de 7

 

Gráfico 3: Renda Familiar mensal em número de salários mínimos dos usuários de Lan Houses 

entrevistados em Jacobina-BA/ Abril de 2008. Elaborado por Adriano Fraga. 
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Assim nos dados levantados destaca-se o fato de que 44% desses usuários 

possuem uma renda familiar mensal de até 1 salário mínimo, e mesmo assim fazem 

esta freqüente utilização das Lan Houses. Portanto, as Lan Houses se tornaram uma 

das principais opções para o cidadão de baixa renda, diante dos preços ainda nada 

acessíveis para a aquisição de um computador, dentro deste perfil econômico. Logo, 

como o mundo inteiro está se tornando parte de uma sociedade global interconectada, 

torna-se importante, para o indivíduo, se encontrar menos desfavorecido frente às 

exigências técnico-científica-informacionais existentes. 

Também através da observação é perceptível que nos turnos diurnos o público 

predominante é o de adolescentes. Entretanto já durante a noite, apesar do ambiente 

geralmente possuir um formato jovem, são os adultos que dominam o local para 

acessar a internet, vendo notícias, consultando e-mails ou entrando nos programas de 

conversações com os amigos reais e/ou virtuais. Assim com o desenvolvimento e 

popularização dos computadores e das redes, os processos comunicativos foram 

profundamente afetados e reconfigurados, criando condições para o estabelecimento 

de novas formas de sociabilidade. A simples possibilidade de uma pessoa leiga 

acessar o ciberespaço nas Lan Houses e conversar com alguém que nem conhece, 

podendo ser com pessoas localizadas a enormes distâncias geográficas, tudo isso 

devido a fácil acessibilidade à rede proporcionada por esses pontos, faz com que, em 

grande medida, as pessoas busquem o ambiente pelos mais variados motivos. Vale 

salientar que estes ambientes foram criados com o propósito inicial de explorar, 

comercialmente, o acesso à internet, jogos na rede, a utilização de micros para 

trabalhos escolares, a disponibilização de serviços de impressão, etc; entretanto o 

próprio ciberespaço foi se configurando de variadas formas para se apropriar cada vez 

mais de um número maior de internautas “plugados” à rede com suas diversas 

interfaces “amigáveis” (Chats, Orkut, jogos on-line, fotologs, mensagens instantâneas, 

blogs, wikipédia; troca de músicas, filmes, fotos, textos, etc.). Essa fácil acessibilidade 

provocada através das Lan Houses é retratada quando foi questionado aos 

entrevistados se antes do surgimento desses pontos esses atuais usuários já 

possuíam algum contato com a Internet (Ver gráfico 4): 
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Usuários que já tinham contato com a Internet 
antes do surgimento das Lan Houses em 

Jacobina-BA

47%

33%

20%

Sim

Não

Pouco

 

Gráfico 4: Usuários que já possuíam algum contato com a Internet antes do surgimento das Lan  

Houses em Jacobina-BA. Elaborado por Adriano Fraga. 

 

 Segundo Maia (2003 apud BALDANZA e ABREU, 2006), antes, tínhamos a 

sociabilidade ordenando o nosso modo de nos deslocar por espaços públicos e hoje os 

deslocamentos realizados em espaços esvaziados de sentido nos impõem novos modos 

de interação. Portanto para Santos (2006b), o homem busca reaprender o que nunca foi 

lhe ensinado, e pouco a pouco vai substituindo a sua ignorância do entorno por um 

conhecimento, ainda que fragmentário. Assim o surgimento dessas motivações das 

pessoas que vão integrando gradativamente as Lan Houses, passam pela procura de 

informações, pela vontade de se comunicar não só com pessoas que se conhecem 

fora da rede, mas também com pessoas que ainda não se conhecem e com as quais 

procuram estabelecer relações da mais diversas índoles. Logo, cada vez mais 

indivíduos tendo acesso às redes sociais na internet, pode-se apontar como um dos 

principais meios de concretização dessa sociabilidade virtual: as Lan Houses. 

