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DO PAPEL AO DIGITAL: UMA ANÁLISE ENTRE A REVISTA GALILEU 

IMPRESSA E PARA PLATAFORMA MÓVEL 

 

 

RESUMO: 

 

O Trabalho Final de Graduação estuda o jornalismo nas plataformas móveis 

(tablets), através de uma análise comparativa das versões impressa, encontradas em 

bancas, e da móvel da revista Galileu, esta disponível desde abril de 2011. O objetivo 

geral é detectar as diferenças e semelhanças entre os formatos da publicação, 

considerando a linguagem, estratégias de interatividade e as ferramentas disponíveis. 

 Metodologicamente, realizamos a análise das publicações impressa e móvel da 

Galileu tomando algumas categorias do formato digital, tais como interatividade, 

multimídia, conteúdos, usabilidade, acessibilidade, customização, além de efetuar uma 

entrevista, do tipo semi-aberta, online, com o jornalista e chefe de redação da revista 

Galileu, Alexandre Matias. A pesquisa de abordagem qualitativa busca, portanto, 

compreender melhor o fenômeno da convergência em publicações impressas e digitais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Webjornalismo, mobilidade, revista Galileu, tablets 
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FROM PAPER TO DIGITAL: AN ANALYSIS OF THE GALILEU MAGAZINE 

IN ITS PRINTED VERSION AND THAT FOR MOBILE DEVICES 

 

 

ABSTRACT: 

 

The research studies the journalism in mobile devices (tablets), through an analysis 

of the printed versions of Galileu Magazine, found on newsstands, and its version mobile, 

available from April 2011. The overall goal is to understand the differences and 

similarities between both formats of the publication, considering the language, the 

strategies of interactivity and the many tools available. 

Methodologically, it analyzes the publications printed and mobile of Galileu taking 

some categories of the digital format, such as interactivity, multimedia, contents, 

usability, accessibility, customization, in addition to making an appointment, the semi-

open type, online, with the journalist and chief editor of the magazine Galileu, Alexandre 

Matias. From a qualitative approach, the study seeks therefore, to better understand the 

phenomenon of convergence in mobile digital publications. 

 

KEYWORDS: Webjournalism, mobility, Galileu magazine, tablets 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da sua existência o ser humano procura desenvolver novas 

maneiras para se comunicar. As pinturas rupestres dos homens que viveram no período 

paleolítico, o alfabeto grego, a prensa de Gutemberg, entre outros, são alguns dos 

exemplos notórios da história pela busca do aperfeiçoamento da comunicação. Mas, o 

atual momento também pode ser considerado tão ou mais revolucionário quanto os 

citados anteriormente: a mutação da escrita tradicional, em papel, para pequenos 

dispositivos móveis. 

Os anos 90, a popularização de desktops,1 aliada a chegada da Internet, 

potencializaram as formas de comunicação. Desde a sua criação, para fins militares até a 

inserção e abrangência de alcance público, a rede mundial de computadores vem em 

constante evolução e é este o ponto que trataremos na primeira parte da pesquisa 

bibliográfica referencial desta monografia: o surgimento da Internet, a chegada ao Brasil 

e o boom causado por ela nos processos comunicacionais. 

Após a retomada histórica da Internet e o seu poder quando entendida como 

ferramenta propulsora da comunicação, demos início a discussão da aplicação dela dentro 

do jornalismo. A mudança nos processos de produção de conteúdo, realizada 

principalmente pela liberação do pólo de emissão, a facilitação na interação realizada ente 

emissor e receptor, as diferentes opções de variação do arranjo de conteúdos, o uso de 

hiperlinks como agentes simplificadores para a navegação dentro destes produtos 

jornalísticos, a inserção de elementos audiovisuais e a rapidez e constante atualização de 

informações são alguns dos pontos apresentados como características próprias desta união 

entre jornalismo e Internet, chamada de webjornalismo. 

É importante ressaltarmos que na presente monografia os termos webjornalismo, 

ciberjornalismo, jornalismo eletrônico, jornalismo digital, jornalismo para web, 

jornalismo na web, jornalismo online, entre outros, são utilizados como sinônimos e não 

como conceitos distintos, como já apresentados por Canavilhas (2006). Estas 

diferenciações são apresentadas aqui em forma da divisão das fases do webjornalismo. 

Optamos por apresentar as características e ferramentas do jornalismo online antes das 

suas fases propriamente ditas para a melhor compreensão, visto que elas foram se 

                                                 
1 Computador de mesa 
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desenvolvendo junto com as fases, portanto é impreciso afirmar que tal elemento pertence 

exclusivamente a um momento do jornalismo online e vice-versa. 

Estas fases são apresentadas ao longo da monografia, desde a primeira, chamada 

de transposição, até a quinta e atual, onde o jornalismo já é pensado e elaborado para 

dispositivos móveis como tablets e smarthphones, além de apresentar novas ferramentas. 

Esta nova fase do jornalismo online é o que guia a presente monografia, pois está 

diretamente ligada ao objeto de estudo desta pesquisa, a revista Galileu para iPads. Foi 

feita uma comparação entre a versão impressa da revista e a disponível para dispositivos 

móveis, tendo como referência a aplicação das potencialidades presentes nas cinco fases 

do webjornalismo dentro da revista Galileu para iPads. 

A definição pelo tema deste trabalho, assim como o objeto de estudo, foi feita pelo 

enorme interesse do pesquisador em novas tecnologias e discussões previamente 

realizadas com professores e colegas, além do exímio conhecimento da orientadora 

quando trata-se de jornalismo digital, inovações e tendências de consumo e produção no 

mercado editorial brasileiro e mundial. 

O estudo centra-se, portanto, no diferencial dos aspectos tecnológicos ofertados 

pela versão para tablets da revista Galileu. Afinal, a revista acompanha e utiliza, dentro 

de seu produto, as principais possibilidades de potencialidades disponíveis pelo avanço 

do webjornalismo ao longo do tempo?  
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2 INTERNET E A COMUNICAÇÃO 

 

De acordo com o Dicionário Caldas Aulete da Língua Portuguesa2, a Internet é 

uma “rede mundial formada por computadores (por meio de provedores de acesso, 

servidores etc.), que permite a comunicação entre eles, com acesso a informações, envio 

de correio eletrônico (e-mails), serviços comerciais etc”. Em sentido amplo, Castells 

(2003) explica que “a internet é o tecido de nossas vidas”, querendo dizer que é a 

infraestrutura tecnológica, humana e social da contemporaneidade, por permitir ao sujeito 

interagir, reunir-se e manter contato com pessoas, independente de barreiras físicas 

geográficas. 

Se existe algum benefício que podemos atribuir às guerras ao longo de toda a 

história mundial é o impulso que ela deu para a criação do que conhecemos hoje por 

Internet, como afirma Castells (2003). 

 

[...] a internet não é um caso especial na história da inovação tecnológica, um 

processo que geralmente está associado à guerra: o esforço científico e de 

engenharia feito em torno da Segunda Guerra Mundial constituiu a matriz para 

as tecnologias da revolução da microeletrônica, e a corrida armamentista 

durante a Guerra Fria facilitou o seu desenvolvimento (CASTELLS, 2003, p. 

22). 

 

Ao lançar o primeiro satélite artificial da Terra (Sputnik 1), em 1957, a hoje extinta 

União Soviética fez com que os americanos criassem, um ano depois, a Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada (Defense Advanced Research Projects Agency ou 

DARPA), por se sentirem atrasados e perderem a liderança da disputa tecnológica 

existente entre ambos. Também existia o temor, por parte do governo americano, de um 

ataque russo ao Pentágono, base do Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

(Department of Defense/DOD), detentor de informações americanas sigilosas e que, se 

vindas à tona, tornariam os EUA vulnerável no contexto da guerra vigente na época. 

Então, no intuito de descentralizar as informações e, consequentemente, as 

proteger em caso de um ataque, foi criada a primeira rede operacional de computadores 

à base de comutação de pacotes, “mãe da Internet atual”, conhecida como ARPANet 

(Advanced Research Projects Agency Network), pela ARPA (Advanced Research and 

Projects Agency), em 1969. Esta rede dividia e enviava pequenos pacotes que continham 

                                                 
2 http://aulete.uol.com.br/ 

http://aulete.uol.com.br/
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trechos dos dados, endereço do destinatário e informações que ao se unir remontavam a 

mensagem original.  

Porém, antes de estar pronta para uso, a ARPANet já existia no papel. Em 1961 e 

1962, o engenheiro norte-americano Leonard Kleinrock, doutorando do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT) e o cientista da computação, Joseph Licklider, 

também do MIT, já haviam publicado artigos sobre a comunicação através do envio de 

dados e interações sociais pela rede ou “rede galáctica”, respectivamente. 

O primeiro contato estabelecido entre máquinas foi registrado em 29 de outubro 

de 1969, quando uma mensagem com o conteúdo “LO” foi enviado por Kleinrock, da 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) até o Stanford Research Institute, 

com distância de aproximadamente 650 quilômetros. A ideia inicial de Kleinrock era 

enviar a palavra “Login”, porém o computador em Stanford parou de receber os dados a 

partir da terceira letra. 

É importante ressaltar que o uso desta rede (ARPANet) era exclusiva para fins 

militares e somente foi aberta para pesquisadores de universidades, na década de 1970, 

quando o embate ideológico entre EUA e URSS diminuiu.  Naquele momento, o aumento 

do acesso à ARPANet foi considerável e o servidor da rede começou a ter frequente 

instabilidade. 

No intuito de melhorar o serviço ao acesso da rede, a ARPA dividiu seus 

servidores em duas modalidades: ARPANet e MILNet. O primeiro manteve o nome de 

origem, porém passou a ser destinado para o desenvolvimento da própria rede, ou seja, o 

direito de acesso à ela era assegurado para instituições acadêmicas que pesquisassem e 

evoluíssem o sistema já existente. Já o segundo e novo serviço atendia aos velhos 

propósitos da criação da web, com função e acesso restrito às finalidades militares. Este 

acesso à cientistas e universidades foi o que Castells (2003) define como alguns elementos 

fundamentais para o ponto de partida do desenvolvimento da Internet. 

 

A primeira lição acerca da internet é que ela se desenvolve a partir da 

integração entre a ciência, pesquisa universitária fundamental, os programas 

de pesquisa militar nos Estados Unidos – uma combinação curiosa – e a 

contracultura radical libertária (CASTELLS, 2003, p. 257). 

 

Além da divisão em ARPANet e MILNet, outro fator significante para o 

melhoramento da comunicação entre máquinas distintas foi a criação do protocolo 

TCP/IP, que substituiu o Network Control Protocol (NCP). Os termos significam 
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Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão) e Internet 

Protocol (Protocolo de Internet) e se tornaram padrão em 1983. Utilizados até hoje, estes 

protocolos funcionam como uma linguagem universal de computadores ligados em rede, 

um idioma em comum no qual permite que estes conversem entre si de maneira que as 

mensagens chegassem sem ruído, o que não acontecia no modelo NPC. 

Passados alguns anos desde a consolidação do Protocolo TCP/IP, as redes 

ARPANet e MILNet já estavam, positivamente, difundidas nos meios em que serviam 

(militar e científico). Mas foi 1989 o ano em que a Internet, como conhecemos hoje, 

começou a ser moldada. Tim Berners-Lee, funcionário da CERN (Organisation 

Européenne pour la Recherche Nucléaire/ Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear), na Suíça, deu início a principal ferramenta já inventada pelo homem quando se 

trata de Internet: a World Wide Web, ou WWW. 

 

“Antes da invenção do World Wide Web (WWW ou Web), a rede já era 

utilizada para a divulgação de informações, porém os serviços oferecidos eram 

direcionados para públicos muito específicos e funcionavam através da 

distribuição de e-mails” (MIELNICZUK, 2002). 

 

No Brasil, a conectividade com outros centros de formação acadêmica só foi 

possível em 1988. Um ano antes, em outubro, foi realizada uma reunião, na Universidade 

de São Paulo (USP), a fim de criar uma rede que ligasse universidades e centros de 

pesquisa do resto do mundo com as do Brasil. Estavam presentes nesta reunião 

representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), da Secretaria Especial de Informática (SEI), do governo e da Empresa Brasileira 

de Telecomunicações (Embratel), que seria a responsável por ligar às universidades e 

centros de conhecimento a rede Bitnet3. 

Foi ela quem possibilitou o compartilhamento de dados científicos entre 

instituições de pesquisa. Fundada em 1981, a Bitnet ligava a Universidade da Cidade de 

Nova York (CUNY) à Universidade Yale, em Connecticut, nos EUA. A conexão entre 

universidades brasileiras e de outros países foi realizada pela primeira vez em setembro 

de 1988. Segundo Filippo e Sztajnberg (1996), conectando vários computadores, 

compartilhando informações, nestes casos acadêmicas, liberando o acesso de outras 

                                                 
3 Sigla para “Because It's Time Network”. Trata-se de um rede remota, é usada para fornecer serviços de 

correio eletrônico e de transferência de arquivos entre computadores de grande porte em instituições 

educacionais e de pesquisa na América do Norte (México, Canadá e EUA), Europa e Japão. 
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universidades a estes conteúdos, teríamos uma rede que seria propícia à expansão do 

conhecimento. 

