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RESUMO 
 
Esse artigo aborda o contexto atual dos periódicos na internet, mais especificamente das 
edições digitais. Busca-se definir e qualificar os graus de interatividade e de imersão de 
das edições digitais a partir dos pressupostos de Kretz (1985) e de Santaella (2004). O 
artigo finaliza com uma análise sobre os graus de interatividade presentes em duas 
edições digitais. Discute-se principalmente as possibilidade de navegação e o uso dos 
recursos interativos. Conclui-se que o uso dessa tecnologia pode ser aprimorado e 
também aplicada a outros contextos, além jornalismo. As edições digitais trazem 
benefícios pois orientam o leitor na navegação possibilitando concentração no conteúdo 
e evitando aprendizado dos códigos da interface. 
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Introdução 

A difusão e leitura de informações através da internet já fazem parte do cotidiano de 

milhões de pessoas. Segundo Barbosa (2009), o Brasil, em novembro de 2008, tinha 

cerca de 20% dos domicílios urbanos e 4% dos domicílios rurais, com acesso a internet, 

segundo números da pesquisa TIC Domicílios 20084. Em estatísticas gerais a pesquisa 

aponta que essa quantidade de usuários ultrapassou os 54 milhões no País, 9 milhões a 

mais que em 2007, e 19 milhões se comparado a pesquisa de 2006. 

O constante crescimento dos números demonstra o impacto que a internet está causando 

nas relações sociais, educacionais e de consumo. Reflexo explícito das mudanças é a 

forma de como as emissoras de rádio e de TV e as editoras de jornais e revistas, ou seja, 

                                            
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do IX Encontro dos 
Grupos/Núcleos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
 
2 Mestrando do programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica da UFSC, email: ifgolfetto@gmail.com  
 
3 Professora de programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica da UFSC, email: berenice@cce.ufsc.br  
 
4 Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil em 2007, realizada entre setembro 
e novembro daquele ano, sob a coordenação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br). 
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os veículos de comunicação em geral passaram a produzir e difundir as notícias. Seus 

esforços estão cada vez mais concentrados em atender a demanda de velocidade e 

interatividade provocada pela internet. 

Em tempos de convergência midiática, deve-se considerar as alternativas que a 

hipermídia oferece no momento de elaboração do projeto gráfico-editorial. Nesse 

sentido, vê-se que a mídia impressa (jornais, revistas, livros, etc.) está passando por uma 

fase de adaptação aos avanços tecnológicos, pois, contrariando as previsões alarmistas 

da última década, ela não vai morrer, mas vai se modificar. Situações semelhantes 

aconteceram com a pintura depois do advento da fotografia e com o rádio quando da 

popularização do televisor. Em palestra na III Fipp – Conferência Ibero-Latino-

Americana de Revistas, Vitor Civita5 afirmou que “a internet não é um meteoro 

gigantesco e nós (mídia impressa) não somos os dinossauros”, e prevê, quem souber se 

adaptar, não apenas sobreviverá, mas irá realmente evoluir. (ANER, 2008.) 

Recentemente, estão sendo veiculadas edições digitais de periódicos, que através do uso 

de tecnologias6 que permitem “folhear” o jornal ou a revista como na versão em papel. 

Pode-se saltar páginas, ampliá-las, visualizar o conjunto de páginas lado-a-lado, buscar 

por conteúdo, digitar anotações, entre outras. É possível ver ainda animações no lugar 

de algumas imagens e, mais raramente, é possível copiar o conteúdo de texto dessas 

edições. As edições digitais em princípio podem atenuar sensivelmente a desorientação 

dos usuários, que, como afirmam Padovani e Moura (2008), é “o primeiro problema 

associado à navegação em hipermídia”. 

Em um contexto geral não há uma definição clara do conceito de edição digital, 

principalmente no que ela se diferencia dos padrões e nomenclaturas que a precederam. 

