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Diretor do UOL fala sobre
Internet e cidadania cs)
Quais os mitos e as verdades sobre a Internet, e como a rede
mundial de computadores pode ser útil para instituições como a
Assembléia? Quem fala sobre o assunto é o jornalista Caio Túlio
Costa, diretor do Universo On Line, que reúne os grupos Folha
de S. Paulo e Abril. Ele participou, em outubro, do IlEncontro
Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo (Enial),
quando parlamentares e técnicos conheceram experiências bem-
sucedidas na área e promoveram intercâmbio de informações.
O evento aconteceu na Assembléia.

Quais são os mitos sobre a Internet? O que uma borne page interessada

A lntemetvirou moda, e muita coisa que
se fala pode vir a mitificá-la, O primeiro mito
é que ela veio para acabar com o jornal -
como se falava que o rádio veio para acabar
com o jornal, a TV com o rádio, o vídeo
com o cinema. A Internet é mídia nova e
diferente e deve ser consumida como tal.
Nos jornais e nas revistas, o espaço é limita-
do pela quantidade e custo da matéria-pri-
ma. Na TV e no rádio, pelo tempo. Além de
não ter espaço nem tempo, a lnternettem
algo que outros não têm: interatividade com
resposta instantânea.

Seria um meio mais democrático?

Essa pergunta é complicada. Em tese, ela
já nasce democrática, muito mais que qual-
quer outro meio, porque permite que qual-
quer pessoa com um computador e uma
linha telefônica possa transformar seu com-
putadorem um pequeno servidor. No Bra-
sil, já existem 180 mil hornepagesdiferen-
tes, e isso não se compara com nenhum
outro tipo de meio de comunicação. Nesse
sentido, ela é mais democrática.

A Internet pode ser um espaço de
formação do cidadão?

Acho que ninguém está usando a Internet
de maneira sistemática para formar o cida-
dão. O meio está aí, é fácil, barato, simples,
basta saber usar. Ela já se tornou um meio
de massa, é explorada fortemente na área
da informação e da interação pessoal e co-
meça a ser explorada na área de comércio
eletrônico. Se não atentarem para isso, as ins-
tituições e entidades que se preocupam com a
formação do cidadão podem perdero bonde.

em formar o cidadão deveria ter?

A Internet permite recursos de educa-
ção à distância fenomenais. Você pode co-
locar uma sala de bate-papo com um edu-
cador; fazer votações on /fre com seguran-
ça. Não vi a página da Assembléia, mas as
páginas institucionais, de maneira geral, são
estáticas. Reproduz-se na tela do computa-
dor aquilo que se faz naturalmente num li-
vro, num jornal ou num catálogo. Mas o
meio não é estático, requer dinamismo e
interatividade e, se a pessoa não gosta do
que vê, nunca mais volta.

A Internet pode vir a se tornar um

novo mau media?

Já é um meio de comunicação de massa
superior a qualquer outro, De 250 a 260
mil pessoas passam, por dia, no Universo
Online, sendo 89% do Brasil e 11% do ex-
terior. O que difere é que a relação com a
Internet é diferente da com a TV Hoje, a
Internet é dedicada exclusivamente a uma
pessoa, que interage com outras, fazendo
uma compra, conversando confidencial-
mente ou participando de um chat sobre
democracia.

Qual é o perfil do usuário e o inte-
resse maior?

Hoje, o produto mais consumido no sfte
é o bate-papo, As pessoas passam horas
conversando com outras. Em segundo lu-
gar, tem as notícias de forma geral: jornais,
notícias em tempo real, revistas. Em tercei-
ro, vêm ossftessobre sexo. Em quarto, as
compras, que estão começando e ainda não
são uma tendência forte. O usuário é das
classes A e B.
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