 

Já que há benefícios de se interligar computadores entre si, por que não ligar 

redes entre si, formando uma rede de redes? Dessa forma, qualquer pessoa 

poderá ampliar os recursos que dispõe, pois terá outras possibilidades que o 

ambiente computacional onde trabalha não oferece. Uma rede de redes é 

também uma rede, vista sob uma perspectiva maior. Quando falamos, por 

exemplo, da rede de uma universidade, podemos falar de uma rede que é 

formada por várias redes. (FILIPPO; SZTAJNBERG, 1996, p. 09). 

 

A Embratel, responsável pelo acesso à Bitnet ligou o Laboratório Nacional de 

Computação Científica (LNCC) do CNPq, no Rio de Janeiro, à Universidade de 

Maryland, localizada em Washington DC, capital americana. A taxa de conexão teve a 

velocidade de, aproximadamente, 9.600 bps. Também em 1988, a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) realizou conexão com o laboratório de 

Física de Altas Energias de Chicago (EUA), desta vez pela arquitetura DECnet e 

permitindo o acesso não somente à Bitnet, mas também à outra rede chamada Hepnet 

(High Energy Physics Network). A taxa de conexão de aproximados 4.800 bps. A troca 

de informação entre universidades sempre foi tratada como uma potencialidade entre as 

instituições de ensino. 

 

No início dos anos 80, a importância da tecnologia de redes de computadores 

já era reconhecida por pesquisadores da área em muitas instituições do país. 

Nesta época foi criado o LARC – Laboratório Nacional de Redes de 

Computadores, um consórcio de instituições acadêmicas que tinha o objetivo 

de fomentar as pesquisas nesta área e de criar uma infra-estrutura de redes no 

país (FILIPPO; SZTAJNBERG, 1996 p. 342). 

 

 Até maio de 1989, o país já contava com três linhas distintas para acessarem à 

Bitnet, sendo duas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo e poucos estados não possuíam 

ao menos uma ligação com a rede. Os anos subsequentes foram marcados pela liberação 

da Internet (termo já usado a partir de 1991) a ONGs, em 1992, e a primeira conexão 

estabelecida na velocidade de 64 kbps, realizada entre São Paulo e Porto Alegre. 

O dia 20 de dezembro de 1994, pode ser considerado um marco fundamental da 

história da Internet no Brasil. A Embratel, juntamente com a RNP4 e a Sun Microsystem 

(fabricante de computadores e produtos ligados à informática) ofereceram o acesso à 

Internet no país, anteriormente designada somente ao nicho acadêmico. Foram 

                                                 
4 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa: http://www.rnp.br/ 

http://www.rnp.br/
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selecionadas 40 empresas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além de mil pessoas 

que através de um anúncio de jornal demonstraram interesse de testar o serviço. Este 

acesso à rede foi chamado pela Embratel de “Serviço Internet Comercial” (figura 1) e era 

gratuito desde a data de lançamento até o fim do mês de abril de 1995.  Em fevereiro 

deste ano cerca de 10 mil pessoas já estavam cadastradas no serviço. 

 

Figura 1 - Panfleto do Serviço Internet Comercial, da Embratel. Fonte: www.internetnobrasil.net 

 O início da Internet comercial no país se deu justamente no período em que o 

Serviço Internet Comercial teve fim na forma gratuita. No dia 1º de maio, a Embratel 

passou a funcionar da versão beta5 para um serviço agora oficial. Mas, no fim de maio, 

os ministros da comunicação, Sérgio Motta, e José Vargas, da Ciência e Tecnologia, 

removeram a restrição de acesso à Internet por parte das estatais de telefonia, neste caso, 

a Embratel. Também partiu deles a criação do Comitê Gestor da Internet, possibilitando 

que empresas privadas entrassem no mercado de disponibilização de serviços para web. 

                                                 
5 Nomeação dada à fase de testes de algo geralmente relacionado à informática. 
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 Esta abertura de mercado comercial fez com que a Internet obtivesse amplo 

crescimento no número de usuários, além da aparição na mídia da época, como em 

novelas, revistas, etc. Em dezembro de 2012, uma pesquisa6 realizada pelo IBOPE Media 

revelou que o Brasil possui cerca de 52,5 milhões de usuários ativos na Internet, perdendo 

apenas para Estados Unidos e Japão, que contam com o acesso diário de 198 e 60 milhões, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-brasil-atinge-94-milhoes-de-

pessoas.aspx 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-brasil-atinge-94-milhoes-de-pessoas.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-brasil-atinge-94-milhoes-de-pessoas.aspx
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3 WEBJORNALISMO 

 

Como vimos anteriormente, a chegada da Internet no Brasil, no início da década 

de 90, era algo totalmente novo, pelo menos quando tratamos dela em alcance doméstico, 

público e científico. Pouco se sabia sobre o que ela era e o que poderia ou não ser feito 

na rede, ou seja, as suas limitações e potencialidades, mas já se esperava muito.  

O webjornalismo pode ser entendido, em ampla definição, como a união da 

Internet com o jornalismo, sendo que o interesse de grupos jornalísticos para esta fusão 

iniciou nos EUA, entre os anos de 1992 e 1993. Nesta ocasião, o sentimento de 

expectativa era divido com o de pânico entre as corporações midiáticas, pois experiências 

com inovações dentro das redações já haviam sido feitas e sem obtenção de resultados 

satisfatórios. 

 

A desconfiança e o ceticismo dos grandes grupos jornalísticos norte-

americanos tinha lá suas razões. Ainda não haviam cicatrizado as feridas 

deixadas pelos fracassos de experiências com outros meio eletrônicos, como 

teletexto, videotexto e audiotexto, durante os anos 1980. A transmissão de 

notícias de jornais através da televisão, linha dedicada de vídeo ou via telefone, 

havia deixado uma grande frustração e prejuízos milionários (CASTILHO, 

2005, p. 232). 

 

Então, em 1994, nasce o webjornalismo, fruto da primeira publicação online, o 

jornal San Jose Mercury, da cidade de San Jose, na Califórnia. Nos anos seguintes a 

criação de jornais na web cresceu consideravelmente. 

  

Só no ano de 1996, o número de jornais online duplicou nos Estados Unidos. 

A Newspaper Association of America revelou que, em abril de 1998, mais de 

750 jornais americanos tinha uma edição online e, um ano mais tarde, apenas 

dois dos 100 maiores jornais norte-americanos ainda não publicavam uma 

versão online (CASTILHO, 2005, p. 236) 

 

Esse aumento na procura de portais noticiosos se mantém até hoje. Segundo 

Castilho (2005), o acesso diário de webjornais, em 1995, equivalia a 4% da população 

norte-americana. Já em 1998, este número subiu para 26% e chegou a 70% em 2004. No 

Brasil, o jornal pioneiro quando se trata de publicação de notícias online é o Jornal do 

Brasil. Fundado em 1891, o JB começou a circular na Internet em 1995, seguido pela A 

Folha de São Paulo, que lançou seu site em 1996.  
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Assim como os EUA, o Brasil acompanha as inovações e o crescimento do 

webjornalismo, de acordo com pesquisa7 realizada pelo Target Group Index: em 2013 o 

número de usuários de portais jornalísticos chega a 1,5 milhão de pessoas.  

Até alcançar o modelo padrão e/ou atual, o webjornalismo, assim como todo os 

meios de comunicação, teve de passar por muitas transformações a fim de se adaptar a 

um público/usuário de Internet (cerca de 105,1 milhões em 2013 de acordo com dados do 

IBOPE Media) que se torna cada vez mais exigente quanto aos conteúdos jornalísticos 

veiculados no ciberespaço.  

O uso da Internet como plataforma para o jornalismo traz uma série de 

reconfigurações nos conceitos do próprio jornalismo e nas práticas do fazer jornalístico, 

considerando as características do suporte ─ interatividade, personalização, 

hipertextualidade, multimidialidade, perenidade e instantaneidade ─ as quais qualificam 

e potencializam o jornalismo. É o que veremos a seguir. 

 

3.1 INSTANTANEIDADE 

 

Esta característica da web remete à possibilidade de circulação e 

compartilhamento de informações ou conteúdos de qualquer tipo em tempo real. De 

acordo com Mieniczuk (2002), apesar de já existir no rádio e na televisão, a “notícia em 

tempo real” ganha nova perspectiva no ambiente online.  

 

Nas outras mídias, a instantaneidade dá-se apenas com relação à difusão do 

material jornalístico. Nestes casos, o texto – o discurso oral – vai sendo 

construído e difundido ao mesmo tempo. Para cada intervenção ao vivo, o 

repórter constrói uma espécie de ‘unidade narrativa’. Pequena será a relação 

entre a última intervenção e a anterior, enquanto uma narrativa única, pois a já 

transmitida, não existe mais do ponto de vista da cobertura instantânea, ela não 

está mais disponível ao público, a menos que a emissora decida resgatá-la 

(MIELNICZUK, 2002, p. 07) 

 

 A formação de uma notícia pode estar sempre em constante atualização, gerando 

não uma nova notícia, mas sim a modificação da notícia anterior através da inserção de 

novos fatos captados pelo jornalista (figura 2). Num site noticioso, 

 

[...] o último bloco de textos seria somado ao anterior, que ainda pode estar 

disponibilizado no site. Assim, um conjunto de blocos de textos, que foram 

                                                 
7 http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/70-dos-leitores-de-jornais-online-postam-conteudo-na-

internet.aspx 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/70-dos-leitores-de-jornais-online-postam-conteudo-na-internet.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/70-dos-leitores-de-jornais-online-postam-conteudo-na-internet.aspx
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sendo acumulados e todos ainda disponíveis, constituem a narrativa una acerca 

de determinado acontecimento. Na web, o material elaborado e disponibilizado 

instantaneamente possui um caráter cumulativo, que o diferencia dos outros 

meios (MIELNICZUK, 2002, p. 07). 

 

 

Figura 2 - Atualizações constantes de conteúdo na web. Fonte: http://globoesporte.globo.com/ 

Porém, Soster (2003) alerta para os perigos entre a velocidade do 

compartilhamento das informações e sua qualidade. 

 

Ocorre que se erra, e muito, quando o assunto é jornalismo em um contexto de 

alta velocidade. Ao se possibilitar a existência de um número significativo de 

equívocos em um site noticioso, sejam eles simples problemas de digitação ou 

lapsos grosseiros de informação, acaba-se por gerar um ambiente em que o 

jornalismo relega a um segundo plano justamente o que vinha alimentando sua 

credibilidade até então: o rigor na informação (SOSTER, 2003, p. 309) 

 

O hábito de consumir notícias na web, em tempo real, é algo automático, tanto em 

escala de produção como de consumo, isto é, os jornalistas, produtores de conteúdo, 

atualizam as informações noticiosas instantaneamente, assim que um novo fato é 

investigado e descoberto. Por sua vez, os usuários recebem este conteúdo já atualizado, 

sem que precisem efetuar qualquer ação para que isto aconteça, somente acessar ao portal. 

É mostrado, geralmente entre o subtítulo da matéria e o texto, o horário e a data em que 

houve as atualizações.  
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Já em apps de revistas e jornais para tablets, a atualização de conteúdos é feita de 

maneira “manual”, ou seja, o aparelho emite uma notificação de que há uma atualização 

para o aplicativo e o usuário, para recebê-la, precisa tocar e aceitar este processo. 

A constante atualização de conteúdos jornalísticos na web é algo tão comum que 

pode até passar despercebido pelos usuários, visto que o hábito de consumir notícias em 

tempo real é usufruído em toda a rede, não somente no meio jornalístico, como por 

exemplo, acontecimentos noticiados nas redes sociais por qualquer usuário, que pode não 

ter formação em comunicação social. 

 O lançamento de CDs, DVDs de shows e filmes, assim como a atualização de 

sistemas operacionais, é disponibilizado para todos logo que possível. Notamos a 

instantaneidade e o seu valor quanto potencialidade da web quando nos deparamos com 

a ausência de conexão por algumas horas, pois a rede é a maior propagadora de conteúdos 

atualmente, logo ficarmos sem acesso a ela nos gera a sensação de estarmos 

desinformados, visto que o conteúdo do impresso é sempre o que aconteceu ontem.  

As notificações de redes sociais, sejam elas por meio do acesso na própria rede ou 

por recebimento de e-mail, também são formas de detectarmos a instantaneidade da rede. 

Mesmo os dispositivos tecnológicos mais atuais, como tablets e smarthpones, apesar de 

poder fornecer diversas funções, não tem funcionamento adequado se não conectados à 

Internet, tornando-se computadores comuns, com limitações, pois a rede é o que os 

alimenta, assim a atualização de conteúdos fica indisponível. 

 

3.2 INTERATIVIDADE 

 

A antiga teoria da comunicação que acredita esta funcionar sem feedback foi 

descartada com a chegada e o uso da Internet pelos usuários. A web e sua liberação do 

pólo de emissão8 (LEMOS, 2003) ocasionou a descentralização da produção de conteúdos 

e a possibilidade de interação. Segundo Primo (2007), 

 

a tão conhecida fórmula ‘emissor → mensagem → meio → receptor’ acaba 

sendo atualizada no seguinte modelo: ‘webdesigner → site → internet → 

usuário’. Os termos são outros, foram ‘modernizados’, mas trata-se da mesma 

e caduca epistemologia. A diferença é que se destaca que não apenas se recebe 

o que o pólo emissor transmite, mas também se pode buscar a informação que 

se quer. O novo modelo, então, seria: ‘webdesigner → site → internet ← 

usuário’ (PRIMO, 2007, p. 11). 