Assim, neste artigo delimita-se cada um desses padrões e descreve-se os níveis de 

interatividade e de imersão em que as edições digitais se enquadram, para qualificá-las 

mais precisamente. Busca-se ainda, descrever as funcionalidades da interface dessas 

edições e realizar a análise de duas revistas que fazem uso de tecnologias semelhantes, 

tendo como parâmetros os recursos de interatividade e de conteúdo nelas contempladas.  

                                            
5 Vitor Civita é um dos maiores executivos de revistas do País. É presidente da Editora Abril, empresa responsável 
por mais de 90 títulos regulares que atingem mais de 230 milhões de pessoas. 
 
6 No caso, com o uso do software Adobe® Flash®, um ambiente para a criação de experiências interativas atrativas. 
É um software de gráfico vetorial – apesar de suportar imagens bitmap e vídeos – usado comumente para a criação de 
animações interativas que funcionam embutidas num navegador web. 
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Os periódicos no meio digital 

No início do anos 90, começaram a surgir publicações na internet rotuladas de e-zines. 

Conforme define Gill (2000), e-zine é “uma pequena revista autoeditada distribuída 

eletronicamente pela internet ou por disquete”, sendo derivada do fanzine, que “com a 

chegada da internet, (...) podia competir com as revistas tradicionais mais importantes; o 

custo da edição e distribuição deixava de ser um fator significativo.” Concomitante ao 

aparecimento das e-zines haviam as revistas eletrônicas, definidas por Gill (2000) como 

“um website que utiliza um formato de revista geralmente em combinação com 

características interativas. Às vezes é a versão online de uma revista impressa.” Mas a 

palavra eletrônica tem um sentido ambíguo na produção jornalística. 

 
A rigor, os jornais tradicionais há tempos podem ser considerados produtos 
eletrônicos. Praticamente desde a entrada em massa da fotocomposição e, mais 
recentemente, com as chamadas “redações eletrônicas”, todo o processo de 
produção do jornal é eletrônico, salvo a distribuição do produto. (LAREQUI et 
al., 2000) 
 

Todavia, Oliveira (2001 apud Bomfá, 2003), “explica que os termos digital, eletrônico e 

on-line, atribuídos aos periódicos, são utilizados como sinônimos por diversos autores”. 

Cabe esclarecer que, por lógica, as palavras digital e eletrônica podem ser usadas para 

designar um mesmo tipo de publicação, pois a primeira refere-se a codificação da 

informação, que pode ser “lida” apenas por um aparato eletrônico. Contudo o termo 

online é diferente, pois denota que a informação só pode ser acessada mediante conexão 

com a internet. Assim estabelece-se a relação que toda a publicação online é eletrônica 

e, portanto, digital, como é o caso dos websites de periódicos. Porém nem toda 

publicação digital e eletrônica é online, a exemplo dos CD-Rom’s7.  

 

Destaca-se que, em paralelo aos avanços na apresentação do conteúdo na internet, 

estavam sendo comercializadas coletâneas de revistas em CD-Rom, compondo um 

acervo digital para os leitores. Apesar de exigirem, de maneira geral, a instalação de um 

ou mais programas específicos para visualização do conteúdo, não era preciso conexão 

à internet e era possível fazer a busca de assuntos por acervo, copiar conteúdos de texto, 

navegar através de uma linha do tempo, entre outras coisas. 

 

Mais recentemente, estão disponíveis na web as edições digitais de periódicos. 

Conforme as Normas Técnicas editadas ao final de 2008 pelo Instituto Verificador de 

                                            
7 Compact disc read-only memory, ou disco compacto com memória somente de leitura. 
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Cirulação (IVC)8 “entende-se como edição digital, a cópia da publicação impressa que 

foi distribuída eletronicamente como uma unidade.” Esse conceito implica em 

caracterizar essa edição como produto fechado, com início meio e fim, como as revistas 

ou jornais impressos. Analogamente em relação “a hipermídia em CD-Rom” as edições 

digitais “ainda mantém algumas características de obra” como propõe Santaella (2004). 

Mas por deixar explícito que a distribuição deve ser feita por meio eletrônico, entende-

se que o uso de CD-Rom estaria descartado. Assim, as edições digitais têm sua 

distribuição condicionada a internet, via website, correio eletrônico (e-mail) ou por 

software específico (como observa-se mais a frente).  