 Outros dados interessantes e contradições maiores notaremos quando 

compararmos as mais variadas relações e os aspectos sociais que envolvem as Lan  

Houses das áreas centrais e periféricas da cidade jacobinense. Pois como afirma 

Carlos (1996) é a partir daí que se descobre à perspectiva da análise do lugar na 

medida em que o processo de produção do espaço é também um processo de 

reprodução da vida humana: 
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Deste modo a análise do lugar se revela — em sua simultaneidade e 
multiplicidade de espaços sociais que se justapõem e interpõem — no 
cotidiano com suas situações de conflito e que se reproduz, hoje, 
anunciando a constituição da sociedade urbana a partir do 
estabelecimento do mundial. (CARLOS, 1996). 
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5. Contradições dos impactos globais nos lugares: C entro X Periferia 

 

 Inicialmente neste capítulo se faz importante esclarecer que os conceitos e as 

caracterizações referentes às diferenças entre as áreas urbanas: centrais e periféricas 

do centro, aqui utilizadas, são aqueles contidos na obra de Corrêa (1989): O espaço 

urbano.  

Assim são nas áreas centrais de Jacobina-BA que “concentram-se as atividades 

comerciais, de serviços, da gestão pública e privada [...]. Ela se destaca na paisagem 

pela sua verticalização” (CORRÊA, 1989. p. 38). Logo trata-se da área da cidade de 

uso do solo mais intensivo, com maior concentração de atividades econômicas, 

sobretudo do setor terciário, havendo nesta área um limitado crescimento horizontal. 

Quanto à zona periférica do centro, o autor conceitua e caracteriza como:  

A zona periférica do centro constitui uma área em torno do núcleo 
central. [...] As atividades que aí se encontram são, sobretudo, o 
comércio atacadista, a armazenagem e as indústrias leves; há terrenos 
abandonados [...]. Ampla escala horizontal. As atividades aí localizadas 
ocupam prédios baixos, sendo fortemente consumidoras de espaço: 
por isso a zona periférica do centro estende-se por ampla área, o que é 
possível pelo fato de o preço da terra ser aí menos elevado que o do 
núcleo central. (CORRÊA, 1989). 

 

 A zona periférica do centro possuidora de Lan Houses caracteriza-se, também, 

principalmente por apresentar um amplo setor residencial constituído por residências 

populares ou de classe média baixa, onde reside parcela da população com grande 

dependência dos serviços disponibilizados apenas no Centro da cidade. Assim, apesar 

das disparidades sócio-econômicas desses locais, os mesmos estão bastante 

articulados através das redes de circulação e comunicação. Muitos desses grupos 

sociais que habitam os espaços periféricos são tidos como “minoritários”, ou seja, 

excluídos das bases hegemônicas. As minorias estariam, assim, em desigualdade de 

direitos e oportunidades em relação aos grupos majoritários, sendo freqüentemente 
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alvos de discriminação, preconceito, exclusão ou invisibilidade. Para Harvey (1980 

apud CORRÊA, 1989), essa diferenciação residencial significa acesso diferenciado a 

recursos necessários para adquirir oportunidades de ascensão social. Esta diferença 

de aspectos sócio-econômicos nos lugares notamos também quando comparamos os 

usuários entrevistados das áreas centrais e periféricas no que diz respeito ao acesso à 

rede em suas próprias casas. Enquanto que quase 50% dos usuários que acessavam 

Lans houses centrais possuíam um computador interconectado com o ciberespaço em 

suas casas, na amostragem da periferia apenas 7% possuíam este mesmo acesso. 

 Segundo Carlos (1996), o lugar permite pensar o viver, o habitar, o trabalho, o 

lazer enquanto situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos do 

mundo moderno. No que se refere às Lan  Houses, através da observação, percebe-se 

nitidamente as diferenças espaciais, estruturais, tecnológicas e sociais entre as Lan  

Houses situadas nas áreas centrais, comparada às localizadas nas áreas periféricas 

do centro. Inicialmente na diferença de tamanho do ambiente físico entre essas Lan  

Houses e o número de computadores interconectados a rede nesses 

estabelecimentos. Enquanto nas zonas periféricas a média é de 4 computadores por 

Lan  House, algumas chegando a possuírem dois computadores, situados em locais 

improvisados como, principalmente, garagens de casas; nas Lan  Houses das áreas 

centrais encontramos uma média de 10 computadores por estabelecimento, em 

ambientes construídos justamente para se tornarem pontos comerciais, 

especificamente Lan  Houses. Outra diferença nota-se nos próprios computadores 

referente à qualidade, tecnologia, conservação e tempo de uso dos mesmos e também 

nos móveis que eles são colocados. Enquanto percebe-se na maioria das Lans 

periféricas computadores mais defasados tecnologicamente, com alguns equipamentos 

pouco conservados ou de muito tempo de uso, funcionando até mesmo sem a 

existência de acessórios como por exemplo: fones de ouvido, web cams, etc., 

colocados muitas vezes em móveis improvisados; nas lan centrais observa-se 

computadores e equipamentos, mais novos, estando assim mais conservados. Quanto 

aos móveis, os mesmo foram projetados para o negócio de Lan Houses, se adequando 
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ao espaço físico do ponto, havendo divisórias entre cada computador, dando assim um 

tom a mais de privacidade para cada usuário quando for acessar o ciberespaço.  

