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Resumo 
 
O jornalismo digital, por meio da mídia tablet (aparelho digital móvel em formato de 
prancheta de mão), permite a criação de revistas digitais interativas. Mas uma revista 
voltada para o tablet não é uma transcrição direta de uma revista impressa para um 
aparelho móvel, pois permite formar uma nova forma de narrativa. A revista interativa é 
um produto híbrido, que mescla o formato da revista impressa com recursos digitais, 
criando uma nova mídia com linguagem própria. “A progressão da revista impressa para 
a sua versão digital na mídia tablet” revela como a linguagem da revista impressa e do 
jornalismo digital se convergem para essa nova revista na mídia tablet. 
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Este artigo de Iniciação Científica busca compreender e analisar a linguagem 

da revista digital para mídia tablet. Uma mídia nova e que, portanto, ainda carece de 

estudos acadêmicos. A revista digital voltada para os tablets apresenta singularidades 

únicas que a impedem de ser considerada uma transposição direta de uma revista 

impressa para uma tela plana, assim como, um website visualizado em um dispositivo 

móvel.  

Essas singularidades se encontram na convergência de elementos narrativos da 

mídia impressa com o jornalismo digital, e para discernir com precisão esses elementos, 

será pesquisado o referencial conceitual e histórico tanto da revista impressa, no 

ocidente e no Brasil, como o jornalismo digital, também no ocidente e no Brasil. A 

partir desses referenciais históricos, será analisado o surgimento da mídia tablet, que 

sinaliza a convergência do impresso e do digital. 
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História da revista: do suporte impresso ao tablet 

 Primeiro, será analisado o referencial histórico de uma revista digital interativa 

para mídia tablet. Para isso, é necessário buscar uma definição do conceito de revista 

impressa, observar sua evolução gráfica e editorial e sua convergência com o jornalismo 

digital. Convergência que culmina com o surgimento do iPad e das primeiras revistas 

digitais voltadas para este produto. 

 A revista é uma mídia, um meio de comunicação que tem como principal 

característica a sua segmentação, portabilidade e periodicidade. Para Marília Scalzo, 

jornalista que dirigiu por doze anos o Curso Abril de Jornalismo, uma revista envolve 

um universo de relações entre leitor e sua publicação: “Uma revista é um veículo de 

comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de 

serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento.” (SCALZO, 2009, p.11). Essa 

relação única entre leitor e revista é uma relação pessoal, de afeto e intimidade. Scalzo 

contrapõe o espaço público do jornal, voltado para uma plateia heterogênea, em 

contraposição ao espaço privado da revista. Essa intimidade ocorre por meio da 

segmentação: ao atingir um público-alvo bem específico, a revista trata o leitor como 

único e se dirige diretamente a ele. (SCALZO, 2009). Fatima Ali, que tem mais de trinta 

anos de experiência na criação, direção e edição de revistas e já foi a vice-presidente do 

grupo Abril, também defende essa intimidade presente na revista: “Revista é 

relacionamento. Boas revistas – como nenhum outro meio – estabelecem um clima de 

identidade, amizade, inspiram lealdade e afeto.” (ALI, 2009, p.32) 

 Além da relação de intimidade, a revista impressa é fácil de manusear, guardar, 

colecionar. A importância da portabilidade inclui a própria reimpressão de revistas 

femininas em formatos menores. Já Roberto Civita, presidente e editor da Editora Abril, 

argumenta que a portabilidade da revista torna a leitura muito mais atraente do que na 

tela de um computador: “É que a tela do computador não é gostosa de usar. Você não 

consegue levá-la para ler na cama nem no banheiro.” (CIVITA, 2002, p.7). 

 A periodicidade também diferencia a revista impressa em relação aos outros 

meios. A revista é geralmente semanal, quinzenal ou mensal. Essa temporalidade 

impede que a revista consiga um “furo”, jargão jornalístico atribuído à ocasião em que 

uma mídia consegue apresentar um fato importante antes das concorrentes. 