 

Os primeiros passos para as edições digitais como as que se conhece hoje aconteceram 

no final da década de 90 com simulações sugerindo o virar das páginas de um livro – os 

flip-books. Em 2001 surgiram empresas dedicadas a adaptação do conteúdo impresso de 

revistas para uma primeira geração das edições digitais, com virada de página plana, 

navegação linear e inexistência de busca por conteúdo. No ano seguinte popularizou-se 

o conceito de internet rica (Rich Internet Applications – RIA) que, segundo Duhl 

(2003), consiste em uma tecnologia para oferecer ao usuário da web experiências mais 

intuitivas, ágeis, eficazes através da combinação dos recursos de interação dos 

programas de computador, das interfaces para web e dos meios de comunicação. A RIA 

revolucionou a produção de peças interativas, propiciando o aprimoramento da interface 

das edições digitais, tornando-a mais agradável e mais próxima da realidade física. 

 

As edições digitais de periódicos tornaram-se publicações formais quando o IVC, com 

base em experiências inglesas e suíças, passou a auditá-las em junho 2006, sendo a 

revista Veja9 a primeira. Para tornar possível sua auditoria foram acrescentadas às 

Normas Técnicas do IVC (2008) uma lista de “documentos impressos e eletrônicos, 

necessários para comprovar: a existência da edição digital; a semelhança dela com a 

edição impressa; o pagamento dos exemplares; os dados cadastrais do cliente; a 

distribuição; a circulação.”  

 

Desde então o número de revistas e jornais auditados nesse formato estão aumentando. 

Conforme notícia do Portal da Imprensa (2009), dados do IVC apontam que só “a circu-

lação paga das edições digitais de jornais brasileiros cresceu 24,5% entre fevereiro de 

                                            
8 O Instituto Verificador de Circulação (IVC) é uma empresa sem fins lucrativos e tem por objetivo estabelecer 
autenticidade à circulação de Jornais e Revistas. 
 
9 Semanário de notícias publicado pela Editora Abril. 
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2009 e o mesmo mês do ano anterior.” O número de exemplares passou de 4.762 para 

6.310, porém essa quantidade representa apenas 0,15% do universo de circulação paga 

de jornais. Apesar de parecer incipiente, o Portal cita uma pesquisa do International 

Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC)10, revelando que “o volume da 

circulação das edições digitais nos poucos países que já fazem a auditoria é, em média, 

inferior a 0,5% da circulação total. A exceção é a Suíça, com médias entre 1% e 3%.” 

 

Na prática, o número de jornais e revistas na plataforma de edição digital é maior do 

que os números divulgados pela imprensa. Por se tratar de uma organização oficial, o 

Instituto Verificador de Circulação apenas pode computar em seus cálculos os títulos 

que estiverem cadastrados e atendam as exigências de auditoria. A tendência é que o 

número oficial de edições digitais aumente, visto que ainda são poucas as revistas e 

jornais auditados no Brasil.  

 

Interface das edições digitais e potencial hipermidiático 

A partir da definição de edição digital apresentada, cabe descrever e qualificar a 

experiência que o leitor está sujeito frente a interface. A característica mais flagrante 

visualmente é a sensação do movimento de página. Como foi dito anteriormente, nas 

primeiras versões das edições o movimento de virada de página era plano, hoje 

praticamente todas as edições digitais disponíveis apresentam o movimento de forma 

flexível. Algumas edições apresentam ainda sombra em gradiente na emenda das 

páginas duplas e/ou nas laterais externas. Também são encontradas edições com o som 

característico da virada de página produzida pelo papel. Dessa forma, a edição digital 

evoca a representação da versão impressa, com sua tradição, familiaridade do usuário e 

facilidade de manipulação. Para melhor qualificar essa representação foram analisados 

os seguintes conceitos: imitação, metáfora, emulação, simulacro e simulação. 