   
  Foto:  Adriano Fraga 

 
Fotografia 1: Lan  House situada na área central de Jacobina-BA em Maio de 2008. 

                                                                     
                                                           

                                                                                                               Foto:  Adriano Fraga 

 
Fotografia 2: Lan  House situada na Bananeira, bairro periférico de Jacobina-BA, em Maio de 2008. 
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Nesses aspectos, podemos concluir que as distinções entre as condições 

estruturais das Lan Houses são o reflexo das disparidades sócio-econômicas 

encontradas nesses locais onde foram efetuadas a pesquisa. Em outras palavras, são 

evidentes as situações de precariedade de determinados bairros, ausência e 

deficiência de equipamentos públicos, exemplos concretos da vivência, mas que se 

configura também pelo conhecimento mútuo das pessoas, o entendimento da questão 

da vizinhança e da experiência comum do bairro, entrelaçados nesse contexto de 

desigualdade social.  

 Quanto aos usuários um dado interessante foi obtido através dos questionários 

referente aos entrevistados: se os mesmos residiam ou não no bairro onde estavam 

situadas as Lan Houses escolhidas para a pesquisa. O universo completo dos usuários 

entrevistados das Lans periféricas residia no mesmo bairro onde estava situado a lan 

onde eles estavam acessando naquele momento. Entretanto o mesmo dado referente 

aos usuários das Lans centrais mostra que apenas 13% dos entrevistados residiam no 

mesmo bairro que estava situada a lan que eles estavam utilizando, o que mostra o 

deslocamento das pessoas para a utilização desses computadores conectados a rede. 

Esse fato ocorre principalmente devido à maioria das Lans perfiféricas, pelo número 

menor de computadores em seus ambientes, nem sempre atenderem às demandas 

muito freqüentes da população de usuários desses locais que habitam esses bairros, 

população essa que cresce cada vez mais ao passar do tempo. Por isso também o 

grande deslocamento de pessoas de diversos bairros para o acesso à rede nas áreas 

centrais. Pois, segundo um próprio dono de uma Lan House: “Um traz mais um, 

entendeu? Um vai lá usa, e traz mais uma ou duas pessoas”, referindo-se aos seus 

usuários. O interessante também é que os próprios usuários das Lans nas áreas 

periféricas já se conhecem, ou seja, essa relação, na maioria dos casos, já existia 

antes do surgimento desses locais de acesso a rede. Enquanto que os usuários das 

lan centrais conhecem bem menos usuários da mesma lan, sendo que grande parte 

desses conhecidos originou-se de relações depois do surgimento desses pontos de 

acesso ao ciberespaço. Até mesmo, geralmente, os próprios empreendedores donos 

das Lan Houses nas áreas periféricas do centro são moradores do bairro e já 
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conhecidos dos usuários antes mesmo da implantação de suas Lans. Para Santos 

(2006b): 

Nesse sentido, os guetos urbanos, comparados a outras áreas da 
cidade, tenderiam a dar às relações de proximidade de um conteúdo 
comunicacional ainda maior e isso se deve a uma percepção mais 
clara das situações pessoais ou de grupo e à afinidade de destino, 
afinidade econômica ou cultural. (SANTOS, 2006b). 
 

 Outra diferença obtida através dos questionários refere-se à média de idade dos 

usuários entrevistados como nota-se nos gráficos abaixo (Ver gráficos 5 e 6): 
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Gráfico 5: Idade dos Usuários Entrevistados das Lan  Houses Periféricas. Elaborado por Adriano Fraga. 
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Gráfico 6: Idade dos Usuários Entrevistados das Lan  Houses Centrais. Elaborado por Adriano Fraga. 
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Os dados levantados também mostram que apesar de muitas Lan Houses 

possuírem um ambiente tipicamente jovem, nelas encontramos usuários das mais 

diversas idades. Assim, mesmo embora nas Lan Houses periféricas predominarem, em 

sua maioria, parcela da identidade estudantil, provavelmente devido à população com 