                                                 
8 Consiste na produção livre de conteúdos que circulam no ciberespaço, possibilitada a partir da 

popularização da Internet. 
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Comum a partir do século XXI, a interação direta de receptor com o produtor de 

notícias é o exemplo disso. Segundo Canavilhas (2001), em jornais tradicionais, até o 

início dos anos 90, o processo era unidirecional e lento: 

 

O leitor que discorda de uma determinada ideia veiculada pelo jornalista 

limita-se a enviar uma carta para o jornal e a aguardar a sua publicação numa 

edição seguinte, tendo habitualmente de invocar a Lei de Imprensa para o 

conseguir. Por vezes a carta só é publicada dias depois e perde completamente 

a actualidade. Outras vezes o jornalista não responde, ou fá-lo de forma a 

encerrar a discussão, fechando a porta a réplicas (CANAVILHAS, 2001, p. 

02). 

 

Já nos webjornais o contato com o leitor é fundamental, além de dar credibilidade 

à empresa/produto/jornalista em questão. Ao existir uma resposta por parte destes, tem-

se início uma discussão, que segundo Canavilhas (2001, p. 03), “deve funcionar apenas 

como o "tiro de partida" para uma discussão com os leitores”. 

Esta troca entre emissor e receptor, que estabelece um vínculo de comunicação 

entre jornalista e o público receptor, por exemplo, ao enviar sugestões e críticas para o 

emissor, é feita através do contato digital (e-mail) e ferramentas para comentários ou 

compartilhamento, e hoje, por redes sociais como twitter, facebook entre outros. 

Mielnizuck (2001) considera, por outro lado, que o conceito de interatividade vai 

além da troca de e-mails e opiniões entre leitores e jornalistas através de fóruns, 

comentários, chats e e-mails. A autora afirma que “não se pode falar simplesmente em 

interatividade, e, sim, em uma série de processos interativos”, ou seja, quando o usuário 

acessa um produto jornalístico na rede, realiza interações não somente entre dois 

humanos, mas entre diferentes ferramentas como “a) com a máquina; b) com a própria 

publicação, através do hipertexto e c) com outras pessoas – seja autor ou outros leitores 

– através da máquina” (MIELNIZUCK, 2001, p. 03), num processo denominado “multi-

interatividade”. 

Primo (2007) valida o conceito proposto acima pela autora quando destaca que 

reduzir o estudo dos processos interativos a aspectos tecnológicos “é não levar em conta 

a complexidade do processo que denomina interação mediada. É fechar os olhos para o 

que há além do computador. Seria como tentar jogar futebol olhando apenas para a bola” 

(PRIMO, 2007, p. 02). 

Ainda podemos perceber subdivisões relacionados aos estudos de interatividade. 

Machado (1997) distingue dinâmicas interativa e reativa. O autor define o primeiro como 
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um sistema que dá poder de escolha absoluto ao usuário, enquanto o segundo fornece 

opções que são pré-determinadas. 

 

Boa parte dos equipamentos hoje experimentados ou já comercializados como 

interativos são, na verdade, apenas reativos. Os videogames, por exemplo, 

solicitam a resposta do jogador/espectador (resposta inteligente em alguns 

casos; resposta mecânica na maioria dos outros), mas sempre dentro de 

parâmetros que são as ‘regras do jogo’ estabelecidas pelas variáveis do 

programa. Isso quer dizer que nas tecnologias reativas não há lugar 

propriamente a respostas no verdadeiro sentido do termo, mas a simples 

escolhas entre um conjunto de alternativas preestabelecidas (MACHADO, 

1997, p. 26). 

 

Portanto, o “processo interativo” (PRIMO, 2000, p. 85) acontece quando o usuário 

tem a possibilidade de autonomia de navegação, mas na maioria das vezes o que obtemos 

é uma falsa sensação da possibilidade de escolha de diferentes opções. Trata-se de 

variáveis dentro de variáveis planejadas. O “processo reativo” é caracterizado pelo autor 

como portador de “uma forte roteirização e programação fechada que prende a relação 

em estreitos corredores, onde as portas sempre levam a caminhos já determinados a 

priori” (PRIMO, 2000, p. 85), como por exemplo, a generalização do termo “interativo” 

que é questionada pelo autor. 

  

[...] o que não se pode admitir é que os sistemas reativos se tornem o exemplo 

fundamental de interação. Podemos então os apresentar como um tipo limitado 

de interação, sem jamais esquecer das profundas limitações que impõe à 

relação (PRIMO, 2000, p. 86). 

  

Logo, entendemos que o conceito de interatividade ainda é muito complexo em 

todas as variações em que é aplicado, pois o que acreditamos (e o que nos é vendido) 

como interativo, nem sempre possibilita que escolhamos as alternativas que gostaríamos.  

Os jogos online ou multiplayer, por exemplo, talvez comecem a cumprir a função 

mínima de interatividade, neste caso, dos processos de dinâmica interativo, proposto por 

Primo (2000). Neles, a escolha de outros jogadores afetarão no desenrolar do game, ou 

seja, os diversos usuários desta modalidade de jogo interagem entre si, através de um 

servidor, e o movimento de cada um fará com que os outros mudem suas 

atitudes/estratégias. Entretanto, para que o processo interativo ocorra, não basta que os 

usuários mudem seu comportamento dentro de uma lógica, mas sim que o sistema ofereça 

alternativas livres para aí então possibilitar uma interação mútua.  

Já a interatividade aplicada no webjornalismo, foco desta pesquisa, tende a 
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apresentar sempre uma interação reativa, pois os caminhos que podemos seguir através 

dos hipertextos é sempre determinado pelo jornalista e/ou empresa responsável pela 

publicação. Nas aplicações noticiosas para tablets também não se faz notória a presença 

de interatividade mútua, pois na maioria das vezes, o ato de interagir com o texto, através 

dos hiperlinks, é feita de maneira que ao “tocarmos” na tela e em determinada palavra 

que possibilite a interação, nos é levado a um site, geralmente da própria publicação.  

Há também os hiperlinks que levam aos conteúdos encontrados dentro da própria 

aplicação, como por exemplo as chamadas das notícias, e que não são nada inovadores 

visto que esta interação já existe em arquivos PDF, que nos levam para o capítulo desejado 

de um determinado texto, também através de um toque na tela, no caso de tabltes, ou no 

click, quando falamos de computadores. 

 

3.3 PERSONALIZAÇÃO 

 

Também chamado de customização e individualização (MIELNICZUK, 2002, p. 

04), esta característica do jornalismo online está relacionada ao interesse dos usuários, ou 

seja, é a capacidade/potencial de cada sujeito escolher o conteúdo que consumirá, através 

da “edição” por hiperlinks (que apresentaremos no próximo item). 

Essa customização pode ser feita a partir da pré-definição de elementos e/ou de 

maneira automática em alguns sites noticiosos, como no caso da página da Cable News 

Network, popular CNN9 e é definido por Canavilhas (2001) como um “informativo 

pessoal” (CANAVILHAS, 2001, p. 06). O processo de personalização neste site funciona 

da seguinte maneira: o usuário efetua um cadastro no site e ao acessar a página 

devidamente autenticado (login) são registrados, em uma espécie de banco de dados, a 

abordagem e conteúdo das notícias em que o usuário consumiu. Então, devido a este 

armazenamento (característica apresentamos no item 3.6) serão mostrados notícias 

relacionadas aos temas mais procurados pelo cliente.  

Porém, a customização como também é chamada, está passando por um novo 

momento, este não mais caracterizado pela escolha do conteúdo em formato “virtual”, 

disponibilizado na web, mas sim na maneira física de como o receptor irá definir sua 

preferência de leitura, principalmente nas novas tecnologias. 

 

                                                 
9 http://edition.cnn.com/ 

http://edition.cnn.com/
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A questão central está em como novos dispositivos móveis apresentam da 

melhor maneira possível o conteúdo de forma a respeitar a melhor usabilidade 

para o usuário que acessa determinado site tanto em desktops e notebooks, 

quanto em celulares e quanto em tablets. A resolução da tela (tamanho) é o que 

determinará estas diferenças: enquanto no desktop é possível trabalhar com 

resoluções de 1024x768 e de 1280x800 pixels (widescreen), nos celulares o 

padrão cai para 128x128 ou 240x320 pixels, dependendo do aparelho. No 

iPhone, da Apple, esta resolução é ainda maior: 320x480 pixels. Tablets como 

o iPad está trabalhando com a mesma resolução comum para desktops: 

1024x768 pixels (CUNHA; NATANSOHN, 2010, p. 07). 

 

Estas diferentes opções de tamanhos de telas também estão ligadas a um novo 

elemento presente nos dispositivos móveis: o movimento da tela. Característica única dos 

novos mídias, ela possibilita que tanto a leitura, como a execução de app sejam feitas na 

forma vertical ou horizontal. Assim, podemos ligar os conceitos de interatividade e 

personalização, pois também há interação da pessoa ou ser humano com o aparelho físico, 

a tecnologia móvel, a fim de que ela opte pela maneira que mais considerar adequada para 

as suas necessidades enquanto o uso dos dispositivos móveis. 

Outra maneira de personalização de conteúdo e mais convencional é a feita através 

do histórico de acesso a páginas do navegador, os cookies. Esta nomenclatura se dá ao 

ato da troca de informações entre navegador e servidor, que guardam, através de um 

arquivo criado no computador, a lista de sites e preferências do usuário daquela máquina. 

O preenchimento automático de pesquisas, logins, entre outros, são exemplos desta 

interação ente máquina e servidor. 

Também é comum que, ao acessarmos algum site de compras produtos no qual 

pesquisamos, apareçam alguns anúncios de outras páginas, como por exemplo, na rede 

Facebook podemos detectar facilmente a presença de produtos pesquisados em sites 

como Mercado Livre10, NetShoes11 entre outros. Esta é uma maneira detectada de agregar 

a publicidade na personalização. 

Apesar de ser uma característica da web e neste caso dos webjornais, a 

personalização é uma ferramenta que, segundo Palacios (2003)12 já existia nos veículos 

tradicionais, mas sem tanta expressão. 

                                                 
10 http://www.mercadolivre.com.br 
11 http://www.netshoes.com.br 
12 A Personalização é altamente potencializada na Web, mas já está presente em suportes anteriores, através 

da segmentação de audiência (públicos-alvos). No jornalismo impresso isso ocorre, por exemplo, através 

da produção de cadernos e suplementos especiais (cultural, infantil, feminino, rural, automobilístico, 

turístico, etc); no rádio e na TV a personalização tem lugar através da diversificação e especialização das 

grades de programação, por conteúdos e por horários de emissão, e até mesmo através da criação de 

emissoras especializadas (PALACIOS, 2003, p. 07) 

http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.netshoes.com.br/
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Atualmente, além dos exemplos já citados, a personalização também pode ser 

detectada por meio do RSS13, serviço que funciona como uma espécie de funil do usuário, 

filtrando e enviando somente notícias de assuntos e sites escolhidos pelo leitor. Para isto, 

o usuário deve ter instalado em seu dispositivo um software específico para leitura dos 

feeds14, chamados de agregadores que podem ser específicos para sistemas operacionais 

ou instalados em navegadores como Mozilla Fire Fox e Internet Explorer 7 ou superior, 

que recebem o material assinado pelo leitor, como por exemplo, uma pessoa que leia 

assiduamente o portal de notícias da Unifra (Agência Central Sul15), o Estadão16 (figura 

3) e Revista Galileu17, assina o feed de tais sites, podendo escolher até as editorias ou 

tags18 dentro destes (quando existentes), para receber estes conteúdos, optando somente 

pelos títulos das notícias ou por elas na íntegra. 

A utilização de sons como alerta para a chegada de novos feeds também é 

incorporada nesta ferramenta. Notamos, ainda, customização na assinatura de notícias por 

e-mails, seguindo o mesmo molde do modelo RSS, quando o usuário insere seu endereço 

eletrônico em sites para receber por meio dele notificações de atualizações.  

                                                 
13 Os termo RDF Site Summary, Really Simple Syndication e Rich Site Summary são os três significados 

desta sigla. 
14 Arquivos com linguagem XML, criados nos leitores de RSS com o conteúdo assinado pelo usuário. 
15 http://centralsul.org 
16 http://www.estadao.com.br 
17 http://revistagalileu.globo.com 
18 Marcações feitas por hiperlinks que apresentam outras notícias de assuntos relacionados ao texto de 

marcado 

http://centralsul.org/
http://www.estadao.com.br/
http://revistagalileu.globo.com/
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Figura 3 - Assinaturas de feeds de notícias possíveis no site do Estadão. 