 

• Imitação: consiste em uma “reprodução, o mais exato possível, de algo”, segundo 

Houaiss, Villar e Franco (2001). Este não é o caso das edições digitais pois sua 

dimensão e suporte são diferentes do real;  

• Metáfora: geralmente utilizada nas interfaces gráficas do usuário (graphic user 

interfaces – GUI) com seus ícones e as operações específicas e eles associados, que se 

fazem presentes na interface da edição digital, mas não a define;  

                                            
10 International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC) é o órgão internacional que reúne as entidades 
responsáveis por auditoria de mídia, da qual o IVC é membro. Endereço eletrônico: www.ifabc.org 
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• Emulação: de acordo com Houaiss, Villar e Franco (2001), emular é “fazer com que 

um dispositivo ou programa reproduza fielmente as funções de outro dispositivo ou 

programa, de modo a permitir a utilização do primeiro em lugar do segundo”, o que 

não se aplica, visto que a reprodução se dá do meio analógico para o digital. Isso fica 

mais claro quando os autores citados definem o que é e o que faz um emulador – “diz-

se de ou sistema de computação equipado para emular outro sistema”; 

• Simulacro: é descrito por Japiassú e Marcondes (1990) como sendo constituído “(...) 

por espécies de finos invólucros suscetíveis de nos transmitir a ‘imagem’ das coisas e 

de afetar nossos sentidos”, fornecendo “(...) fielmente a imagem dos objetos originais, 

mas sem sua força”, também não aplicável a uma edição digital, pois implica um grau 

profundo de imersão, propiciando sensações mais vívidas, como no caso de uma 

realidade virtual (RV). 

• Simulação: Houaiss, Villar e Franco (2001) definem simulação como a “imitação do 

funcionamento de um processo por meio do funcionamento de outro.” Podendo ainda 

ser classificada como uma simulação analógica, conceituada pelos autores como uma 

“(...) experiência em que os modelos empregados têm comportamento análogo ao da 

realidade.”  

 

Dentre os conceitos levantados, pode-se inferir que uma edição digital pode ser 

caracterizada como uma simulação, pois imita o funcionamento análogo de um objeto 

real, a revista impressa. Isso posto, para identificar os graus de interatividade dessa 

simulação, é interessante considerar a abordagem de Santaella (2004) que trata o 

usuário como leitor, uma acepção pertinente a forma que a informação se apresenta na 

interface das edições digitais.  

 
Quanto maior a interatividade, mais profunda será a experiência de imersão do 
leitor, imersão que se expressa na sua concentração, atenção, compreensão da 
informação e na sua interação instantânea e contínua com a volatilidade dos 
estímulos. O desenho da interface é feito para incentivar a determinação e a 
tomada de decisão por parte do usuário. (SANTAELLA, 2004, p. 51) 

 
Nesse sentido, a autora lança mão das seis gradações de interatividade propostas por 

Francis Kretz (1985 apud Santaella, 2004), iniciando em um grau nulo de 

interatividade, em que o leitor tem uma postura passiva frente à midia, finalizando com 

o grau máximo, em que o usuário tem papel ativo através do controle e manipulação dos 

objetos que compõe a interface. Essas gradações encontram-se explicitadas adiante. 
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a) interatividade zero nos romances, discos, cassetes, que são acompanhados 

linearmente, do começo ao fim; 

b) interatividade linear, quando os romances, discos e cassetes são folheados e 

saltados em avanços e recuos; 

c) interatividade arborescente, quando a seleção se faz pela escolha em um menu: 

videotexto arborescente, jornais ou revistas; 

d) interatividade linguística, que utiliza palavra chave, formulários, etc. 

e) interatividade de criação, que permite ao usuário compor uma mensagem por 

correspondência; 

f) interatividade de comando contínuo, que permite a modificação, o deslocamento 

de objetos sonoros ou visuais mediante a manipulação do usuário como nos 

videogames. 