idade superior a 30 anos serem trabalhadores que não tiveram (e ainda não têm) 

tempo, oportunidade, acesso ou conhecimento acerca destas tecnologias, muita das 

vezes, pela maior preocupação com a sobrevivência da família; nas áreas centrais, 

principalmente, o que se evidencia referente aos usuários de Lan Houses é a não 

existência de uma população etária homogênea nestes ambientes. Segundo Moraes 

(1998), podemos afirmar que essas transformações que estão ocorrendo no mundo, 

em ritmo bastante acelerado, trazem consigo novas formas de trabalho, novas 

maneiras de viver e de conviver e estão influenciando nas formas como as sociedades 

se organizam, o que vem exigindo respostas mais ágeis, flexíveis e mecanismos cada 

vez mais interativos e participativos. Isso faz com que mais e mais pessoas das mais 

diversas idades e classes sociais busquem o contato com ciberespaço, ou seja, a 

busca pelo conhecimento do novo, das novas tecnologias. Segundo Levy (1999), é 

essa interconexão em tempo real de todos com todos que se torna certamente uma 

condição de existência de soluções práticas para os problemas de orientação e de 

aprendizagem no universo do saber em fluxo.  

 Para Santos (2006b), tudo isso trata-se da busca do futuro sonhado como 

carência a satisfazer – carência de todos os tipos de consumo, consumo material e 

imaterial, também carência do consumo político, carência da participação e da 

cidadania. Portanto esse futuro é imaginado ou entrevisto na abundância do outro e 

entrevisto, como contrapartida, nas possibilidades apresentadas pelo mundo e 

percebidas no lugar. 

 

 

 

 



 41

 

 

6. Produção de uma “Cibercultura” 

 

O século que se inicia é marcado pelas novas tecnologias de comunicação e 

informação que estão reconfigurando nossas sociedades sob os mais diversos 

aspectos: econômico, social, político e cultural.  

Com o surgimento da internet, uma nova forma de organização emergiu: as Lan 

Houses. Estas envolvem, cada vez mais, indivíduos num espaço onde as diversas 

culturas se misturam, uma vez que seus participantes podem se expressar e 

comunicarem entre si, de locais geograficamente distintos, pois assim como afirma 

Castells (2005), “culturas são formadas por processos de comunicação” (p. 394). A 

partir desse contato e trânsito de seus membros por vários ambientes virtuais e 

principalmente de sua interação com pessoas de locais e culturas diferentes é que 

pode-se vislumbrar a rede digital maximizando intercâmbios, trazendo a possibilidade 

dos usuários se assumirem como atores comunicantes. 

 Segundo Baldanza e Abreu (2006) é nesse ambiente tendencialmente interativo 

que apontamos à tentativa das pessoas de se entremearem numa forma alternativa de 

comunicação e interação, onde existe a possibilidade de construir uma sociabilidade, 

transitar por vários ambientes e interagir com pessoas de locais e culturas distintas. 

Nas Lan Houses selecionadas nesta pesquisa, com a utilização do questionário 

fechado padronizado, foi investigado de que forma os usuários entrevistados das Lan  

Houses de Jacobina-BA estão utilizando a Internet. Para esclarecer de que maneira a 

Internet estava sendo empregada, foi solicitado que indicasse uma ou mais das 

possibilidades relacionadas. Foi facultada ainda a declaração de outro uso não 

enquadrado nas opções anteriores. A consolidação das respostas pode ser melhor 

apreciada na tabela 01 apresentada à seguir: 
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Tabela 01 : Maneiras de empregar a Internet pelos Usuários de Lan Houses entrevistados.  

Pesquisas Escolares 31% 
Notícias 20% 
Msn1 e Orkut 2 43% 
Notícias referentes a concursos 4% 
Pornografia 2% 

   Fonte:  Pesquisa de Campo – 2008 – Elaborada por Adriano Fraga. 

Inicialmente os dados levantados mostram que a internet é um meio de 

informação considerável para a realização de pesquisas e trabalhos escolares, 

observando-se que 31% dos usuários entrevistados se utilizam desse instrumento. 