Alguns aplicativos19 também são formas de personalização feitas não somente por 

usuários, mas também por empresas. Temos como exemplo o “Gremista ZH” (figura 4), 

app criado pelo jornal Zero Hora, que contém todas as notícias do site da empresa 

relacionados ao time de futebol Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Aqui, podemos notar 

a presença de um modelo de webjornalismo transpositivo, porém feito de maneira 

diferente do apresentado por Mielniczuk (2000), pois o conteúdo vinculado ao aplicativo 

é uma cópia do digital para o digital, e não de textos impressos para o online, como 

acontecia na primeira fase do webjornalismo. Esta transposição efetuada de um ambiente 

online para outro é chamada de transposição 2.0 (BARBOSA, 2013, p.34). 

Somado ao novo modelo de transposição, também detectamos o modelo digital, 

proposto por Gonzales (2000), visto que o layout do aplicativo é totalmente feito para 

dispositivos móveis e agrega também a multimidialidade, através de vídeos, tabelas de 

                                                 
19 Conceituado no item 4.2 desta pesquisa 
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jogos e um espaço dedicado para cada um dos jogadores do time, contendo estatísticas 

dos mesmos, como número de partidas disputadas, gols, etc. 

 

Figura 4 - App Gremista ZH e site ZH, respectivamente, contendo transposição 2.0. 

Também discutindo as possibilidades de customização, Canavilhas (2012, p. 07) 

afirma que a personalização de conteúdos e layouts está no seu apogeu, devido ao 

aumento desenfreado do uso de celulares e tablets, assim como notebooks, que são 

utilizados de forma individual pelos usuários, gerando assim uma personalização não 

somente ligadas aos conteúdos jornalísticos na web, mas ao consumo de novas 

tecnologias como um todo, ou seja, a escolha de um aparelho X ao invés do Y já faz parte 

de uma personalização por parte do consumidor. 

 

3.4 HIPERTEXTUALIDADE 

 

Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa20, a expressão hipertexto é 

formada pela junção do prefixo grego hiper, que significa “acima”, “sobre” e a palavra 

texto, originada do latim (textos), que são as junções de algumas palavras e, segundo Levy 

(1996, p. 44), “seria constituído de nós (os elementos de informação, parágrafos, páginas, 

                                                 
20 http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hipertexto 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=hipertexto
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imagens, sequências musicais, etc.) e de ligações entre esses nós (referências, notas, 

indicadores, ‘botões’ que efetuam a passagem de um nó a outro)”.  

É clicando num destes elementos de informação ou nós que, através de um 

hiperlink, será caracterizado o ato de “interconectar blocos de textos através de links” 

(MIELNIZUCK, 2001, p. 06). Portanto, a hipertextualidade é a ação de navegar entre 

textos, entendidos em sentido amplo, e necessita de um hipertexto para funcionar, que 

por sua vez precisa da ferramenta chamada hiperlink ou hiperligação (CANAVILHAS, 

2001, p. 03).  

Esta característica do webjornalismo de alternar/pular entre um conteúdo e outro, 

instantaneamente, implica em uma mudança na forma de como os leitores consomem a 

informação, modificando também a maneira de estruturação para elaboração de um texto 

jornalístico.  

 

[...] os utilizadores preferem navegar livremente num texto separado em blocos 

a seguir obrigatoriamente a leitura de um texto compacto escrito seguindo as 

regras da pirâmide invertida. A possibilidade de conduzir a própria leitura 

revela uma tendência do utilizador para assumir um papel proactivo na notícia, 

ainda que apenas por força do estabelecimento da sua própria pirâmide 

invertida. Este dado é importante, pois como é sabido, a técnica da pirâmide 

invertida é a base do jornalismo escrito (CANAVILHAS, 2001, p. 03). 

 

Sendo assim, a utilização da técnica de pirâmide invertida, clássica dos primeiros 

jornais (como o alemão Einkommende Zeitungen e o francês Gazette), não seria a ideal a 

ser aplicada em todos os formatos e/ou editorias de webjornalismo, já que a leitura aí não 

é feita de forma linear, como em jornais impressos; ao contrário, o usuário tem a liberdade 

de escolher o percurso narrativo e navegar entre os textos pulando de um para outro, de 

acordo com os assuntos de sua preferência. Uma notícia online torna-se apenas um roteiro 

de leitura (sem destino fixo).  Além disso, “o espaço disponível num webjornal deixa de 

ser finito, anulando a necessidade de escrever condicionado pela possibilidade do editor 

poder efetuar cortes no texto para o encaixar num determinado espaço” (CANAVILHAS, 

2006, p. 01).  

Por sua vez, a alternância nos conteúdos que são lidos pelo usuário e a sua não 

linearidade obtida através dos hipertextos pode gerar uma dificuldade na hora da leitura. 

Segundo Canavilhas (2012), 

 

[...]a redação hipertextual apresenta uma tradição de leitura linear com mais de 

4 mil anos. A linearidade é uma das características mais marcantes do texto 

escrito em papel: no ocidente sabemos que a sequência textual tem um sentido 
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definido e que as páginas de um livro ou de um jornal seguem essa mesma 

organização linear. Sabemos que as letras se juntam da esquerda para a direita 

formando palavras, que juntas nesse mesmo sentido formam frases, que 

formam parágrafos, que juntos são capítulos, cujo conjunto é um livro 

(CANAVILHAS, 2012, p. 04). 

 

Uma vez dado o poder de escolha dos conteúdos para o usuário, a hierarquia da 

leitura também é quebrada. “O fim, para o leitor, é quando ele encerra a leitura. O início 

(para o leitor, pelo menos) é por onde ele começou a leitura, independentemente se for ou 

não por onde o autor começou a escrever o texto” (ANTUNES; BALDESSAR; ROSA, 

2009, p. 03). Nielsen e Morkes (2000), destacam que a maneira como esta leitura de 

notícias é feita pelos usuários da web também sofre modificações quando comparadas à 

impressa.  

 

Um estudo efetuado por Jacob Nielsen e John Morkes revela que a esmagadora 

maioria das pessoas que navegam na Internet (79%) não lê as notícias palavra 

por palavra, limitando-se a fazer uma leitura por varrimento visual (scan the 

page) à procura de palavras ou frases (NIELSEN; MORKES, 1997 apud 

CANAVILHAS, 2001, p. 03). 

 

Então, baseados nos resultados de suas pesquisas, Nielsen e Morkes (1997) 

elencaram algumas normas para o melhor aproveitamento de textos no ciberespaço e que 

são utilizadas como padrões até hoje. São elas: destacar palavras-chave através de 

hiperligações ou cores, utilização de subtítulos, ser conciso, usar listas sempre que a 

notícia o permita (CANAVILHAS, 2001, p.03) 

Afirmamos que estas “regras” de escrita para o jornalismo online se tornaram um 

modelo universal, pois são utilizadas por todos, ou grande maioria, de sites noticiosos de 

grande credibilidade. O realce de textos é fundamental, pois chama a atenção do leitor 

para outros fatos relacionados ou que complementam a notícia, além de o manterem no 

site. Antunes, Baldessar e Rosa (2009) afirmam que o trabalho do jornalista, diante dos 

hipertextos, é facilitado na web, pois, diferente do jornal impresso, para retomar tais 

conteúdos, basta que o jornalista disponibilize o link, poupando-o de reescrever sobre o 

tema. 

Os demais itens estão todos ligados ao preceito básico, porém as vezes esquecido, 

da escrita jornalística: a simplicidade. Os subtítulos orientam o leitor à buscar a 

informação desejada. Ao contrário da técnica de pirâmide invertida, o texto continua 

sendo importante, porém dividido por estes subtítulos.  



29 

 

Há também a subdivisão quando tratamos de hipertextos. Segundo Primo e 

Recuero (2003) a hipertextualidade está dividida em hipertexto potencial e hipertexto 

colagem. O primeiro está estreitamente relacionado ao conceito de interatividade reativa 

(PRIMO, 2000, p. 85), pois nela “os caminhos e movimentos possíveis do internauta se 

encontram previstos. Assim, apenas o internauta se modifica, permanecendo o hipertexto 

com sua redação original” (PRIMO; RECUERO, 2000, p. 02). Já o segundo tipo de 

hipertextualidade proposto por Primo e Recuero (2000) é baseado na coletividade, ou 

seja, nos espaços de escrita colaborativa e coletiva, como Wikipédia e blogs, porém com 

diferença entre os dois. 

 

Como se pode observar, o processo cooperado se ergue em torno da geração 

de um produto textual comum, que se organiza a partir de deliberações do 

grupo. Porém, enquanto um blog pode ter um “proprietário” e a participação 

de outros interagentes se dá em um espaço secundário, em sistemas Wiki [...] 

todos os colaboradores têm direito de escrever e reescrever qualquer texto. 

Apesar dessa distinção, em qualquer um dos casos o diálogo e o debate reúnem 

o grupo em torno de discussões e, no decorrer do processo, podem vir a 

fomentar um sentimento comunitário compartilhado (PRIMO; RECUERO, 

2000, p. 03). 
 

Estes processos colaborativos só foram possíveis pelo aumento do acesso da rede, 

interesse dos usuários e principalmente pela liberação do pólo de emissão, que ao 

proporcionar a comunicação entre receptores e emissores, também uniu receptores, que 

ao detectarem semelhanças entre si, como gostos musicais, times de futebol, filmes e 

séries de televisão preferidos, etc., se identificam uns com os outros e formam esta rede 

cooperativa de informações. 

Segundo Mielniczuk (2005, p. 06), os hipertextos, no webjornalismo, têm como 

fundamento principal ser um elemento (o texto) que possibilita o conhecimento do 

público para fatos já acontecidos e os links são chamados de “elementos chaves” deste 

processo. 

Os links, que são capazes de organizar uma narrativa múltipla, devem ser 

entendidos, quanto a sua atribuição dentro desta narrativa, semelhante aos paratextos21 

encontrados em livros impressos (MIELNICZUK, 2005, p.  03), ou seja, os elementos 

dos paratextos (capa, títulos, índice, notas, etc.), que vão para além do texto escrito em si, 

                                                 
21 “Aquilo que por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira 

mais geral ao público. Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se aqui de um limiar [...] 

que oferece a cada um a possibilidade de entrar, ou de retroceder” (GENETTE, 2009, p. 09-10) 
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possibilitam a navegação e orientação dos leitores em materiais impressos, seriam como 

os hipertextos, que levam o usuário de um conteúdo para outro e os motivam para darem 

continuidade às leituras. 

O processo de produção/construção destes textos presentes nos hiperlinks, pelos 

jornalistas, também são distinguidos por Mielniczuck (2005), podendo ser hardcopy e 

softcopy. No primeiro caso, o texto é produzido com auxílio de novas tecnologias, mas o 

produto final é uma reprodução do texto impresso, ou seja, “o computador é utilizado 

como uma simples máquina de escrever” (MIELNICZUK, 2005, p. 03). Por sua vez, a 

elaboração de um texto softcopy é feita já com o pensamento de utilização “das 

possibilidades oferecidas pela Internet” (MIELNICZUK, 2005, p. 03).  

Então, a partir destas diferenciações e definições de links e textos, que formam os 

hipertextos, pudemos notar que a sua utilização vai para além do simples ato de adicioná-

los sempre que possível. É preciso analisar o contexto geral, tanto em termos de 

informação, como de visualização por parte do usuário. Sem levarmos em conta estas 

preocupações no jornalismo online, corremos o risco de não chamar atenção do leitor e o 

manter dentro do produto - site, revista, jornal – eletrônico, mas sim o inverso, fazendo-

o com que, devido ao excesso de links, entre outras medidas citadas acima, deixa de 

usufruir de tais produtos. 

 

3.5 MULTIMIDIALIDADE 

 

A característica do webjornalismo chamada multimidialidade ou convergência é 

originada do termo multimídia22, característica presente já no início dos anos 1990, 

quando o uso de CD-ROM se popularizou em nível mundial. Enciclopédias digitais eram 

comuns nesses CDs interativos, que continham textos e elementos audiovisuais, três 

características da multimidialidade. 

Multimidialidade, segundo Mielniczuck (2001), “trata-se da convergência dos 

formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato jornalístico”, 

ou seja, a partir da descoberta e aplicação da convergência em conteúdos jornalísticos, a 

produção toma novos rumos, visto que os usuários deixam de se interessar somente por 

texto, querem algo mais dinâmico e interessante. 

                                                 
22 Suporte de difusão de informação que utiliza ou combina som e imagem (Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa) 
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O que antes era separado, como o áudio (rádio), texto (impresso) e audiovisual 

(TV), agora aparecem juntos, em um único ambiente, na Internet. 

A possibilidade de, na web, cada um poder realizar a leitura das matérias, além 

de ser um aspecto multimídia, pode ser tratada como uma maneira de inclusão digital das 

pessoas que apresentam deficiências auditivas (figura 5). 

 

Figura 5 - Opção de leitura feita pelo computador da matéria jornalística. 

 Existe também a possibilidade da visualização de conteúdos através de números 

e informações, chamada de infografia. Antigamente, no meio impresso, os infográficos 

serviam para facilitar o entendimento de algum assunto apresentando dados numéricos 

em gráficos, hoje, na Internet, eles evoluíram. 