 

Cabe ressaltar, ainda, os graus de imersão das edições digitais, em concordância com 

Santaella (2004) ao apontar que “a imersão é tanto mais profunda, quanto mais o espaço 

é capaz de envolver o usuário tridimensionalmente.” Há assim os graus de imersão, que 

são considerados maiores ou de primeiro grau na realidade virtual (RV); num segundo 

grau está a telepresença; a linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language) 

representaria o terceiro grau de imersão, que seria a representativa. Citando a autora, 

“um quarto grau de imersão, em ordem decrescente, é aquele que se dá quando o 

usuário se conecta com a rede. Entrar na rede significa penetrar e viajar em um mundo 

paralelo, imaterial, feito de bits de dados e partículas de luz”, que é o que se encontram 

as edições digitais. 

 

Análise das edições digitais 

Para análise das edições digitais foram considerados os níveis de interatividade segundo 

Kretz (1985) e os recursos hipermidiáticos. A primeira revista (1) intitulada Meio 

Digital (figura 01), brasileira, com 80 páginas, editada pelo Grupo Meio & Mensagem 

em maio/jun. de 2009, de visualização gratuita em parceria com a empresa Digital 

Pages11. A, segunda (2) Reader’s Digest (figura 02), estado unidense, com 210 páginas, 

de editora homônima, publicada em nov. 2008, com visualização paga e uso da 

tecnologia da empresa Zinio12. Para a análise das revistas usou-se como parâmetro a 

                                            
11 Empresa pioneira no Brasil na criação de edições digitais com sede em São Paulo. Endereço eletrônico: 
www.digialpages.com.br. Acesso em: 18 jun. 2009.  
 
12 Empresa dos EEUU produtora de mais 750 edições digitais de 250 editoras em todo o mundo. Endereço 
eletrônico: www.zinio.com. Acesso em: 18 jun. 2009.  
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presença ou a ausência dos aspectos elencados e registrados no quadro a seguir. 

 
Recursos possíveis  

em uma edição digital 
Revista 1:  

Meio Digital (Digital Pages)
Revista 2:  

Reader’s Digest (Zinio) 
Ferramenta de busca textual Sim Sim, porém inconsistente 
Animações contextuais (ilustrativas) Sim Não 
Animações interativas Não Não 
Som Não Não 
Vídeos Não Não 
Ampliação de página (zoom) Sim Sim 
Vários níveis de ampliação Não Sim, podendo chegar a 400% 

Sinalização de áreas ativas 
Sim, com setas na parte 

inferior das páginas. 
Sim, através de iluminação ou 

sombreamento 

Sinalização visual de hiperlinks 
Não, somente se sabe que há 
um link passando o mouse 

por cima 

Sim, com sublinhado ao modo 
da web 

Navegação por páginas ampliadas Sim Sim 

Mudança de página com ampliação 
ativada 

Sim, porém não mantém o 
nível de ampliação 

Sim, mas o fator de ampliação 
varia em função do comando 

usado para a mudança de página
Segmentação de conteúdo sensível ao 
clique 

Sim, para a área ampliada Sim, para página inteira 

Navegação por sumário Sim, porém errático Sim 
Navegação por pré-visualização de 
página 

Sim, quando solicitado em 
sobreposição as páginas 

Sim, disponível em barra de 
rolagem inferior 

Navegação por digitação de número de 
página 

Sim Não 

Navegação pelo teclado Sim Sim 
Seleção e cópia de conteúdo de texto Não Não 
Impressão em alta resolução Não Não. Possível na versão offline
Impressão de múltiplas páginas Não Não 

Hiperlinks para fora da edição 
Sim, maioria para 

anunciantes 
Sim, em conteúdo e para 

anunciantes 
Visualização offline Não Sim, com instalação de software
Visualização em tela cheia (full screen) Não Sim 
Instruções de uso ou ajuda Sim Não 
Ferramenta de anotação (notes) Sim Não 
Ferramenta de realce (highlights) Não Não 

Compartilhamento com outros usuários 
Sim, por e-mail, mas 

inconsistente 
Sim, por e-mail e para sites de 

conteúdo colaborativo 
Ocultação dos botões e ferramentas de 
navegação 

Não 
Sim, com diminuição da 

opacidade por tempo de não-uso
Quadro 1: Comparativo de recursos possíveis em uma edição digital 

  
A partir dos dados explicitados no quadro anterior, observa-se que nas duas revistas 

analisadas a presença de ferramentas de busca textual propiciam a pesquisa de palavras-

chave na edição e apresentam as ocorrências. As animações contextuais (ilustrativas) 

não tiveram uma função específica além do incremento visual. Apenas a revista 1 fez 

uso desse recurso em 60 das 80 páginas, com uma variedade de modos de animação do 

tipo de aparecimento. Elementos ricos interativos e vídeos não estavam presentes nessas 
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publicações, assim como o som que simula a virada de página não foi utilizado. 