Entretanto apenas 17% da amostragem utilizam exclusivamente a Internet apenas 

como uma forma de recurso didático (pois como havia sido citado antes, havia a 

possibilidade de assinalar uma ou mais de uma resposta). Essa baixa porcentagem de 

usuários acessando a rede apenas para pesquisa escolar se dá pelo fato do próprio 

ciberespaço se configurar de variadas formas atrativas para se apropriar, cada vez 

mais, de um número maior de internautas conectados a rede, com suas diversas 

interfaces “amigáveis” e as mais variadas formas de se comunicar, expressando idéias, 

opiniões, sentimentos, etc. através de palavras, imagens, sinais gráficos, etc. Logo, 

depois de uma maior democratização da internet (como vemos hoje, com o surgimento 

das Lan Houses) as pessoas puderam ter informação que antes só pertenciam à uma 

minoria, e ao mesmo tempo opinar e discutir sobre estes assuntos. Assim para Castells 

(2005) o que caracteriza o novo sistema de comunicação, baseado na integração em 

rede digitalizada de múltiplos modos de comunicação, é sua capacidade de inclusão e 

abrangência de todas as expressões culturais. 

Através dos dados levantados também pôde-se notar que não há um certo 

padrão na utilização da Internet. Entretanto o que foi comprovado é que a grande 

                                            
1 MSN ou Messenger é um programa de mensagens instantâneas que permite conversas em tempo real. 
Pelas caixas de diálogo os usuários podem além de comunicar teclando, compartilhar e visualizar fotos, 
trocar arquivos, conversar por voz (por microfone e câmera), dentre outros recursos. 
 
2 O orkut.com é um website de comunidades on-line e integração na rede entre amigos. Já as 
comunidades no Orkut são uma espécie de grupo de discussão, ou grupo de interesse em torno de 
determinado tema. Em cada uma delas há um “dono” e “moderadores” que podem modelar certas regras 
com relação ao aceite na participação dos membros, à postagem de conteúdos e eventos ou até mesmo 
apagar postagens. 
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maioria dos usuários, cerca de 70% dos entrevistados que responderam o questionário 

marcando as possibilidades relacionadas, utilizavam Msn e Orkut, sendo que 30% 

escolheram apenas esta opção como sua utilização exclusiva e rotineira da Internet. 

Esse contingente de freqüentadores que configuram as redes de relações 

estabelecidas no espaço da Lan House atrelado à interação e convivência a alguns 

canais e instrumentos de comunicação pela Internet (Msn e Orkut), são os principais 

fatores que fazem atualmente lotarem as Lan  Houses de Jacobina-BA. 

Os diálogos mantidos pela Internet, especialmente pelo MSN, são uma das 

ações mais costumeiras realizada por esses usuários, foi raro nas observações não ver 

alguém se comunicando pelas caixas de diálogo desse programa. E grande parcela 

das pessoas utilitárias de Lan Houses que possui MSN, também possui uma página 

com seu perfil no Orkut, podendo encontrar assim, nas comunidades virtuais existentes 

nesse site de relacionamentos, novas formas de sociabilização. Assim cada vez mais 

indivíduos têm acesso às redes sociais na internet, e segundo Baldanza e Abreu (2006) 

podemos apontar como um dos principais meios de concretização dessa sociabilidade 

virtual: as comunidades virtuais. 

Sendo assim, podemos afirmar que em uma comunidade virtual, pode-
se encontrar pessoas de diversos lugares, que têm contato com 
culturas distintas, e que podem por vezes, terem opiniões divergentes e 
enriquecedoras sobre certos contextos, e é a partir daí que 
percebemos que as comunidades virtuais podem abrigar uma grande 
diversidade de cultura em um mesmo ambiente, fazendo com que seus 
membros estejam em contato com as mais variadas formas de pensar, 
tendo em vista as diversas localidades de seus participantes. 
(BALDANZA e ABREU, 2006). 

 

 Para Levy (1999) de fato, essa interconexão favorece os processos de 

inteligência coletiva3 nas comunidades virtuais, e graças a isso o indivíduo se encontra 

menos desfavorecido frente ao caos informacional. E são nessas novas formas de 

sociabilidade, agregações em torno de interesses comuns, que as pessoas se 

encontram e mantêm contato através da Internet, para levar adiante a discussão e os 

                                            
3  Ver LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 3.ed. São Paulo: Loyola, 
2000. 
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sentimentos, tendo nas tecnologias digitais um vetor de agregação social. É assim que 

encontra-se também a reprodução da “cibercultura”: 

Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço. [...] Ela se constrói e se estende por meio 
da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação 
permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão 
sentidos variados em uma renovação permanente (LEVY, 1999).  