 Além destas características básicas, também é possível, segundo Fatima Ali, 

definir as revistas em três grupos principais: revistas de consumos, revistas profissionais 

e revistas de empresas e organizações. As revistas de consumo são populares e voltadas 
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para um público amplo. Elas se subdividem em revistas de interesse geral (revistas 

semanais de notícias, televisão e celebridades), revistas segmentadas por público 

(homens, mulheres, adolescentes, crianças, pais e mães) e revistas segmentadas por 

interesse (automobilismo, culinária, arquitetura e praticamente qualquer hobby ou 

atividade). As revistas profissionais têm como público-alvo membros de uma 

determinada atividade (publicitários, médicos, jornalistas) ou área profissional 

(informática, medicina). Já as revistas de empresas e organizações são publicadas para 

comunicação com os clientes, funcionários e associados da empresa/organização que 

patrocina a revista. Podem ser subdivididas em revistas sob medidas ou customizadas 

(são revistas patrocinadas por empresas e, geralmente, distribuídas aos seus clientes 

com o objetivo de promover a imagem da instituição), revistas institucionais (ou “House 

Organs”, visam a comunicação de uma empresa com seus próprios funcionários e  

associados) e as revistas de associações (para a comunicação entre membros de uma 

comunidade, organização, associação, como as revistas universitárias). (ALI, 2009). 

 A primeira revista impressa foi publicada na Alemanha, em 1663. Chamava-se 

Erbauliche Monaths-Unterredungen (traduzido como: Edificantes Discussões Mensais). 

Skalzo enfatiza que, embora essa publicação tivesse formato de um livro, foi o fato de 

se propor a ser periódica e ter um assunto específico (e portanto segmentado) que 

determinou sua condição de revista (SKALZO, 2009, p.19). As revistas surgem numa 

época propícia para a divulgação do conhecimento, o iluminismo e academias e 

sociedades científicas usavam as revistas difundir descobertas, promover a colaboração 

entre pesquisadores e lutar a favor da liberdade de pensamento. A primeira revista 

científica foi o boletim semanal “Le jornal des savants”, publicada a partir de 1665, na 

França. Já a primeira revista feminina foi “The ladies’ Mercury”, publicada a partir de 

1693, na Inglaterra. Era feita por homens e continha conselhos sentimentais. 

 A palavra para designar o meio revista só surgiria mais tarde, com a publicação 

de The Gentleman´s Magazine, em 1731, em Londres. A publicação, por dispor de 

diversos assuntos, usou o termo “magazine”, que significa armazém, loja ou depósito de 

mercadorias variadas. Já a palavra “revista”, segundo Ali, vem do inglês “review”, que 

significa “revista”, “resenha” e “crítica literária”.  
A palavra “review” era comum em várias revistas literárias inglesas, que eram 
modelos imitados em todo o mundo no século 17 e 18. Daí a origem da palavra 
‘revista’ na língua portuguesa. (ALI, 2009, p.19) 
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 A primeira revista americana é considerada “The general magazine”, publicada 

em 1741, por Benjamin Franklin, escritor, editor, político e cientista americano, e foi 

baseada em modelos de jornais e revistas de Londres. 

 Em 1842 surge na Inglaterra a primeira revista ilustrada, “The Illustrated 

London News”, publicada até hoje. Por meio de ilustrações litográficas era possível 

“ver” acontecimentos distantes no espaço e no tempo. Em 1888, nos Estados Unidos, 

uma organização sem fins lucrativos publica a National Geographic Magazine. 

Publicada até hoje, ajuda a divulgar o conhecimento da geografia. 

 A época após a Primeira Guerra mundial irá apresentar uma forte era de 

inovação para as revistas. Caso da revista “Time”, publicada a partir de 1923, nos 

Estados Unidos, por Briton Hadden e Henry Luce. A “Time” visava condensar as 

notícias da semana em um formato fácil de ler para um público que não queria perder 

tempo para consumir informação. “Na história da imprensa, porém, talvez nada tenha 

contribuído tanto para o progresso do gênero do que o nascimento da primeira revista 

semanal de notícias.” (SCALZO, 2009, p.22). De fato, até hoje a Time serve de modelo 

de revistas semanais, como a atual revista Veja: uma linguagem sintética e concisa, sem 

deixar de lado a análise dos temas que ocorreram na semana. 

