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Sem internet, favela vive ‘Estado mínimo’
profundo na pandemia, aponta Instituto
Locomotiva
Segundo o presidente do instituto, Renato Meirelles, a favela é o lugar no Brasil onde
o “Estado é mínimo”, pela falta de acesso dos moradores a serviços básicos

Por Rafael Bitencourt, Valor — Brasília
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O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, reafirmou nesta terça-

feira (4) que a favela é o lugar no Brasil onde o “Estado é mínimo”, pela falta de

acesso dos moradores a serviços básicos — uma provocação à corrente do
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pensamento liberal. Durante evento virtual com representantes do governo e do

setor de telecomunicações, ele ressaltou que a situação se tornou ainda mais grave

na pandemia, sem internet de qualidade para as comunidades. 

Meirelles lembrou que os moradores de favelas enfrentam dificuldades para

receber auxílio emergencial, ter uma fonte de renda por aplicativo de celular,

acessar aulas remotas, entre outras necessidades e facilidades que dependem

exclusivamente de conexão.

“Se existe um lugar onde o Estado não existe no Brasil, esse lugar é na favela. Lá, o

Estado mínimo é ainda mais mínimo sem a tecnologia”, disse.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva — Foto: Claudio Belli/Valor

Antene-se

O presidente do instituto participou nesta terça-feira (4) do lançamento da

campanha "Antene-se", voltada para combater barreiras à instalação de novas

antenas de serviços de telecomunicações nas legislações municipais. O painel

contou com as presenças do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do
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presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler

de Morais, do presidente da Cufa Global, Preto Zezé, entre outros. 

“Me parece um contrassenso que quem consegue o serviço
público de melhor qualidade em uma velocidade mais
rápida, com menos burocracia, sejam os mais ricos.
Enquanto os mais pobres — que mais precisavam de
serviços públicos, em horário alternativo, mais utilizam o
transporte público e têm menos condições de ter acesso à
educação de qualidade — sejam os que mais sofrem",
afirmou Meirelles. 

Para o presidente do instituto, o salto na penetração de acessos à internet em dez

anos, de 41% para 78% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade, não revela a

dificuldade relacionada à falta de cobertura ou à baixa qualidade do serviço de

internet no Brasil. 

“As mudanças aconteceram de uma forma muito rápida. Em uma década, foram 68

milhões de novos internautas, na sua maioria de baixa renda”, disse Meirelles. Ele

frisou que essa quantidade de pessoas corresponde a duas vezes a população da

França ou da Inglaterra ou três vezes a população do Uruguai. 

Por outro lado, ele destacou que, enquanto 83% da população mais rica tem um

computador físico no domicílio, este percentual cai para 44% nas classes D e E e

chega a menos de 20% entre os moradores de favela. Segundo Meirelles, a maioria

dos acessos à internet na classe de baixa renda é feita por smartphones. 

Aulas remotas

O presidente do instituto reforça que a dificuldade de ter uma conexão e um

dispositivo de acesso à internet que funcione adequadamente inviabilizou boa parte

das aulas remotas durante a pandemia, o que levou a uma situação que classifica

como “bastante grave”. 
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Dados levantados pela organização indicam que 32% dos estudantes de escolas

públicas das classes C, D e E não conseguiram acessar o conteúdo e assistir às aulas

por uma questão tecnológica. Entre os moradores de favelas, essa proporção salta

para 54%. 

Uma das pesquisas realizadas pelo instituto indicou que, nas favelas, o acesso à

internet não chega a 13% dos moradores e 30% têm um sinal ruim. “Ou seja, 43%

não tem internet que funcione”, disse. 

No lançamento da campanha “Antene-se”, o presidente da Associação Brasileira de

Infraestrutura para as Telecomunicações (Abrintel), Luciano Stutz, apresentou

dados que demonstram a desigualdade na oferta de infraestrutura entre regiões

mais ricas e mais pobres do país. Ele disse que, enquanto a cidade de Tiradentes,

distrito de São Paulo, conta com 9,6 mil habitantes para cada antena de celular, o

bairro de Pinheiros, no centro da capital paulista, registra 335 habitantes por antena. 
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