 

 
Figura 01 Interface no navegador da revista Meio Digital. Disponível em: 

<http://www.meiodigital.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=10> Acesso em: 20 jun. 2009. 
 

 
Figura 02 Interface da revista Reader’s Digest com navegação por pré-visualização de página (à esq.) 

Disponível em: < http://www.zinio.com/reader.jsp?issue=359715612&e=true> Acesso em: 20 jun. 2009. 
 
Já os recursos de ampliação de página (zoom) foram identificados em ambas as edições. 

Esse recurso possiblitava a ampliação e diminuição de determinadas áreas (figura 03). 

Geralmente há apenas dois modos de visualização, normal e ampliado. No caso da 

revista 2, vários níveis de ampliação forma empregados (figura 06), sendo possível 

escolher entre escalas pré-determinadas (100%, fit, 125%, 150%, 200% e 400%). 

Quanto a sinalização de áreas ativa, na revista 1 a mudança de página é mais explícita 

por exibir quadrados vermelhos com setas de avanço e retrocesso nos cantos inferiores 

externos. Na revista 2 uma sombra na lateral externa é ativada sinalizando a ação de 

virada de página. A sinalização visual de hiperlinks através de um ícone ou da mudança 

do estilo de texto ocorreu na revista 2, porém na revista 1 o hiperlink só ficava evidente 

quando o apontador do mouse passava por cima, mostrando então uma caixa de texto 

(figura 03). 
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Figura 03 Visão ampliada da revista Meio Digital, com evidenciamento de link externo. 

 

Quanto ao sistema de navegação, observou-se em ambas as edições que esta pode 

ocorrer por páginas ampliadas a partir da ação clicar-arrastar ou mover a página de 

acordo com o movimento do mouse. A navegação também pode ocorrer por sumário, 

presente nas duas as revistas, possibilitando saltar diretamente para a matéria desejada. 

E também há a opção por pré-visualização de página, por meio de miniaturas das 

páginas duplas numeradas. Na revista 1 essa navegação se dá através de um menu e na 2 

através de uma barra de rolagem na parte inferior da interface (figura 02). A navegação 

por digitação de número de página foi possível somente na revista 1, já que possui 

campo para inserção numérica. Em ambas as edições é possível navegar pelo teclado, 

com ligeiras diferenças. 

 

 
Figura 04: Navegação por conteúdo e opção de seleção de edições anteriores. 

 
A possibilidade de seleção e cópia de conteúdo de texto não está disponível em 

nenhuma das revistas. A segmentação de conteúdo sensível ao clique, que aumenta a 

resolução apenas do segmento ampliado na tela, esteve presente em ambas. Impressão 

em alta resolução, isto é, com qualidade superior a da resolução de tela não foi oferecida 

por nenhuma das publicações. A revista 1 só pode ser impressa via navegador e a revista 
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2, a qualidade de impressão só é maior na versão offline, através de um botão exclusivo 

para tal. Já a impressão de múltiplas páginas ou de um intervalo de páginas, não foi 

possível nas duas edições. 

 

O usos de hiperlinks para fora da edição ocorreram em ambas as edições. Na revista 1 

foram usados quase exclusivamente nos anúncios publicitários, e na revista 2, o 

conteúdo levava para o website da revista e também para o de anunciantes. As 

visualizações offline e em tela cheia (full screen) foi oferecida apenas pela revista 2, a 

primeira requeria o uso de um software proprietário. As instruções de uso ou de ajuda 

estão presente apenas na revista 1, através de um botão que aciona uma caixa indicadora 

da função de cada botão (figura 05). Na revista 2, essas informações se encontram em 

uma área específica do website da Zinio. 