  

Segundo Baldanza e Abreu (2006) as pessoas estão procurando nas 

comunidades virtuais novas formas de sociabilização, e assim essas comunidades 

tornam-se mais uma alternativa do processo que o homem mais utiliza desde seus 

primórdios: a comunicação. Podemos citar como exemplo a existência de uma 

propensão à sociabilidade entre indivíduos que estão próximos geograficamente, como 

moradores da cidade jacobinense que, de modo inclusivo, estão inseridos numa 

mesma comunidade do Orkut, discutindo temas, emitindo idéias, como por exemplo: 

compartilhando a sua opinião a respeito da cidade. 

Para compreensão da dinâmica dos processos de socialização e sociabilidade 

nas comunidades privilegiamos a observação na pesquisa de uma comunidade sobre a 

cidade de Jacobina-BA no site de relacionamentos Orkut (www.orkut.com). 
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Imagem 1 : Página do Orkut na comunidade referente a assuntos sobre Jacobina. 

 

Segundo Baldanza e Abreu (2006) nas comunidades virtuais todos os 

participantes podem ser potencialmente construtores de conhecimento, e podem 

participar ativamente dos processos envolvidos uma vez que estão num ambiente que 

possibilita a participação e cooperação. Analisando as postagens que preenchem os 

diálogos nessa comunidade, percebemos caracterizações para revelar representações 

do que seria bonito em torno da cidade jacobinense, cada usuário expressando a sua 

opinião. Podemos notar também que neste processo de comunicação e transmissão de 

mensagens pela Internet, marcado principalmente por uma linguagem coloquial, as 

conversas são permeadas por códigos, emoções, símbolos e estratégias. Esses 

detalhes são o que, na maioria das vezes, fazem-nos perceber em qual estado 

emocional se encontra a pessoa perante a cada comunicação realizada, portanto 

transformando a discussão, muito mais do que palavras ditas mecanicamente, em algo 

carregado de emoções e sentimentos. Assim, como afirma Baldanza e Abreu (2006) 
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seus membros estão reunidos pelos mesmos interesses e pelos mesmos problemas, 

logo as pessoas encontram muito dos elementos humanos de uma interação normal.  
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7. Considerações Finais  

 

 Neste estudo procurou-se analisar as influências das Lan Houses na cidade de 

Jacobina-Ba, enquanto locais de produção de uma Cibercultura.  

 A produção dessa Cibercultura na cidade jacobinense está sendo moldada a 

partir da necessidade que as pessoas, independente de classe social, sentem de estar 

conectadas com o ciberespaço. Uma necessidade gradativa que se espalhou 

rapidamente dentro da população. A própria linguagem utilizada nas conversas 

informais incorporando palavras inglesas e siglas utilizadas nas salas de bate-papo 

também estão se tornando vícios na escrita de trabalhos de muitos alunos e bilhetes 

entre as pessoas. Os amigos nas ruas sentem a necessidade de discutir o que há de 

novo na Internet, por exemplo, o que foi colocado naquele tópico daquela comunidade 

do Orkut. O amigo que não possui um perfil no Orkut, ou uma conta no MSN, o colega 

convence para que o mesmo faça para que ele não se sinta por fora do grupo, e isso 

vai se disseminando. 

 Muitas pessoas reduziram, ou não buscam mais, a procura de notícias em 

jornais ou revistas impressas. Percebemos que estes usuários criaram uma nova 

cultura cibernética na medida que usam a internet com essa finalidade, pois além de 

notícias escritas, muitas sites divulgadores de notícias também fornecem vídeos. 

Muitos estudantes universitários também vêem a rede como fonte de pesquisa de 

artigos científicos publicados que possam ajudar em seus estudos. E essa apropriação 

da Internet, a busca pela rede por várias pessoas, foi alavancada pela maior 

democratização do acesso a rede criado justamente pela rápida disseminação de Lan 

Houses na cidade jacobinense.  

A Lan House revelou-se na pesquisa realizada também como espaço muito 

oportuno para as socializações. Embora haja uma fluidez e dinamicidade crescente dos 
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usuários e dos usos que fazem da Internet naquele local, a lan constitui-se como lugar 

significativo da construção de uma malha de relações e vínculos, tanto que se tornou 

bastante comum pessoas irem para esses pontos sem a intenção de acessar o 

ciberespaço, por exemplo, naquele dia, mas para ver um amigo pessoalmente; sendo 

esta sociabilidade constatada atualmente, originada através da necessidade inicial, e 

ainda existente, das pessoas  conhecerem e interagirem na rede. Assim, a Lan House, 

tida inicialmente também como ponto de encontro “virtual” (através da Internet), 

transformou-se em ponto de encontro “real”; se tornando, muitas vezes, o maior ponto 

de referência para esses encontros nos bairros periféricos. 