 

A infografia multimídia mantém as características essenciais da infografia 

impressa, mas ao ser realizada através de outros processos tecnológicos, 

agregar as potencialidades do meio e ser apresentada em outro suporte, estende 

sua função, altera sua lógica, incorpora novas formas culturais (RIBAS, 2004, 

p. 2)  

 

 

 Essa agregação das potencialidades da Internet geram animações, como 

infográficos através de vídeos, sensíveis ao toque (item 4.1 dessa monografia), 3D, entre 

outras inúmeras possibilidades. 
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3.6 PERENIDADE 

 

O conceito de perenidade ou memória está relacionado com o poder do 

ciberespaço em guardar arquivos, de maneira ilimitada, em servidores online uma pasta 

que pode conter infinitos tipos de dados.  Este é um dos grandes trunfos da migração do 

meio impresso para o ciberespaço: a sua capacidade de armazenamento.  

 

Trabalhando com bancos de dados alojados em máquinas de crescente 

capacidade de armazenamento e contando com a possibilidade do acesso 

assíncrono por parte do Usuário, bem como de alimentação (Atualização 

Contínua) de tais bancos de dados por parte não só do Produtor, mas também 

do Usuário (Interatividade), além do recurso sempre possível da hiperlinkagem 

a outros bancos de dados (Hipertextualidade e Multimidialidade), o Jornalismo 

Online, para efeitos práticos, dispõe de espaço virtualmente ilimitado, no que 

diz respeito à quantidade de informação que pode ser produzida, recuperada, 

associada e colocada à disposição do seu público alvo (PALACIOS, 2003, p. 

07). 

 

As vantagens entre guardar arquivos de papel e digitais são inúmeras, não há como 

competirem entre si. Folhas de papel, livros, revistas, documentos históricos e raros, por 

exemplo, além de ocuparem espaço físico, estão sujeitos a desgastes, como manchas, ou 

até acidentes do dia-a-dia. As suas digitalizações ou criações em ambiente digital acabam 

com todos estes problemas, além de possibilitarem a reconstrução destes documentos 

antigos e que apresentam algum tipo de defeito diante de um software específico. 

 

[...] muitas informações produzidas em suportes perecíveis como papel, etc. e 

resgatadas por historiadores ou arqueólogos foram digitalizadas e preservadas 

na Internet. Até mesmo aquelas informações passadas de geração para geração 

sem registro em papel estão sendo resgatadas em relatos orais e inseridas no 

ciberespaço, que deve preservá-las intemporalmente. A capacidade de estocar 

arquivo de material jornalístico em memória computacional é uma das fortes 

qualidades do ciberjornalismo. É muito mais barato manter arquivos na rede 

do que em ambientes físicos (PADILHA, 2007, p. 09). 

 

Os jornais impressos já utilizam esta potencialidade da web muito bem nos dias 

de hoje, disponibilizando, através de seus sites, acervos com diversas edições passadas. 

Um bom exemplo é o Estadão, que possibilita a visualização desde a primeiras edição 

(1875) até as mais atuais (figura 6). 
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Figura 6 -  Acervo digital do jornal Estadão. Fonte: http://acervo.estadao.com.br/ 

O site americano Way Back Machine23 não somente mostra conteúdos antigos de 

qualquer site, noticioso ou não, como também fornece o layout 24em execução na data 

escolhida pelo usuário para visualização (figura 7). 

 

Figura 7 - Site da revista Galileu em 2002. Fonte: http://web.archive.org/web 

Como acontece na personalização, Palacios (2003) afirma que a perenidade 

também é algo que já existia nos modelos de jornais tradicionais. 

 

                                                 
23 http://archive.org/web 
24 Planejamento gráfico de um site 

http://archive.org/web
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Evidentemente, com relação à Memória, é possível caracterizar-se também 

uma situação de Continuidade com relação a suportes anteriores. Os jornais 

impressos, desde longa data, mantém arquivos físicos das suas edições 

passadas, abertos à consulta do público e utilizados por seus editores e 

jornalistas no processo de produção de informação noticiosa. [...] O mesmo 

ocorre com relação às emissoras de rádio e TV, que mantém arquivos sonoros 

e de imagem, eventualmente utilizados na produção de material noticioso de 

caráter jornalístico ou documental (PALACIOS, 2003, p. 09). 

 

O potencial de arquivamento fornecido pela web pôde ser detectado por nós para 

além da ação de abrigar conteúdos jornalísticos. O download de músicas, jogos, fotos, 

programas, filmes e todos os arquivos existentes na Internet só é possível através do 

upload25 feito por usuários, e esta potencialidade de literalmente guardar tudo é o que 

torna a memória uma das, se não a ferramenta mais notável da rede, pois sem ela o 

ciberespaço não existira, ou existira de maneira limitadíssima.  

 

4 FASES DO WEBJORNALISMO: DA TRANSPOSIÇÃO AOS DISPOSITIVOS 

MÓVEIS 

 

O primeiro momento do jornalismo na Internet é chamado de transpositivo 

(MIELNICZUK, 2002, p. 03), pois se trata da fase em que ele era uma simples 

transposição do modelo existente no seu ambiente tradicional para um novo suporte 

(CAVAVILHAS, 2006, p. 02), ou seja, o texto publicado na versão online era um popular 

“copia e cola” 26dos textos impressos e/ou radiofônicos.  

Trata-se dos primeiros passos dados do jornalismo tradicional em direção ao 

digital, neste caso, o jornalismo feito para Internet. Temos como exemplo pioneiro neste 

processo o Jornal do Brasil27, o qual criou seu jornal online em 1995. Não havia 

treinamento e nem preocupação por parte de empresas e jornalistas para a formatação de 

notícias na rede, sendo “uma tentativa tímida de entrar no ciberespaço” (REGES, 2011, 

p. 34).  

Gonzalez (2000) também identifica esta fase como transpositiva, porém a chama 

de fac-simile. Mesmo se tratando de um ambiente novo (ciberespaço), os portais de 

notícia não apresentavam quaisquer indícios de inovação e eram, literalmente, presos aos 

jornais impressos, pois só existiam a partir do conteúdo destes. Nesta fase 

                                                 
25 Prática de enviar arquivos para servidores conectados à rede. 
26 Expressão popular à prática comumente exercida na Internet de copiar textos prontos e colar, a partir do 

atalho no teclado crtl +c (copiar) e crtl + v (colar). 
27 Fundado em abril de 1891, circulou de maneira impressa até setembro de 2010, quando se tornou 

disponível somente online. 
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[...] os produtos oferecidos, em sua maioria, eram reproduções de partes dos 

grandes jornais impressos, que passavam a ocupar um espaço na Internet. É 

muito interessante observar as primeiras experiências realizadas: o que era 

chamado então de jornal online não passava da transposição de uma ou duas 

das principais matérias de algumas editorias. Este material era atualizado a 

cada 24 horas, de acordo com o fechamento das edições do impresso 

(MIELNICZUK, 2002, p. 03). 

 

Passado o momento de “estagnação” e migração de conteúdos de um meio para 

outro, as publicações online, assim como os próprios meios, começam a descobrir, mesmo 

que de forma lenta, as potencialidades e novas experiências das quais a web poderia ser 

capaz de proporcionar aos usuários. Este começo de familiarização e entendimento das 

novas ferramentas disponíveis pela web para o jornalismo é o que caracteriza a segunda 

fase do jornalismo online, chamada por Mielniczuk (2002) de metáfora. Esta etapa é uma 

espécie de soma entre os modelos transpositivos com os hiperlinks em que se evidenciam 

os primeiros processos interativos efetivos entre leitor e receptor, além do fato de que os 

usuários legitimavam portais e conteúdos online ligados à marcas já consolidadas no 

impresso.  

 

[...] o e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação 

entre jornalista e leitor ou entre os leitores, através de fóruns de debates; a 

elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto. 

A tendência ainda era a existência de produtos vinculados não só ao modelo 

do jornal impresso, mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade e 

rentabilidade estavam associadas ao jornalismo impresso (MIELNICZUK, 

2002, p. 04).  

 

 As modificações nos webjornais começam a se destacar quando jornais criam 

modelos de layout específicos para notícias na web, suas próprias identidades visuais, 

além de editorias existentes só no meio online.  

Segundo Gonzales (apud Canavilhas 2006, p. 01) esse momento é o que 

corresponde à fase chamada de modelo adaptado, que tem como conseguinte o modelo 

digital, quando o layout já era feito de maneira ampla, ou seja, recriado totalmente para 

o online. Tanto o texto, agora com a presença obrigatória dos hiperlinks, quanto o portal, 

que antes apenas servia como espaço para a agregação destes conteúdos, além da 

atualização com assuntos que irão se tornar notícias somente após o fechamento do jornal 

impresso, caracterizam a instantaneidade e aproveitamento da customização ilimitada do 

ciberespaço aplicado aos jornais online.  
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De acordo com Mielniczuk (2002), a ideia de fornecer uma aparência específica 

para notícias online fugiu do convencional e mostrou que era possível publicar diferentes 

materiais na web para além das simples cópias dos conteúdos impressos: 

 

Um dos primeiros e, talvez, principal exemplo desta situação seja a fusão entre 

a Microsoft e a NBC, uma empresa de informática e uma empresa jornalística 

de televisão, ocorrido em 1996 (Estado, 1997). O www.msnbc.com é um site 

de jornalismo mas que não surgiu como decorrência da tradição e da 

experiência do jornalismo impresso (MIELNICZUK, 2002, p. 04).  

 

Tem-se, então, a terceira fase do jornalismo na Internet, chamado de modelo 

multimídia por Gonzales (2000) ou webjornalismo por Mielniczuk (2002). Apesar das 

diferentes nomenclaturas, esta fase é caracterizada pelos autores pela utilização de 

ferramentas como sons, vídeos e animações. A integração destas ferramentas, 

possibilitadas pela expansão do acesso à banda larga28 torna o acesso aos jornais online 

mais atraentes, pois vídeos e sons, além da agora aparição de infográficos animados, 

facilitam o entendimento dos usuários para certos assuntos que por vezes poderiam se 

tornar chatos e cansativos, devido ao tempo necessário para se realizar uma leitura extensa 

em frente à tela branca dos computadores. De acordo com Mielniczuck (2002), a 

implementação destes novos recursos 

 

[...] corresponde a um momento de expansão da base instalada e aumento do 

número de usuários. Ou seja, houve uma evolução técnica que permite a 

transmissão mais rápida de sons e imagens e houve também o crescimento do 

número de usuários, justificando investimentos no setor (MIELNICZUK, 

2002, p. 05). 

 

Porém, Gonzales (2000) ao afirmar que nessa etapa do jornalismo online as 

publicações conseguem captar e usufruir de todas as características fornecidas pelo meio, 

não leva em conta que se tratando de Internet e tecnologia, um produto sempre será novo 

por tempo determinado, assim como suas funções. Logo, a total utilização de novas 

ferramentas estão condicionadas a se tornarem velhas, resultando num impossível 

aproveitamento total destas. 

Além da multimialidade, nesta fase do ciberjornalismo também são encontradas 

as potencialidades de personalização ou customização, principalmente por meio da 

hipertextualidade, assim como a expansão da interatividade. 

                                                 
28 Conexão com a Internet de maior velocidade que as via telefone (discadas, Dial-Up), popularmente 

conhecida como ADSL. 
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Neste estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos apresentam 

recursos em multimídia, como sons e animações, que enriquecem a narrativa 

jornalística; apresentam recursos de interatividade, como chats com a 

participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de discussões; 

apresentam opções para a configuração do produto de acordo com interesses 

pessoais de cada leitor/usuário; apresentam a utilização do hipertexto não 

apenas como um recurso de organização das informações da edição, mas 

também como uma possibilidade na narrativa jornalística de fatos 

(MIELNICZUK, 2002, p. 05). 

 

A identificação de uma quarta geração do jornalismo online é caracterizada a 

partir da “verificação de funcionalidades asseguradas pelas Base de Dados (BDs) para a 

construção e gestão de produtos jornalísticos digitais – os cibermeios – bem como para a 

estruturação e a apresentação dos conteúdos” (MIELNICZUK, 2008, p.3), que denomina 

esta fase como Jornalismo Digital em Base de Dados. As BDs tem como definição ‘uma 

coleção de dados ou informações relacionadas entre si, que representam aspectos de um 

conjunto de objetos com significado próprio e que desejamos armazenar para uso futuro” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 19). E elas são a raiz do estudo desta quarta geração. Além das 

BDs como referência desta fase, a especialização das equipes profissionais atuando no 

cibermeio (MIELNICZUK, 2008, p. 02) também aparece como fator essencial, pois 

alcançam um nível satisfatória de conhecimento técnico da utilização das ferramentas 

disponíveis. 

Uma perspectiva recente, a quinta geração, é a última estudada até agora. Nesse 

aspecto, afirmar que o jornalismo online está em uma fase “atual” é arriscado, pois as 

constantes mudanças e potencialidades fornecidas pela Internet fazem com que tudo se 

torne antigo e ultrapassado em pouco tempo. A quinta fase do jornalismo na web, que 

ainda está sendo estudada, diferentemente das suas antecessoras, até o momento não 

apresenta nome em específico, mas sim características que a definem. Proposta por 

Barbosa (2013), a quinta geração do webjornalismo corresponde ao “jornalismo na 

interseção com a novas mídias (especialmente os smartphones e tablets)” (BARBOSA, 

2013, p. 33).  