 

 
Figura 05: Informações de ajuda presente na revista Meio Digital 

 
A ferramenta para inserção de anotações (notes) pessoais no corpo da revista, é possível 

na revista 1 e apenas na versão offline da revista 2. Já a ferramenta de realce (highlights) 

para sinalização de áreas de interesse, não foi usada em ambas as edições, porém está 

presente na versão offline da revista 2. O compartilhamento de conteúdo com outros 

usuários via mensagem dirigida a um e-mail ou publicada em websites colaborativos 

(del.icio.us, Facebook, My Space, etc.), fez-se disponível em ambas, porém limitado ao 

envio de e-mail na revista 1. A possibilidade de ocultação dos botões e ferramentas de 

navegação permite que a navegação se dê apenas pelas páginas em si, maximizando o 

uso da área da tela para visualização da revista suprimindo, se não forem acionados, os 

menus. Tal recurso foi usado na revista 2 (figuras 06 a 08). 
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Figura 06: Página interna da revista Reader’s Digest com múltiplas possibilidades de ampliação. 

 

Figura 07: Barra de ferramentas fica opacidade baixa logo após seu uso. 

 

Figura 08: Barra de ferramentas fica invisível se não for usada. 

 
Através da análise pode-se ter uma visão do processo de navegação presente nas edições 

e da interatividade que o leitor pode isufruir. Assim, de acordo com a gradação proposta 

por Kretz (1985 apud Santaella, 2004), assume-se que a interface das edições digitais 

podem ter interatividade zero, quando as páginas são folheadas do início ao fim sem o 

uso da ferramenta de ampliação-redução (zoom); linear, quando folheada ou saltada 

com avanços e recuos de página e também com a sua ampliação e redução; 

arborecente, quando o leitor orienta-se e seleciona o que quer ler pelo sumário; 

linguística, ao fazer a busca por palavras-chaves numa edição ou no acervo de edições; 

de maneira limitada, apresenta interatividade de criação quando permite a inserção 

anotações pessoais (notes), o realce (highlights) de partes da revista, a recomendação 

seu conteúdo por e-mail ou o compartilhamento em um outro website; e também 

potencialmente poderiam ter interatividade de comando contínuo, caso houvesse 

algum jogo embutido, um infográfico interativo ou então as páginas pudessem ser 

reordenadas de acordo com a vontade do leitor. Essa última gradação não ocorreu nas 

edições digitais investigadas. Assim, pode-se caracterizar essas edições digitais como 

simulações, de baixa imersão e grau de interatividade podendo atingir o de criação. 

 

Considerações Finais 

No processo de adaptação, a mídia impressa, assim como as outras mídias, está 

buscando a convergência de conteúdos com a internet. Contudo, Radhfarer13 (2001) 

afirma que “o mais comum hoje em dia é a adaptação de idéias do design gráfico ou da 

                                            
13 Luli Radfahrer é o pseudônimo de Luiz Guilherme Antunes, formado em Computação e Publicidade, mestre em 
Hipertexto e Ph.D. em Arquitetura da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde é professor há 
mais de 15 anos. 
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televisão para os meios digitais, o que não passa de uma solução provisória”. Num 

primeiro momento a adaptação ocorreu para atender a demanda do mercado e não por 

fruto de planejamento, pois as revistas já existiam antes da popularização da internet.  

No projeto gráfico-editorial de um impresso são gerenciados elementos estáticos (texto, 

fotografia, ilustração, gráficos, infográficos) e sua alocação na página. Contudo na 

hipermídia, além da interatividade e da alinearidade, tudo pode ser dinâmico. As cores e 

a localização dos elementos podem mudar, pode-se usar vídeos e animações e dispor de 

sons e músicas. Nesse sentido o projeto gráfico-editorial para hipermídia torna-se mais 

complexo e delicado, não devendo se resumir a reproduções idênticas dos elementos 

impressos, pois a hipermídia oferece mais que isso. 