O estudo também apontou a importância de se compreender essa nova forma 

virtualizada posta em nossa realidade em vista da dimensão socializadora para as 

pessoas, que se apropriam dela, combinando encontros, circulando em grupos, 

conversando; enquanto espaço público, representando a dinamicidade no 

estabelecimento de relações. E essa apropriação da Lan House, portanto, fez tornar-se 

este local realmente em um espaço de vivência, carregado de afetividade e relações 

mútuas, ou seja, visto sob a perspectiva da corrente Humanista do pensamento 

geográfico como: um lugar, pois segundo Tuan (1983, apud FONSECA 2001, p. 98) “o 

que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 

conhecemos melhor e o dotamos de valor”, logo o lugar sendo o espaço pressupondo 

familiaridade, envolvimento e experiências diretas através dos sentidos. 

Identificou-se também que não existe homogeneidade etária, econômica e 

cultural entre os participantes deste processo de produção da Cibercultura na sociedade 

jacobinense, e o que principalmente influencia para que ocorra este fato são: a facilidade 

de se encontrar uma Lan House no perímetro urbano da cidade, tanto nas áreas centrais 

como nas áreas periféricas; a acessibilidade no valor da locação dos computadores e 

conseqüente acesso à rede; o maior expediente de funcionamento desses pontos 

comparado a outros segmentos comerciais prestadores de serviços; e a intenção da 

maioria das pessoas iniciantes no acesso è rede de se sentirem menos desfavorecidas 

frente às atuais exigências técnico-científica-informacionais. 
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Outra conclusão é que a Lan House não é vista pelos usuários como um impacto 

provocado pela globalização no qual existe explicitamente redes de solidariedade 

oferecendo resistência e/ou oposição a este segmento do capitalismo. Ao contrário 

disso, as pessoas de todos as camadas sociais procuram, a cada dia, se adequarem a 

esta lógica do acesso ao ciberespaço, para se sentirem também incluídas digitalmente. 

Logo as Lan Houses se tornaram uma das principais opções para o cidadão desprovido 

de recursos financeiros, diante dos preços ainda nada acessíveis para a aquisição de 

um computador, quando se possui um renda mensal familiar de até um salário mínimo, 

como foi constatado na maioria dos usuários entrevistados. 

Também pode-se concluir que a maioria da população jacobinense encontra-se 

na zona periférica, entretanto a maioria das Lan  Houses, e com maior número de 

computadores interconectados a rede, encontra-se nas áreas centrais. Devido às Lans 

periféricas não atenderem a demanda do número crescente de usuários, há uma 

intensa locomoção dessa população das zonas periféricas para as áreas centrais. E a 

existente diferença entre os pontos de acesso à rede desses locais distintos também 

são reflexo das disparidades socioeconômicas dos mesmos. Com essas diferenças, 

segundo Santos (1994, apud FONSECA 2001), amplia-se a diferença hierárquica entre 

os lugares, pois, apesar de estarem unificados por intermédio de múltiplas redes 

técnicas, nem todos são atingidos com a mesma intensidade pelo processo global. 

 Entretanto, independente de classe social, a rede propicia uma interação mais 

consistente entre indivíduos, gerando inclusive sólidas amizades, portanto as formas de 

sociabilidade não se restringem apenas ao ambiente da rede digital. Pessoas da zona 

periférica fazem amizades com pessoas das áreas centrais através do diálogo 

proporcionado pela rede através de Programas como o Msn e páginas de 

relacionamento na Internet como o Orkut ou Blogs. Assim, as comunidades virtuais são 

um dos resultados do impacto dessas novas tecnologias de comunicação na estrutura 

social. Logo pode-se ser constatado que o convívio na internet, assim como no 

convívio padrão de uma sociedade “real”, também tem afetividade, padrões, costumes, 

regras. Assim se configura reproduzindo essas normas sociais e hábitos através da 

comunicação, constituindo uma cultura no sentido pleno do termo.  
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Enfim cumpriu-se o objetivo principal que foi o de explorar o campo das 

influências sócio-culturais, sob a perspectiva do lugar, trazendo à discussão o 

crescimento desse reprodutor da cibercultura e reflexões sobre as conseqüências que 

o mesmo vem gerando. Portanto é compreendendo as diferenciações sofridas no local 

que podemos entender o que se passa no global.  