 Com o avanço da fotografia na imprensa, Henry Luce criou uma nova revista, a 

“Life”, em 1936, desta vez com foco na reportagem fotográfica, já que se vivia, na 

época da imprensa europeia e do cinema, ou seja, a imagem passou a fazer parte do 

cotidiano das pessoas. A década de 30 também é marcada pelos primeiros “comic 

books” (histórias em quadrinhos), que surgiram por meio da republicação das tiras de 

jornais. O primeiro “comic book” foi “Funnies on Parade”, criado por Max Gaines. 

 Também lançada no auge da depressão econômica, a revista “Esquire”, criada 

em 1932 por David Smart, buscava um público jovem e bem-humorado. “O tom dos 

artigos e matérias de moda era sofisticado e a ficção, intelectual.” (ALI, 2009, p.357). 

Entre seus escritores haviam Truman Capote, Vladimir Nabokov e a colaboração 

regular de Hernest Hemingway. Mais tarde, Tom Wole, Norman Mailer e Gay Talese 

solidificaram na revista o “New Journalism”, um estilo literário de narrar as notícias.  

 No fim da Segunda Guerra, surgiu uma fórmula de revista feminina que serve de 

referência em todo o mundo, a “Elle”. Foi criada na França, em 1945, por Hélène 

Gordon-Lazareff, que queria devolver as leitoras o gosto pela vida no pós-guerra e 

recuperar a feminilidade mesmo com poucos recursos. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 5 

 Para a revista masculina, a principal referência é a Playboy, criada em 1953, 

pelo jornalista Hugh Hefner, após deixar a revista Esquire. A primeira edição contou 

com fotos nuas de Marilyn Monroe. Além das fotos eróticas, a revista foca nos prazeres 

da boa vida, como vinhos, carros, restaurantes etc. 

 No século XVIII surgem as primeiras revistas no Brasil. Para Scalzo, trata-se de 

“As Variedades”, que surge em 1812, em Salvador, Bahia, com formato e jeito de livro 

(SKALZO, 2009, p.27). Para Ali, a primeira revista é o “Correio Braziliense” também 

chamado de “Armazém Literario” (nota-se aqui a apropriação do nome “armazém” para 

denotar uma publicação com temas variados, a mesma lógica por trás do termo inglês e 

francês para “magazine”). A revista, criada em 1808 por José Hipólito da Costa, tinha 

foco político, abolicionista e a favor da liberdade de imprensa. “O Correio Braziliense” 

era impresso em Londres e circulava clandestinamente no Brasil (ALI, 2009, p.317). O 

livro “A Revista no Brasil” expõe esse dilema: “As Variedades (1812) de Silva Serva, e 

o Correio Braziliense (1808) de Hipólito da Costa, pareciam livros. Mas a primeira 

acabou sendo considerada revista e o segundo, jornal.” (A REVISTA NO BRASIL, 

2000, p.12, grifo do autor). 

 Além das revistas literárias, surgem publicações de variados temas e 

conhecimentos, para um país que necessitava cada vez mais de mão de obra 

especializada. Caso da revista “Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura” 

(1822) e “O Propagador das Ciências Médicas” (1827), que é considerada a primeira 

revista segmentada do Brasil (SKALZO, 2009, p.28). Já a primeira revista feminina 

nacional foi “O espelho diamantino” (1827), que abordava temas políticos, literatura, 

moda, belas artes e teatro. Com o surgimento das ilustrações, as revistas brasileiras 

entram em uma nova fase, seguida logo pela febre das caricaturas. Neste caso, vale 

destacar o trabalho de Ângelo Agostini. Ele era especializado em sátiras políticas e 

publicou seus primeiros trabalhos em “Diabo Coxo” (1864), primeiro jornal ilustrado de 

São Paulo, que durou apenas um ano. Agostini também foi um dos fundadores da 

primeira revista brasileira de histórias em quadrinhos, “O Tico-Tico” (1905). 