A interatividade dessas peças só chegará ao seu grau máximo na medida que forem 

usados mais recursos com conteúdos “ricos”. Observa-se que as empresas que oferecem 

essa simulação para as editoras de impressos, já preveem o uso de várias linguagens 

(vídeo, som, animações, formulários, peças interativas) e recursos nas plataformas para 

composição das edições digitais. A lista de opções oferecidas por essas empresas serviu 

como base para delimitar os critérios a serem analisados para este artigo. Assim, pela 

quantidade de recursos possíveis através das edições digitais, pode-se dizer que seu 

potencial hipermidiático é de alto nível, porém como ainda é uma aplicação recente da 

tecnologia disponível, ainda carece de amadurecimento. Em contraponto, a criação de 

peças e jogos interativos tornou-se muito popular. Como as revistas utilizam a mesma 

plataforma de produção, essas criações interativas poderiam integrar-se ao conteúdo das 

edições digitais, por exemplo, o uso de um (hiper)infográfico animado14.  

 

Percebe-se assim a falta de investimento para a melhoria do grau de interatividade das 

edições por parte das editoras. Essa constatação é reforçada por não terem sido 

encontradas durante a pesquisa deste artigo edições digitais de periódicos que 

possuíssem animações interativas. Observou-se também o raro uso de vídeos e sons 

complementares ao conteúdo. No caso especial dos sons, estes apareceram de forma 

contextual, simulando mais comumente o ruído de virada de página de papel. Uma das 

hipóteses para essa carência de investimento é o fato das edições digitais ainda terem 

                                            
14 Exemplo de infográfico interativo disponível em: <http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/inkomen-
bestedingen/cijfers/extra/2008-inkomensverdeling.htm>. Acesso em: 24 jun. 2009.  
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baixa representatividade frente a tiragem de impressos. Apesar disso, o IVC, em suas 

normas técnicas, limita o nível de comercialização de edições digitais a 20% do total da 

circulação do periódico. Ou seja, a perspectiva é que esse número aumente.  

 

Por essas normas técnicas, percebe-se que a edição digital, definida com um produto 

“fechado”, é uma estratégia para manutenção do controle e da distribuição e também 

mais uma alternativa de convergência das editoras frente aos efeitos provocados pela 

web no comportamento dos leitores. Assim, além do website que carrega o título e o 

perfil da publicação, a editora também oferta o conteúdo impresso na versão simulada, 

incrementando o número de opções disponíveis ao leitor. 

 

Uma outra vantagem das edições digitais é o cadastramento do usuário e mapeamento 

dos seus hábitos de leitura. Através dessas edições, é possível obter relatórios dos perfis 

dos leitores e o tipo de assunto/reportagem que mais os interessam, um feedback 

quantitativo e direto, complementar às avaliações enviadas pelos leitores do impresso. 

Nesse sentido, os leitores ainda podem exercer um papel participativo, em acordo com 

as possibilidades oferecidas pela Web 2.0, expressando no website da revista sua opinião 

sobre as matérias, podendo também sugerir novos assuntos, complementar as 

informações ou mesmo solicitar o aprofundamento do que foi publicado. As edições 

digitais podem contemplar essa participação através de um hiperlink ao final de cada 

texto levando o usuário para um formulário de contato com a editora ou para um fórum 

sobre a notícia, incrementando assim as possibilidades de interatividade e colocando o 

leitor no papel de co-autor. 

 

Finalmente, por se apresentar com uma interface que, ao simular a revista, possibilita 

fácil apreensão do funcionamento, o leitor tende a se concentrar mais no conteúdo e 

menos no aprendizado de operação interface. Como afirma Lévy (1997), “o 

conhecimento por simulação é sem dúvida um dos novos gênero de saber que a ecologia 

cognitiva informatizada transporta”, dando margem para que as edições digitais também 

possam ser aplicadas em outras áreas, não ficando restritas ao meio jornalístico. Essas 

edições digitais podem ser usadas como material didático para educação à distância 

(EaD), pois carregam a tradição do impresso conjugada com a interatividade, a 

animação e a hipertextualidade inerentes ao meio digital. Constituem-se portanto, como 

uma alternativa possível no meio educacional. 
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