Este novo tipo de jornalismo digital é a absorção de todas as potencialidades das 

fases anteriores, aplicadas a dispositivos móveis. Portanto, a prática desse atual 

jornalismo online é exercida em conjunto com as tecnologias. 

 

[...]na contemporaneidade a produção jornalística presente nos diversos 

formatos de conteúdos (textos, fotos, áudios, vídeos, infográficos, slideshows, 

newsgames, linhas de tempo...) criados, editados, distribuídos pelas 
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organizações jornalísticas é totalmente realizada por profissionais empregando 

tecnologias digitais e em rede. As atuais rotinas de produção pressupõem o 

emprego de softwares, de bases de dados, algoritmos, linguagens de 

programação e de publicação, sistemas de gerenciamento de informações, 

técnicas de visualização, metadados semânticos, etc. (BARBOSA, 2013, p. 33) 

 

No modelo de webjornalismo de 5ª geração, dispositivos móveis como tablets e 

smartphones ganham notoriedade no mercado e obrigam que empresas jornalísticas 

pensem e produzam notícias em escala maior, não somente para portais noticiosos, mas 

também para estes novos aparelhos tecnológicos. 

 

 

 

4.1 TABLETS E A TACTILIDADE 

 

Popularizado a partir da chegada do iPad 29(figura 8), em 2010, os tablets são uma 

espécie de computador móvel, uma miniatura de notebook, capaz de executar todas 

tarefas destes e por vezes apresentar configurações técnicas superiores. Segundo Palacios 

(2013), “os tablets podem ser considerados um compromisso entre miniaturização e 

ergonomia, entre portabilidade e conforto. 

 

Figura 8 – Segunda geração do iPad. Fonte: http://www.apple.com/br/ 

A preocupação das grandes corporações midiáticas para produção de conteúdos e 

aplicativos devidamente elaborados para estes dispositivos não é em vão. Segundo dados 

                                                 
29 Dispositivo móvel fabricado pela empresa norte-americana Apple. 
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fornecidos pela IDC Brasil30, o Brasil ocupa o 11º lugar no ranking de países que mais 

consomem estes aparelhos, vendendo, em 2012, cerca de 3,1 milhões de unidades, e que 

deverá chegar aos 5,8 milhões, em 2013, uma crescente de 89,5%. 

O surgimento destes dispositivo, que trabalham com telas sensíveis ao toque, 

conhecidos como touchscreens31, deram origem a uma nova característica única do 

aparelho: a tactilidade. 

 
Diferentemente de recursos como a ‘multimidialidade’ e a ‘memória’, que nos 

primórdios da Internet eram apenas potencialidades, a tactilidade já nasce 

plenamente apropriável para utilizações em aplicativos criados para 

plataformas móveis. Seu uso não está limitado por barreiras técnicas, mas 

apenas circunscrito pela capacidade criativa para um melhor aproveitamento 

(CUNHA; PALACIOS, 2012, p. 671) 

 

Para melhor entendermos a tactilidade como uma interação realizada entre homem 

e os aplicativo, através do toque na tela dos dispositivos, Cunha e Palacios (2012, p.673) 

sugerem nomenclaturas dos gestos possíveis nos tablets (figura 9), nos quais os 

denominam “gestos tácteis”. 

 

                                                 
30 http://br.idclatin.com/ 
31 “Possibilidade da tela sensível ao toque, próxima das que hoje utilizamos, foi introduzida na década de 

1960, a partir do artigo publicado por E. A. Johnson na revista Eletronic Letters” (CUNHA; PALACIS, 

2012, p. 671)   

http://br.idclatin.com/
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Figura 9 – Tabela de Gestos Tácteis. Fonte: Cunha, Palacios (2012) 

 

Há também a interação feita entre homem e aparelho, chamados de sensores 

tácteis (CUNHA; PALACIOS, 2012, p. 677) e que são caracterizadas pelos movimentos 

físicos dos tablets (figura 10). 

 

Figura 10 - Tabela de sensores tácteis. Fonte: Cunha, Palacios (2012) 

A partir da definição de tablets, pudemos compreender a tactilidade, uma nova 

funcionalidade que surge exclusivamente para estes dispositivos. Dentro dela, os 

conceitos de gestos tácteis e sensores tácteis demonstram que, assim como em toda a 

história do webjornalismo e sua evolução, novos instrumentos são descobertos e 
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aplicados a passos vagarosos, na medida em que a sua potencialidade é compreendida, 

tanto por parte de produtores de informação, como por consumidores dela. 

 

4.2 APLICATIVOS 

 

“Aplicativos são pequenos softwares instalados em sistemas operacionais de 

smartphones e tablets, com a possibilidade de acessar conteúdos online ou off-line.” 

(CUNHA; ARAGÃO, 2011, p. 02) 

Conhecidos popularmente por apps (abreviação para application), são eles quem 

possibilitam aos aparelhos que executem programas. Por exemplo, o Windows (sistema 

operacional da Microsoft) por si só não rodará um arquivo de vídeo, precisará de 

ferramentas específicas para que áudio, vídeo e legendas (se existentes) funcionem em 

sincronia. No caso do iOS (sistema operacional da Apple, presente em todos os tablets e 

smartphones da empresa, os chamados iphones) são necessárias estas ferramentas para 

que o dispositivo consiga realizar determinadas tarefas. Portanto, podemos dizer que os 

aplicativos são programas que executam tarefas e ações pré-determinadas dentro de um 

dispositivo, como rodar vídeos, jogos, entre outros. 

Para efetuar o download de qualquer aplicativo basta que o usuário esteja em 

posse de seu aparelho, conectado à Internet e acesse a loja específica do sistema 

operacional de seu dispositivo (store.apple.com/para iOS ou play.google.com para 

Android). Ao completar o download de um aplicativo, é criado, automaticamente, o ícone 

deste na tela do dispositivo móvel e basta clicá-lo para que o programa imediatamente 

comece a operar. 

Barbosa (2013) propõe a nomenclatura de um tipo de aplicação criada e com 

conteúdo exclusivo às novas mídias móveis: aplicativos autóctones. Eles seriam o novo, 

a forma de jornalismo digital mais atual até 2013 e receberiam tratamento diferenciado 

quando comparados aos modelos de aplicativos não autóctones. 

 

As mídias móveis são também propulsoras de um novo ciclo de inovação, no 

qual surgem os produtos aplicativos (apps) jornalísticos para tablets e 

smartphones. Dentre eles, destacam-se como potencialmente mais inovadores 

aqueles que denominamos autóctones, ou seja, aplicações criadas de forma 

nativa com material exclusivo e tratamento diferenciado (BARBOSA, 2012, 

p. 42). 
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Porém, Barbosa (2013) alerta para as desvantagens quando há inovação nos 

dispositivos e, neste caso, também na forma como eles são apresentados ao receptor. 

 
[...]as diferenciações operadas mais fortemente pelo meio digital na 

reformulação dos antigos ou tradicionais podem ser mais agressivas – gerando 

a remediação agressiva – e produzindo descontinuidades e rupturas além de 

potencializações[...] (BARBOSA, 2013, p. 44) 

 

 Esta reformulação do meio antigo para o novo é uma das características 

fundamentais do chamado jornalismo digital de 5ª geração. É o que Canavilhas (2012, p. 

09), afirma ser a mobilidade de antigos conteúdos para os novos meios. Esse processo 

dinâmico de renovação de velhos conteúdos a partir de novos suportes é chamado de 

remediação (remediation) e pode acontecer em diferentes níveis, como pequenas 

melhorias quase que imperceptíveis, até atualizações em que o novo meio “engole” 

totalmente o meio antigo (CANAVILHAS, 2013, p. 09). Porém, Bolter e Grussin (1999) 

já afirmavam que “todas as funções de uma nova mídia, como a remediação, nos oferecem 

outro meio de interpretar as obras das mídias anteriores”32 (BOLTER; GRUSIN, 1999, p. 

55). 

Ainda tratando de aplicativos autóctones, Barbosa (2013) apresenta outra 

característica diferencial destas aplicações: os horários em que as atualizações são 

fornecidas ao público usuário.  Em pesquisa realizada pela autora, foi detectado que o 

período noturno é o mais utilizado à disponibilização de atualizações dos conteúdos. Isso 

se deve ao poder atribuídos aos tablets e smarthphones de conseguirem capturar e manter 

a atenção dos consumidores/leitores/usuários por períodos de tempo mais extensos, serem 

propícios para textos mais longos, assistir vídeos, fotos e infográficos (devido ao seu alto 

desempenho técnico) e despertarem maior interesse dos usuários de assinarem as revistas 

destes aplicativos (BARBOSA, 2013, p.45). 

As publicações em que Barbosa (2013, p. 44) citou como portadoras destes 

aplicativos autóctones são O Globo a Mais (O Globo) e La Repubblica Sera (La 

Repubblica, Itália), Estadão Noite (Estado de S. Paulo) e a revista Folha 10, da Folha de 

S. Paulo.  

 

 

                                                 
32 “all current media function as remediators and that remediation offer us a means of interpreting the 

works of earlier media as well” 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir da definição do objetivo central desta pesquisa, que busca comparar a 

versões impressa e para dispositivos móveis da revista Galileu, apontando suas diferenças 

e semelhanças, desenvolvemos a pesquisa bibliográfica, a fim de proporcionar a base de 

conhecimentos teóricos necessários para o entendimento das potencialidades do 

jornalismo digital e móvel. Gil (1999) define a importância deste passo, no seguinte 

trecho: 

 

Qualquer que seja a pesquisa, a necessidade de consultar material publicado é 

imperativa. Primeiramente, há a necessidade de consultar material adequado à 

definição do sistema conceitual da pesquisa e à sua fundamentação teórica. 

Também se torna necessária a consulta ao material já publicado tendo em vista 

identificar o estágio em que se encontram os conhecimentos acerca do tema 

que está sendo investigado (GIL, 1999, p.75). 

 

Nesta etapa, contextualizamos o webjornalismo, sua evolução com o início da 

Internet e a aplicação desta no jornalismo, chamada primeira fase (MIELNICZUK, 2002), 

até chegarmos na produção contemporânea de conteúdos elaborados e pensados para 

plataformas móveis, a quinta geração do webjornalismo (BARBOSA, 2013). 

Para dar suporte à problemática, procuramos dar conta de conceitos centrais, 

como: webjornalismo, interatividade, instantaneidade, etc, a partir de pesquisadores da 

cibercultura e do jornalismo digital, como André Lemos, Alex Primo entre outros. 

Numa segunda etapa, realizamos o mapeamento e a descrição do objeto empírico 

para fins de delimitações da pesquisa, quais sejam: corpus e critérios de análise. Vale 

enfatizar que a observação exploratória do objeto vem sendo realizada desde 2010, 

interesse inicial do pesquisador nesta segmentação do jornalismo e, sobretudo, desde abril 

de 2011, quando o título passou a oferecer versão para tablets. 

Considerando a trajetória histórica da versão mobile da revista Galileu, optamos 

por analisar as edições de janeiro e setembro de 2013, em função de ter iniciado naquele 

momento uma nova fase editorial na publicação (foi contratado para o cargo de diretor de 

redação, o jornalista Alexandre Matias, ex-editor do blog “Link33”, do portal Estadão34), 

e, também pelo fato de, na análise exploratória, termos observado adaptações e 

atualizações em termos de conteúdo, aspectos técnicos e de ferramentas. 

                                                 
33 http://blogs.estadao.com.br/link/ 
34 http://www.estadao.com.br/ 

http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/


44 

 

Vale ressaltar que se trata de uma análise comparativa das versões impressa e 

mobile da revista Galileu para compreendermos as diferenças e avanços entre os formatos 

da publicação. A comparação na pesquisa é caracterizada, segundo Gil (1999, p.34), pela 

investigação de fenômenos ou fatos “[...] em vistas a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre eles”. Neste caso, focamos na verificação de atributos da web e das 

ferramentas-aplicativos que potencializam o jornalismo produzido na revista Galileu para 

tablet, tanto a sua presença como ausência. 

 Neste processo, entre os critérios de análise, tomamos as seguintes categorias do 

formato digital, por, a partir dos estudos absorvidos ao longo da pesquisa, acreditar se 

encaixarem melhor na atual fase do webjornalismo: conteúdos, estratégias de 

interatividade, personalização, multimídia, perenidade, instantaneidade e 

tactilidade 

Trata-se, pois de uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa que tem o 

objetivo de elaborar uma descrição analítica com ênfase no jornalismo das plataformas 

móveis. Justamente, procuramos verificar o cenário recente do webjornalismo, já inserido 

nas plataformas móveis, porém ainda incipiente.  

 Também optamos por realizar uma entrevista do tipo semi-aberta, online, com o 

atual diretor de redação da revista Galileu, Alexandre Matias. Segundo Duarte (2005), a 

função de uma entrevista semi-aberta é a de ser uma conversa baseada em um roteiro de 

controle, podendo uma pergunta gerar outra, diferente das entrevistas fechadas, que não 

dá a possibilidade do entrevistado formular suas próprias respostas, mas sim escolher 

alguma entre as opções fornecidas. 