 A época de 1920 trará muitas mudanças para as revistas nacionais, 

acompanhando as mudanças e movimentos culturais e artísticos pós-Primeira Guerra 

ocorridas na Europa. Caso da revista “Klaxon” (1922), publicada pouco antes da 

realização da Semana de Arte Moderna, e que visava divulgar os ideais e trabalhos dos 

modernistas. Mas é em 1928 que nasce um dos maiores sucessos editoriais do Brasil, a 

revista “O Cruzeiro”, do Grupo Diários Associados e comandado por Assis 
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Chateaubriand. “A publicação estabelece uma nova linguagem da imprensa nacional, 

através da publicação de grandes reportagens e dando uma atenção especial ao 

fotojornalismo.” (SCALZO, 2009, p.30). 

 Em 1939, é publicada a revista “Gibi” – e o nome se tornaria sinônimo de 

história em quadrinhos – e traz Super-Homem, Tarzan e Zorro ao imaginário brasileiro. 

Os quadrinhos da Disney chegariam ao Brasil em 1950, com a revista “O Pato Donald”, 

considerada o marco inicial da Editora Abril, um império da comunicação de mais de 

200 revistas. (ALI, 2009, p.364). 

 Para concorrer com “O Cruzeiro”, Adolpho Bloch lançou a revista “Manchete”, 

em 1952, seguindo o modelo das revistas semanais ilustradas como “Paris Match” e 

“Life”, que lidera a venda de bancas na década de 60. Já em 1966, surge, pela Editora 

Abril, a publicação “Realidade”, focada em jornalismo investigativo com um texto de 

jornalismo literário. Um de seus destaques foi a história do jornalista José Hamilton 

Ribeiro, que perdeu uma perna devido a uma mina terrestre, na sua cobertura da Guerra 

do Vietnã. Logo após “Realidade”, a Editora Abril publicou, em 1968, “Veja”, inspirada 

no “Times”. 

Jornalismo digital: Conceito e Historia 

 O jornalismo digital, segundo Pollyana Ferrari, jornalista e doutora em 

Comunicação Social pela USP, que foi diretora da unidade de internet da Editora Globo, 

editora do site da revista “Época” e diretora-chefe do portal IG, “compreende todos os 

noticiários, sites e produtos que nasceram diretamente na Web.” (FERRARI, 2009, 

p.40-41). Para Ferrari, esse jornalismo não deve ser confundido aquele que não provém 

diretamente da Web: profissionais que traduzem notícias da linguagem impressa para a 

Web são jornalistas on-line e não jornalistas digitais. Esse jornalismo digital envolve 

conteúdo on-line cujos elementos “vão muito além dos tradicionalmente utilizados na 

cobertura impressa – textos, fotos e gráficos. Pode-se adicionar seqüencias de vídeo, 

aúdio, e ilustrações animadas.” (FERRARI, 2009, p.39). 

 Antes, a resposta recebida pelas notícias limitava-se, no impresso, a uma seção 

de cartas com mensagens selecionadas. O jornalista, ou ciberjornalista, atualmente, por 

sua necessidade de mediar chats, blogs e redes sociais, deve entrar em contato com os 

leitores. Ou seja, ele não é somente provedor de conteúdo, mas também um mediador. 

 A história do jornalismo digital está atrelada ao desenvolvimento da Internet – 

esta tecnologia foi desenvolvida pela Advanced Research Projects Agency (Arpa - 

Agência de Pesquisa e Projetos Avançados), uma organização do Departamento de 
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Defesa Norte-Americano, em plena Guerra Fria, no ano de 1969. A organização tinha 

como meta criar um meio de comunicação que não fosse centralizado e, portanto, que 

não pudesse ser interrompido por um ataque da União Soviética. A rede passou a ser 

cada vez mais usada pela comunidade acadêmica, fornecendo meios de comunicação 

entre universidades e organizações de pesquisa dos Estados-Unidos. A partir de 1980, 

uma mudança na forma de acessar as informações da rede nasceriam a partir das 

pesquisas de Tim Berners Lee, inventor da World Wide Web (um sistema de 

documentos de hipermídia interligados e executados na Internet e que são acessados por 

meio de um navegador). Lee fez a proposta dessa nova tecnologia em 1989. 

