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ão existe jornalismo on-line, mas, sim
‘em construção’”. A afirmação é do jor-
nalistaRicardoLuísNicolaepartedesua
tese de doutorado defendida junto ao

DepartamentodePós-GraduaçãoemMultimeiosdo
Instituto de Artes da Unicamp. Nicola pediu a 512
usuários da Internet, estudantes e profissionais de
comunicação, que respondessem a um questioná-
rio com 14 perguntas qualitativas e quantitativas.
Alémdeconcluirqueestá longedesechegaraode-
sejado jornalismo on-line, a maior parte de seus
entrevistados não lê os jornais na rede.

Para o professor da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) de Bauru esse fato
derruba, em parte, mitos de que o jornal
on-line acabaria com o jornal impresso.
“Écoisa ridículaenãovaiacontecer”, con-
clui. Além disso, segundo ele, um texto
com 120 linhas de um jornal impresso é
lido por muita gente. “Na Internet, nin-
guém lê texto tão longo assim.”

O fato de os jornais de circulação na-
cional estarem na Internet não significa
que se faça jornalismo on-line, confor-
me Nicola. Trata-se, na realidade, de suporte, de
um banco de dados. Ninguém vem reescrevendo
os textos para a mídia virtual. Normalmente, as
pessoas lêem o jornal on-line e acabam retor-
nando ao impresso, destaca Nicola. Outra cons-
tatação do jornalista é que “jornalista não lê os
jornais na Internet. Ele entra no UOL mas dificil-
mente acessa a Folha”.

Entre as conclusões do trabalho de Nicola, ori-
entado pela professora Nelly de Camargo, está
que “nas comunidades virtuais é que acontece o

jornalismo on-line, mas com um perfil comuni-
tário. O cibernauta se encontra e constrói sua
identidade”, diz. Para levantar estes dados, pes-
quisou comunidades como a dos negros, dos ho-
mossexuais, política, empresarial e religiosa.
“Nestas comunidades, as pessoas têm segurança
e não revelam quem são”, explica Nicola

Uma dessas comunidades pesquisadas, a Com-
monBond (xjwbrazil.tripod.com), formada por
gays, lésbicas, travestis, transexuais e simpatizan-
tes, que são ou já foram Testemunhas de Jeová,
mostra o contra-senso. Mesmo com a respectiva
orientação sexual, a liberdade pregada pela mídia
on-line permite a eles que continuem falando
para as pessoas “aceitarem a Jesus”, apesar dos

dogmas da religião.
Para traçar o cenário de sua tese de

doutorado, Ricardo Nicola criou algu-
mas situações, que vão do histórico do
jornalismo on-line, a que denominou
“do leitor para o ciberleitor”. Passa pelo
“ciberleitor para o cibercidadão”, que
não está atrás de notícias, mas compar-
tilhando, o caso das comunidades vir-
tuais. Por fim avaliou a transformação
do “cibercidadão em cibernauta”, o
usuário que compra na rede.

Para este último, concluiu que se trata de um
usuário que não tem tempo para nada: “é lacô-
nico, lê blocos, geralmente compulsivo, pensa
nos lucros e vantagens antes de tudo e o seu si-
nônimo é a segurança”.

Modelo para jornalismo on-line? Nicola cita
www.orj.org (Online Jornalism Review), “o que
se pretende de uma revisão de jornalismo on-
line”. Mas no Brasil não há um único padrão.
“Existe jornal on-line à medida que não fazemos
publicidade dos jornais impressos”, cita Ricardo.
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s lasers encontram hoje
campos de aplicação em
diversos setores, como
nas telecomunicações,

nos consultórios médicos e de
dentistas, nos computadores,
nos aparelhos de som, nos leito-
res de códigos de barras nos su-
permercados e ou-
tros. No início, po-
rém, não era assim.
Quando foi desco-
berto – na década de
1960 – precisava de
especialistas para o-
perá-lo. A 5a Oficina
de Física de Lasers
do Instituto de Física
Gleb Wataghin (IF-
GW) destina-se justamente a pro-
fessores do ensino médio, de
cursinhos e público em geral,
que desejam aprimorar ou atu-
alizar seus conhecimentos sobre
este dispositivo e suas aplica-
ções. O evento acontece no dia
14 (sábado), a partir das 9 horas,
no Auditório do IFGW.

Para entender o funcionamen-
to e aplicações do laser é neces-
sário utilizar conceitos de ótica
e de Física Moderna. O objetivo
dessa 5a Oficina, de acordo com
a organização do evento, é pro-
porcionar aos participantes pa-
lestras por parte de especialistas
que possibilitem o entendimen-

to e o uso desses dispositivos no
ensino de Física. Segundo o co-
ordenador do evento, professor
Marcelo Knobel, os palestrantes
possuem experiência em divul-
gação científica e em atividades
relacionadas com o ensino mé-
dio. Isso garante ao curso uma
abordagem acessível, ao alcan-
ce de pessoas com formação mí-
nima em física e matemática.

O professor do IFGW Artêmio
Scalabrin abre a programação,
às 9 horas, com a palestra “O La-
ser”. Na seqüência, a professo-
ra Denise Zezell, do Ipen, fala
sobre “O Laser na Medicina e na
Odontologia”. À tarde as ativida-
des prosseguem com palestras
sobre “O Laser em Comunica-
ções Ópticas” com Henrique
Carvalho, da Holograma Con-
sultoria e “Que Óptica levar para
escola?”, com a professora Maria
José P. M. de Almeida, da Facul-
dade de Educação. A partir das
17 horas, acontece a Exposição
de Hologramas, organizada pelo
professor José J. Lunazzi.

A 5a Oficina do IFGW é parte
da iniciativa de educação conti-
nuada do instituto e do OSA
Unicamp Student Chapter e terá
um formato semelhante às qua-
tro primeiras, que foram de-
dicadas à Física Moderna e La-
sers. Informações pelo telefone
3788-5509, e-mail pgomes@i-
fi.unicamp.br ou no site http://
www.ifi.unicamp.br.
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