A escolha deste tipo de entrevista se fez por tratarmos de tecnologia inserida ao 

jornalismo, ou seja, algo que não pode ser feito através de questionários por se tratar de 

um tema que, assim como o próprio jornalismo, está sempre em constante mudança. 

Logo, a entrevista semi-aberta foi enviada por e-mail na tentativa de compreender este 

processo de transição do jornalismo e principalmente a realidade da produção de 

informação para plataformas móveis.  

Embora tenhamos conseguido “conversar” com o diretor de redação da revista por 

e-mail (figura 12) e por chat, via Facebook (figura 11), não houve resposta efetiva até a 

data de conclusão deste estudo (o contatamos desde o dia 22 de outubro e nos foi 

prometido retorno até o início do mês de novembro). É fundamental ressaltar que, após a 

leitura do roteiro de perguntas, Alexandre Matias resumiu as questões em “corte de 

custos”, além da edição digital ter “ficado em segundo plano” e sugeriu escrever um texto 
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sobre o assunto, ao invés de responder a cada uma das 12 questões, conforme diálogo 

reproduzido abaixo: 

 

Figura 11 - Conversas com Alexandre Matias via chat do facebook. Montagem do pesquisador 
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Figura 12 - E-mail enviado para Alexandre Matias. 

A seguir, no próximo capítulo, trazemos a análise do objeto empírico, a partir dos 

critérios anteriormente previstos. 

 

5.1 REVISTA GALILEU 

 

A revista Galileu é uma publicação mensal que aborda temas relacionados a 

história, ciência, tecnologia, entre outros. Pertencente a Editora Globo, ela está em 

circulação desde 1991, quando ainda se chamava Globo Ciência, passando a ser Galileu 

desde a edição número 86, em setembro de 1998. Além do nome, o layout também passou 

por mudanças, assim como em 2004, 2006, 2009 e 2010. 

Com tiragem atual de em média 190 mil edições, a Revista Galileu, até a 

finalização deste estudo, conta com 268 exemplares, sendo que desde a edição de abril de 

2011, está disponível para tablets. 

Para o lançamento da revista em formato digital, houve a produção e divulgação 

de um vídeo35, veiculado no site36 da revista. Nele a revista promete vídeos, gráficos 

animados, galeria de fotos e muito conteúdo extra, ou seja, inovações através da aplicação 

das potencialidades proporcionadas pelo webjornalismo. 

 

                                                 
35 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jtdCulQ80zc 
36 http://revistagalileu.globo.com/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jtdCulQ80zc
http://revistagalileu.globo.com/
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5.2 APLICATIVO REVISTA GALILEU 

 

               O download do aplicativo da revista Galileu 37não apresenta custos, fato que o 

coloca entre os 10 apps de revistas brasileiras mais baixados em ambas lojas virtuais 

nas quais estão disponíveis, Apple Store e Google Play. (figura 13).  

 

Figura 13 - Revista Galileu entre os 10ª apps de revistas digitais brasileiras mais baixadas. 

No sistema iOS (assim como a maioria dos apps relacionados à leitura da Apple) 

ele é executado dentro da “Banca” (figura 14), componente/aplicativo presente de fábrica 

nos dispositivos da Apple e que funcionam como uma espécie de “biblioteca” móvel, 

contendo alguns dos livros/revistas comprados ou baixados pelo usuário. 

                                                 
37 O app da Revista Galileu está disponível tanto na Apple Store como no Google Play. 
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Figura 14 - Revista Galileu contida na “Banca” do iPad. 

Porém, para ter acesso ao conteúdo das revistas dentro do aplicativo, o usuário 

deve ser assinante da mesma. Ao abri-lo e selecionar a opção “Loja”, estarão disponíveis 

as revistas Galileu desde a edição 237, que corresponde à publicação de março de 2011 e 

que marca a entrada da revista no mercado editorial digital, neste caso, para tablets da 

Apple. Os assinantes da revista impressa ganham direito aos produtos digitais, basta 

realizar um simples cadastro com dados pessoais como código da assinatura e CPF do 

titular da publicação. Já para quem não possui contrato com a empresa, será preciso 

desembolsar valores que variam entre US$2,99 para edições antigas e U$$3,99 para a 

edição atual (preços por compras avulsas) (figura 15). 
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Figura 15 - Loja digital do app da revista Galileu. 

Além da opção “Loja”, o app apresenta quatro ferramentas, todas localizadas na 

parte inferior (verticalmente). São eles: Biblioteca, Loja (citado acima), Outros Apps, 

Fale Conosco e Visualizador. 

A biblioteca (figura 16), como o próprio nome explica, é o espaço que armazenará 

as revistas possuídas pelo usuário. Diferente da “Biblioteca” nativa do iOS, que é 

responsável por armazenar e organizar revistas, livros, etc por publicação e autores (Ex: 

Galileu, IstoÉ, Veja), ela contém todas as edições em que o cliente obteve. O conceito de 

perenidade (PADILHA, 2007) está presente neste momento, pois é possível fazer o 

download da revista, lê-la off-line, apagá-la e baixar novamente quando quiser. 
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Figura 16 - Galeria de Revistas Galileu baixadas e armazenadas no dispositivo móvel. 

A aba denominada “Outros Apps” (figura 17) indica ao usuário aplicativos 

relacionados com a Editora Abril (revistas Autoesporte, Época, Casa e Comida, etc) e 

outros produtos relacionados à Editora Globo. 
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Figura 17 - Outros aplicativos que podem ser comprados dentro do app da revista Galileu. 

 O “Fale Conosco” (figura 18) é o elo de comunicação feito entre a Editora Globo 

e o cliente. Aqui nos são apresentadas duas opções: “Sou Assinante – Editora Globo e 

Sou Assinante Apple”. O primeiro é para clientes da Editora Globo como num todo, não 

somente para os assinantes da revista Galileu. Já a segunda é para as pessoas que fizeram 

a assinatura da revista diretamente pelo aplicativo. 
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Figura 18 - “Fale Conosco”, o canal de comunicação com o leitor. 

Por fim, o “Visualizador” é onde a revista é executada. Por exemplo, se clicarmos 

em qualquer das outras abas explicadas acima, sairemos do modo de visualização da 

revista. Ao clicar em “Visualizador”, retornamos à revista de onde paramos. 

 

5.3 INSTANTANEIDADE 

 

 Se levarmos em conta a instantaneidade do webjornalismo a partir das 

atualizações constantes em portais noticiosos, rede sociais, entre outros, não podemos 

considerar que a revista Galileu para mobile é instantânea. Após o fechamento da revista 

impressa, é programada a versão para dispositivos móveis, e ambas não recebem 

atualizações de conteúdos, erratas, entre outros. Estas atualizações acontecem somente 

no site da revista. 
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 O que observamos como característica de instantaneidade é no que se diz a 

respeito da distribuição da revista móvel. A cada último dia do mês é exibida uma 

notificação no tablet informando que a edição correspondente ao mês seguinte está 

disponível 38para download (figura 19). 

 

 
Figura 19 - Notificação de disponibilidade da revista mobile 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 A revista impressa chega na residência do pesquisador entre os dias 3 e 4 do mês correspondente a 

publicação. 
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5.4 CONTEÚDOS 

 

Os conteúdos apresentados na revista Galileu, nos dois formatos escolhidos e 

analisados nesta monografia, impresso e para iPad, não apresentam diferenças 

significativas. O que podemos destacar é que há alteração quanto a localização de onde 

uma reportagem aparece, não o seu teor em si. Por exemplo, a editoria On (Online), da 

edição nº 258, que mostra matérias encontradas no site da revista (galileu.globo.com), foi 

encontrada na sexta página da revista impressa e na sétima da móvel. 

 

Figura 20 - Editoria On (online) da versões impressa, com numeração de páginas, e digital, sem 

numeração, respectivamente. 

Ao detectarmos a presença de um mesmo conteúdo nas diferentes versões da 

revista de janeiro de 2013, pudemos notar que a numeração nas páginas da revista para 

plataforma iOS, assim como o índice (editoria tradicional na versão impressa) não 

existem. Num primeiro momento, este fato causou estranhamento e dificuldade para 

encontrar e comparar quaisquer conteúdos das matérias presentes na edição de janeiro. 

Entretanto, no aplicativo da revista, existe a possibilidade de visualizar o sumário/índice 

da edição, ao tocarmos no ícone correspondente. Assim sendo, o sumário não faz parte 

da revista digital, mas sim do seu aplicativo.  
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Figura 21 - Sumário encontrado no app da revista Galileu. 

Já na edição nº 266 (setembro de 2013) da revista Galileu digital, a numeração nas 

páginas, assim como o índice e as editorias, se fazem presente. 

A editoria “ctrl + z”, que é responsável por corrigir supostos erros cometidos em 

edições anteriores, é algo que consideramos pouco explorado pela revista, devido ao fato 

de que a atualização dela por meio do app seria viável (ao contrário do que acontece na 

revista impressa). 

Na busca pelos conteúdos elaborados exclusivamente para iPad, prometidos no 

vídeo/propaganda do lançamento da revista para esta plataforma, não os detectamos em 

momento algum, na edição de nº 258, por exemplo. O que encontramos são vídeos, na 

edição 266, hospedados no Youtube e que estão disponíveis para qualquer pessoa 

(assinante ou não da revista), assisti-los. Em ambas edições digitais, o conteúdo extra 

pode ser atribuído somente às galerias de imagens presentes em algumas matérias.  
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Figura 22 - Galeria de fotos da revista Galileu para mobile. 

As publicidades presentes nas edições impressa e digital da revista de janeiro e 

setembro de 2013, assim como as matérias, são idênticas, todas as que pudemos encontrar 

na revista impressa estão na móvel. A única diferença é que na segunda existem 

propagandas adicionais quando comparamos com a primeira. 

Nesse sentido, a partir do corpus, evidenciamos a fragilidade da publicação nesta 

categoria por considerarmos que as tecnologias digitais móveis permitem o acréscimo de 

conteúdos, e exploração e o desenvolvimento de outras abordagens sobre os mesmos 

assuntos, no sentido de atrair os leitores. 

 

 

5.5 ESTRATÉGIAS DE INTERATIVIDADE 

 

Quanto à interatividade aplicada à revista Galileu para iPad, edição nº 258, alguns 

pontos positivos foram detectados, como por exemplo o desenrolar de um infográfico a 

partir do toque na tela. Na matéria “Biomassa no bagaço”, presente da revista de janeiro, 

é mostrado um infográfico explicando o processo de queima do bagaço da cana até o 

transformar em energia (figura 23). Diferentemente da revista impressa, que apresenta o 



57 

 

infográfico estático e com diversos textos espalhados pelas páginas, as infografias na 

versão para plataforma iOS são mais leves, justamente por não apresentar grande 

quantidade de informação ao mesmo tempo. É o usuário que, como já falado acima, ao 

tocar no infográfico, vai ditando a sua própria velocidade de leitura. 

 

Figura 23 - Infográficos na revista Galileu impressa e para iPad, respectivamente. 

 

 A editoria On (Online) apresenta ampla vantagem no formato digital móvel, pois 

assim como na questão das infografias, ao clicarmos em alguma chamada das matérias 

seremos redirecionados para o site, assim como links para a página oficinal no Facebook, 

Youtube, Twitter e demais endereços eletrônicos da publicação. Isto já não é possível na 

versão impressa, pois deveremos ir até um PC ou notebook para acessar o site ou entrar 

em contato com os sites de redes sociais da revista.  

A interatividade como processo de comunicação entre editora e público leitor foi 

testada por nós e obteve resultados positivos, visto que fomos respondidos pelo Twitter 

oficial da revista Galileu, após realizarmos uma reclamação através de perfil pessoal 

(figura 18).  
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Figura 24 - Interação entre usuário e revista Galileu, através do rede social Twitter. 

Além disso, é visível a atualização em questões de interatividade, da edição de 

setembro para iPad. Os links agora são muito mais presentes, até mesmo na capa, 

bastando clicar sobre a chamada das matérias para sermos, instantaneamente, 

direcionados para elas. Isso não acontecia na edição de janeiro e o índice volta a aparecer 

como editoria na revista móvel. 

A aplicação dos links é detectada como pertencentes aos processos reativos 

(PRIMO, 2000, p.85), pois eles nos levam para conteúdos de dentro da revista, planejados 

pelos programadores da Galileu para dispositivos móveis. Links que levam para 

conteúdos em sites externos só funcionam quando o dispositivo móvel estiver conectado 

com a rede, ou seja, há limitação da interatividade. 
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Figura 25 - Presença de hiperlinks na capa da edição 266, destacados pelo pesquisador 

A interatividade por meio de links, na edição 258 da revista móvel, foi detectada 

em dez vezes. Este número passou para 57 na revista 266, sendo que destes, 54 

direcionam o usuário para sites, um para vídeo no Youtube e os outros dois levam para 

galerias de fotos. 

Pudemos também notar no quesito de interatividade, a falta do guia de utilização 

da revista para iPad, presente na edição de janeiro, mas já excluída na revista de setembro 

(figura 21). 
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Figura 26 - “Come ler” está ausente na edição de setembro. 