 No campo do jornalismo, a substituição da máquina de escrever marcou o 

primeiro contato das redações com o computador. “A informatização dos sistemas 

editoriais dos jornais começou a acontecer no final dos anos 60 e início dos 70 do 

século XX em várias partes do planeta.” (BERTOCCHI, 2004). A maioria das grandes 

empresas jornalísticas entraram na Web na virada do século XX para o XXI. Nessa 

primeira fase, o conteúdo estava preso ao formato de portais (site que funciona como 

agregador de conteúdo, fornecendo links para uma série de outros sites ou subsites), 

sendo que esses portais são uma evolução direta dos sites de busca. 

 Com o avanço da tecnologia, da velocidade da Internet e de novos recursos 

digitais, o jornalismo digital deve se adequar à realidade da Web 2.0, na qual a 

participação do leitor é intensa e o próprio conteúdo já não está mais centrado nos 

portais, ele é dispersado pelas redes sociais, fórums, blogs e chats. “Chega-se à época da 

“hiperadaptabilidade”, em que jornalistas e empresas de comunicação devem se adaptar 

à realidade do multimedia, do hipertexto e da interatividade.” (BERTOCCHI, Apud: 

PALOMO TORRES, 2004, p.11). O termo “Web 2.0” foi criado por Darcy DiNucci, 

uma consultora em design de informação digital, em um artigo de 1999 para a revista 

Print (DINUCCI, 1999). 

 Surgem então os blogs (contração do termo Web Log – diário da web em inglês) 

que são sites voltados para a atualização rápida de artigos inseridos pelo usuário, que 

não necessita o conhecimento de códigos de programação para criar e fazer a 

manutenção do site. Também surgem as redes sociais, sites que permitem a formação de 

redes e grupos de pessoas para compartilhar informações. A distribuição de informação 

é, portanto, democratizada e coloca em questão os novos papéis da mídia e do 

jornalismo. Com a informação dispersada, os portais perdem a sua própria razão de ser, 

pois tentavam centralizar todos os serviços em um conjunto mínimo de páginas. 
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 Em relação a essa indústria digital de notícias jornalísticas, cuja linguagem e 

mercado ainda buscam seus rumos, uma nova era já entra em curso. Trata-se da 

possibilidade de acessar conteúdo digital em dispositivos móveis com a mesma rapidez 

e eficácia dos computadores desktop. Essa é uma era de mobilidade, fragmentada em 

dispositivos como notebooks, netbooks, celulares, eReaders e a nova tecnologia tablet. 

 No Brasil, o início do jornalismo digital foi semelhante ao dos Estados-Unidos, 

com o investimento das principais empresas jornalísticas nacionais nesse segmento. O 

primeiro site brasileiro foi o Jornal do Brasil em 1995 (FERRARI, 2009, p.25). 

 Os primeiros passos do jornalismo digital nacional limitaram-se à iniciativa de 

conglomerados de mídia como o grupo Estado, grupo Folha, Organizações Globo e 

Editora Abril. (FERRARI, 2009). Em 1994, surgiu o portal “Brasil Online”, ou “BOL”, 

que se tornou em 1995 um provedor de conteúdo e acesso “a Internet da Editora Abril. 

O grupo Folha criou o portal “UOL” em 1996 e, no mesmo ano, se uniu ao portal 

“BOL”. Também em 1996, é criado o portal “Zaz” pela empresa NutecNet, que seria 

depois, em 1999, adquirido pela Telefônica, e ganharia o nome de “Terra” em 2000. 

Surge também nessa época a fase de portais que oferecem provimento gratuito de 

internet, como o “IG”, lançado em janeiro de 2000. 

 No caso das Organizações Globo, seu presidente Roberto Marinho decidiu criar 

a revista semanal de notícias “Época”, uma revista impressa, mas que nasceria junto 

com sua versão online. Esse lançamento duplo ocorreu em 25 de maio de 1998. Ferrari, 

que encabeçou a criação do site, enfatiza o pioneirismo daquele momento. 