Desta forma, este trabalho desenvolvido abre novos questionamentos, que 

suscitam num melhor aprofundamento através de novas pesquisas, utilizando de novas 

perspectivas que possam levar a uma compreensão mais acurada à cerca do 

comportamento desses elementos de reprodução do global e consequentemente a 

troca de relações que envolvem estes pontos, tanto na perspectiva geográfica como na 

antropológica, sociológica ou tantas outras. Pois segundo Marçal, Mello e Fonseca 

(2006) o fenômeno Lan House parece ser a prova de que a necessidade de 

convivência entre os homens fala mais alto, pois isso é apenas um pretexto para a 

formação de grupos, relacionamentos, etc. 

Vivemos em uma época que o ser humano que indispõe de possibilidades para 

o acesso às novas tecnologias, e consequentemente ao ciberespaço, estará fadado a 

total exclusão digital e consequentemente, em um futuro não muito distante, a um 

agravamento de sua exclusão social. Nesse contexto é que surgem as Lan Houses, 

como uma forma de reprodução do capital, mas ao mesmo tempo de democratização 

do acesso à rede, fator tão fundamental para se encontrar menos desfavorecidos frente 

às exigências globais em que estamos inseridos. A exclusão digital da população de 

uma nação só acabará quando todos os seus cidadãos aprenderem que o computador 

é um meio de acesso à educação, ao trabalho, ao contato e troca de idéias, ao 

pensamento crítico e ao exercício pleno de sua cidadania. Não serão as Lan Houses 

que resolverão esta questão, mas certamente foram nelas que muitas pessoas se 

sentiram menos desfavorecidas frente aos conhecimentos computacionais e 

informacionais, sendo assim iniciadas no acesso à Internet.  
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APÊNDICE – Modelo do Questionário fechado padroniza do utilizado na pesquisa. 

 

Questionário aos usuários de Lan House s 

 

Objetivo do Questionário: Analisar a influência das Lan Houses na cidade de 

Jacobina-BA, enquanto locais de produção de uma Cibercultura. 

 

Em qual Bairro reside?___________________________________________ 

Nível de escolaridade: 

(     ) E. Fundamental incompleto (     ) E. Fundamental (     ) E. Médio Incompleto 

(     ) E. Médio Completo (     ) E. Superior Incompleto (     ) E. Superior 

Renda Familiar: 

(     ) até 1 salário mínimo  (     ) entre 2 e 3 salários mínimos  (     ) entre 3 e 5 salários 

mínimos (     ) entre 5 e 7 salários mínimos (     ) + de 7 salários mínimos. 

Quantos anos você possui? 

(     ) 5-10  (     ) 11-15  (     )16-20 (     )21-25 (     )26- 30 (     )+ de 30 

Há quanto tempo você utiliza a Internet? 

(     )de 1 ano a menos  (     ) entre 2 e 3 anos (     )entre 3 a 5anos (     )+ de 5 anos 

Antes do acesso às Lan  Houses, você já tinha contato com a Internet? 

(     ) Sim (     ) Não (     )Pouco 

Como você se considera na questão de conhecimentos de informática? 

(     ) Ruim (     ) Regular  (     ) Bom (     )Profissional 

Com que freqüência na semana você vem acessar na Lan House? 

(     ) 1-3 (     ) 4-5 (     ) 6-7 (     )+ de 7 
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Quanto tempo em média você gasta acessando cada vez que utiliza a Lan House? 

(     ) – de 1h (     ) 1 h (     ) 1:30h (     )2h (     )+ de 2h. 

Quanto em dinheiro (R$) você gasta em média por mês na Lan House? 

(     ) – de 10 (     ) 10-20 (     ) 21-30 (     ) + de 30 

O que mais faz/acessa na Lan House? 

(     ) Digitação dos trabalhos do Colégio   (     )Jogos    (     ) Internet e/ou MSN 

(     )Outros:__________________________ 

Caso seja Internet, o que mais vê na Rede? 

(     ) Notícias (     ) Pesquisas escolares  (     ) Conversa com amigos e 

Sites de relacionamentos (orkut)  (     ) Outros:______________________________ 

Você possui computador em casa? 

 (   ) SIM   (   )NÃO   

Caso a resposta acima for afirmativa, possui acesso a Internet? 

(   ) SIM   (   )NÃO   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