É possível afirmar, portanto, que no que tange os potenciais da interatividade, a 

revista, embora disponibilize acesso direto aos produtos, ainda se limita a usar os links 

mais como ferramentas explicativa do que como potencial estratégico de diálogo 

bidirecional ou multidirecional entre leitores e/ou entre repórter e leitor.  

 

5.6 PERSONALIZAÇÃO 

 

Na revista Galileu para tablets, é possível customizar o tamanho da fonte e, para 

além disso, aumentar também as fotos presentes nela. Porém, nas matérias “O corredor 

Polonês”, “Biomassa do bagaço”, “Estacione na zona verde”, Eficiência já”, “Top 

Tube”, “Fazer exercícios físicos nos deixa mais inteligentes?”, “Não quero seguir 

admitido”, “O antônimo do cambista”, “Revolução Assexuada”, “O poder do QI (quem 

indica)”, “Mecânico Submarino”, “Quem um dia irá dizer”, “Colecionar 
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conhecimento”, “Poder indie”, “O velho oeste de Tarantino”, “Dungeons & Dragons e 

a origem do facebook” (figura 26) e “Indivíduos Digitais, Instituições analógicas”, 

presentes na edição de janeiro de 2013, o zoom, acionado pelo movimento de pinçar 

(CUNHA; PALACIOS; 2012)  não é aplicável, ou seja, entre as 26 reportagens presentes 

na revista, dezessete se mantém no tamanho padrão do aplicativo. Já na revista 266, todas 

as páginas (com exceção da capa) assim como fotos podem ser ampliadas. 

 

Figura 27 - Aviso de impossibilidade de aplicação do zoom, destacado pelo pesquisador. 

O modo em que efetuamos a leitura também apresenta diferenças notórias quando 

comparamos as publicações impressas e para dispositivos móveis. Na primeira, o ato de 

ler é feito da esquerda para a direta, no sentido vertical e ao acabarmos, viremos a página 

para continuarmos a leitura. Já na versão para iPad, como no caso da edição de janeiro, 

esta leitura é feita também nos moldes ocidentais, porém a sua continuidade é vertical, ou 

seja, devemos, através do movimento de rolagem (CUNHA; PALACIOS, 2012), deslizar 

o texto de baixo para cima.  
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Figura 28 - Modo de leitura na revista Galileu digital de janeiro. 

Já na edição da revista móvel de setembro, a leitura é feita de maneira idêntica as 

revistas impressas (figura 29). 
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Figura 29 - Disposição para leitura na revista móvel de novembro. 

 Apesar das diversas possibilidades de customização de produtos jornalísticos, 

fornecidos pela Internet e pelos avanços tecnológicos, a edição móvel da Galileu 

disponibiliza como principais opções de personalização o aumento de fonte e de fotos.  

 

 

5.7 MULTIMÍDIA 

 

O uso de produtos audiovisuais e infográficos animados é uma característica 

possível somente na revista Galileu para plataforma iOS. Contudo, ela não foi utilizada 

na edição digital de janeiro de 2013. Como já citado anteriormente, a multimidialidade 

encontrada nesta edição fica por conta de dois infográficos, animados a partir do toque 

na tela do dispositivo (figura 17 e 25). 

 



64 

 

 

Figura 30 – Infográfico executado a partir do toque na tela. 

 Os vídeos e sons estão ausentes nesta edição, aparecendo somente uma vez na 

revista de setembro, na página onze, sendo o trailer39, encontrado no Youtube, de um 

seriado televisivo norte-americano (figura 31). 

                                                 
39 http://www.youtube.com/watch?v=T3T-evQZiQo 
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Figura 31 – Trailer presente no app da revista Galileu, hospedado no Youtube 

 

5.8 PERENIDADE 

 

A memória, principal potencialidade da Internet aplicada ao jornalismo, é uma 

característica falha nas edições de janeiro e setembro de 2013, para mobile. Todos os 

conteúdos “extras”, como os próprios vídeos, estão hospedados na Internet e não dentro 

do aplicativo da revista. Isto faz com que os recursos de armazenamento da revista para 

iPad não sejam explorados de maneira ampla, pois ela o utiliza em âmbito de rede 

mundial de computadores e não de dispositivo móvel.  
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Figura 32 - Sem acesso a rede app da Galileu não abre alguns links. 

O único ponto positivo quanto à atribuição da perenidade é a também já 

mencionada galeria de fotos, que se mostrou disponível mesmo com o dispositivo sem 

conexão com Internet. Nos demais testes realizados quanto à memória da revista, 

obtivemos resultados negativos, como por exemplo ao tentar ler o trecho de um livro 

resenhado em uma editoria da revista, além obviamente dos vídeos do Youtube e links 

que levam para outros sites. 

 

5.9 TACTILIDADE 

 

A principal inovação que a revista Galileu para tablets traz, assim como o próprio 

tablete, diz respeito à tactilidade, o modo de exibição, isto é, a orientação da página entre 

retrato (vertical) e paisagem (horizontal), a partir da ação de girar o dispositivo móvel, 

chamada de girar (CUNHA; PALACIOS, 2012). Esta possibilidade, na edição de janeiro, 
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é limitada, sendo realizável em três matérias, sendo duas delas infográficos e a outra uma 

galeria de fotos que só aparece ao girarmos o dispositivo para a orientação de paisagem. 

A opção de exibição vertical ou horizontal, exclusiva da revista para tablets, é 

aplicada totalmente na edição 266 (figura 35), ou seja, é possível visualizar a revista, tanto 

em modo retrato como paisagem, em todas as páginas desta edição. 

 

Figura 33 - Mesma matéria da revista Galileu para iPad, com o aparelho posto em vertical (retrato) 

e na horizontal (paisagem), respectivamente. 

 Gestos tácteis, como o pinçar, já foram apresentados nesta pesquisa, porém na 

análise de personalização (item 5.4), entendida como o gesto de zoom ou personalização 

do tamanho de fontes e imagens, assim como o toque nas estratégias interatividade (item 

5.5), permitindo a exibição dos conteúdos nos infográficos. 

 Os demais gestos tácteis, assim como sensores tácteis presentes nas figuras 9 e 10 

desta pesquisa, não foram detectados em nenhum momento, tanto na edição digital de 

janeiro, como na edição digital de setembro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escolher o tema desta pesquisa, foi levada em conta a familiaridade do 

pesquisador com as publicações da revista Galileu, mesmo antes delas serem disponíveis 

para tablets. Ao adquirir um dispositivo móvel (iPad 2), o pesquisador passou a consumir 

a revista para o tablet, então o objetivo desta pesquisa foi tomando forma. 

A leitura, tanto em papel quanto em telas de computador, tablets e smarthphones, 

continua a ser uma forma de consumo de conhecimento. Independente da superfície no 

qual o conteúdo está enquadrado, o ato de ler é o objetivo principal quando se produz 

conteúdo. Porém, com a chegada de novos dispositivos, desde os desktops até os 

dispositivos móveis, o meio jornalístico precisou se adaptar. 

Podendo aliar texto a vídeos e animações, o webjornalismo de 5º geração caminha 

em passos lentos para o total e real aproveitamento dos tablets, dispositivos que fornece 

todas as potencialidades das anteriores gerações do webjornalismo e algumas novas, 

como a tactilidade.  

Mas, o que encontramos através desta pesquisa foi totalmente o inverso do 

esperado quando tratamos de uma revista disponível para tablets: uma transposição de 

conteúdos (MIELZINUCK, 2002), como acontecia nos primeiros anos da  fusão entre 

jornalismo e Internet.  

O consumo de tablets ainda é baixo no Brasil. Isto faz com que não haja 

investimentos necessários para a criação de um produto satisfatórios, e devidamente 

produzidos para eles, com o intuito de aproveitar suas ferramentas. Não chega a ser 

assustador, mas fica como um sinal de alerta para pesquisadores e instituições formadoras 

de profissionais que envolvem a área de jornalismo, publicidade, desgin, etc: faltam 

profissionais qualificados no mercado do jornalismo digital. 

A formação de um profissional completo está longe do ideal. São necessários 

quantidades adversas de pessoas, das mais diferentes áreas, para a finalização da revista 

digital Galileu. Assim, o preço da produção de uma revista para tablets se torna elevado, 

sendo mais um dos empecilhos para o desenvolvimento dela, como apontou Alexandre 

Matias em conversa conosco. 

O que deveria ter tudo para ser algo totalmente inovador, acaba por cair na 

mesmice. Os conteúdos extras, gráficos animados, entre outras características prometidas 

no vídeo de lançamento da revista Galileu para mobile não existem, gerando uma falsa 
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expectativa. Alexandre Matias ainda afirma que “a revista digital ficou em segundo 

plano”. 

As respostas obtidas através do chefe de redação da revista Galileu resumem os 

problemas da revista: falta de interatividade, instantaneidade e aproveitamento das 

potencialidades da web. 

Os pontos positivos da revista móvel ficam por conta da possibilidade de 

andarmos com uma biblioteca ambulante, contendo várias revistas em um único aparelho. 

Isto facilita o consumidor quanto ao acúmulo revistas impressas, e também é uma maneira 

de diminuir o consumo de papel. 

Por fim, podemos concluir que a revista Galileu para mobiles tem muito o que 

melhorar. Não basta que ela esteja disponível para tablets, ela precisar ser produzida, 

pensada, elaborada para o dispositivo móvel. É necessário que ela instigue o leitor a 

consumi-la nesse novo formato, dando-o possibilidades reais de interação, 

personalização, instantaneidade e todas as potencialidades da web. Mas, no momento, ela 

é igual a revista impressa, apenas em outra superfície, a digital. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA ALEXANDRE MATIAS 

 

1)    Quais os principais atributos, vantagens e/ou diferenciais da revista Galileu para 

tablets que você destacaria?   

 2)    Em maio de 2013 evidenciamos diversas mudanças na versão para tablets (exemplo: 

inserção do índice como editoria, assim como a presença de hiperlinks nas matérias da 

capa). Quais os objetivos destas iniciativas? Podemos afirmar que elas fazem parte de um 

novo projeto editorial digital?  

 3)    Também, a partir de maio, verificamos que a Galileu para dispositivos móveis passou 

a oferecer a possibilidade de poder ser totalmente lida na posição horizontal. A forma da 

continuidade das matérias foi alterada, ou seja, anteriormente, alguns textos eram 

dispostos na vertical, fazendo com que o usuário precisasse deslizá-lo para baixo, a fim 

de realizar a leitura dele. Estas mudanças estão relacionadas uma a outra? Por que se 

optou por elas?  

 4)    O “manual” (“Como usar”) da revista, foi excluído da publicação. Por que? Não há 

uma preocupação com que os consumidores tenham dificuldade no manuseio das opções 

oferecidas por ele, dentro do aplicativo da revista? 

 5)    Uma das características mais notórias das primeiras versões da revista Galileu para 

sistema iOS é a capa em movimento, ou seja, com animação, através de vídeo e por vezes 

com som. Nas últimas edições estas capas animadas não se fazem presente. Isto tem a ver 

com uma escolha é editorial ou técnica? Por que? 

 6)    Nas últimas edições, o uso de vídeos tem sido constante. Matérias relacionadas a 

filmes, games, entre outros utilizam desta ferramenta para demonstrar trailers e 

gameplays, respectivamente. Ao clicarmos nestes links, somos direcionados para sites 

como Youtube e vimeo. Há projeto e/ou possibilidade de conteúdo inédito (vídeos, games 

etc) para os leitores? Por que? 

 7)    Existe alguma revista-modelo para tablets (de referência) na qual a equipe de vocês 

tomem como referência? Qual?  Por que? 
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8)    A revista Galileu tem boa aceitação na versão de tablets? Qual formato vende mais, 

impresso ou para tablets? Existem dados ou números (%) que você poderia nos fornecer? 

9)    Na sua opinião, as revistas para dispositivos móveis são o futuro do mercado editorial? 

O que falta para ela emplacar de vez entre os leitores/usuários? 

10) Qual o perfil para os profissionais trabalharem com jornalismo em tecnologias 

móveis? Há profissionais preparados no mercado? 

11) Há demanda de publicidade nesse formato? Como as empresas avaliam o potencial 

de publicidade nesses formatos? As perspectivas são promissoras?  

 12) Para os assinantes da revista impressa, o acesso a revista para iPad é “gratuito”, ou 

seja, quem assina a revista Galileu de papel tem o direito de tê-la em seu tablet. O custo 

da Galileu impressa, nas bancas é R$10,00. Já para comprarmos ela diretamente pelo 

aplicativo da revista o valor é de US$3,99 (cerca de R$9,00). Perguntamos: O que faz da 

versão para tablets ser um pouco mais barata em relação a impressa, se na primeira, os 

valores de impressão e distribuição são praticamente zero? E por que assinar a revista 

Galileu para iPad diretamente pelo site da Globo (assineglobo.com.br) é mais barato 

(R$6,90) do que dentro do próprio aplicativo da revista (US$3,99). 

13) Quais são (ou devem ser) as vantagens de uma revista em formato tecnologia móvel 

(além da própria mobilidade), em relação a versão online? Você pode responder 

citando/comentando sobre a Galileu? 