 No início do século XXI, com o surgimento da Web 2.0 e as novas opções de 

interatividade por meio de blogs, chats, fóruns e redes sociais, a mídia digital brasileira 

também precisa repensar tanto a sua linguagem como o seu financiamento. Assim como 

as empresas jornalísticas estrangeiras, os principais conglomerados de mídia nacionais 

abriram espaço para a participação dos leitores e adotaram os recursos e as linguagens 

das redes sociais. 

 Agora, com o surgimento da fragmentação da Internet pelos dispositivos móveis, 

essas mesmas empresas tomam a inciativa para a criação de aplicativos para iPod, 

iPhone e iPad e para celulares e tablets com sistema operacional Android. 

As novas revistas digitais para a mídia tablet 

 A mídia tablet é um dispositivo eletrônico em forma de uma prancheta. Ele pode 

criar, editar e reproduzir arquivos digitais como filmes, áudios, imagens e animações, 

pode executar e ler programas, arquivos, documentos, acessar e navegar na Internet, 
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enviar e-mails, brincar com jogos, entre várias outras funções. Todas essas 

funcionalidades são alcançadas por meio da interface de tela plana do dispositivo, uma 

tela sensível que responde ao toque dos dedos ou ao toque de uma caneta especial. 

Portanto, não é necessário o uso de dispositivos como teclado e mouse. Isso facilita a 

portabilidade do dispositivo, que pode ser carregado em uma bolsa, sacola, pasta, 

mochila ou maleta. 

 Embora a mídia tablet pareça uma tecnologia nova, devido à popularidade dos 

produtos atuais, sua tecnologia vem de uma longa evolução do estudo de interfaces 

digitais que reconheçam comandos com o uso de uma caneta.  

 Em 1956, ocorreu a primeira demonstração de um tablet com sistema de 

reconhecimento de texto escrito à mão. Era o Styalator, criado por Tom Dimond 

(DIMOND, 1957). Ou seja, o tablet, logo no começo, era visto como uma versão digital 

da caneta e de seu bloco de anotações. 

 O primeiro tablet comercialmente disponível foi o GRiDPad, da empresa norte-

americana GRiDSystems, em setembro de 1989. Também usava uma caneta e seu 

sistema operacional era o MS-DOS (BYTE, 1990). 

 Em 2002, a Microsoft lança o Microsoft Tablet PC, que respondia ao toque de 

uma caneta especial e rodava o sistema operacional Windows XP Tablet PC Edition, a 

versão para tablet do Windows XP. Em relação às primeiras experiências de leitura de 

revistas digitais em mídia tablet, deve-se destacar a plataforma de venda Zinio, que 

vende revistas impressas digitalizadas, em formato PDF, para visualização em 

dispositivos digitais. Sua plataforma de venda já estava disponível para o Microsoft 

Tablet PC em 2002 (PENCOMPUTING, 2002). 

 Em 2003, a empresa Fingerworks desenvolve a tecnologia de toque, que 

reconhece gestos realizados em uma tela sensível. Essa tecnologia seria futuramente 

usada no dispositivo iPhone da Apple, permitindo um celular que pudesse usar uma tela 

maior, sem teclado físico, e também seria usado para o tablet iPad. 

 Então, em 3 de abril de 2010, é lançado o iPad, tablet da Apple, empresa norte-

americana de produtos eletrônicos, softwares e computadores. A popularidade desse 

novo dispositivo é enorme: segundo o próprio site da empresa, foram vendidos três 

milhões de iPads em apenas 80 dias (APPLE, 2010a). 

 Uma das razões para a popularidade do iPad é o fato de que a maioria dos 

clientes dos produtos Apple já tinham familiaridade com o iPod e o iPhone, dispositivos 

móveis que reproduzem mídias digitais, do tamanho de um celular. Como o iPad usa o 
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mesmo sistema operacional, a mesma tela sensível ao toque e o mesmo sistema de 

compra de aplicativos por meio de seu sistema de vendas on-line “App Store”, os seus 

clientes e usuários de dispositivos Apple já sabiam como usar a nova tecnologia. Além 

disso, o iPad consegue executar os aplicativos criados para o iPod e iPhone e, portanto, 

já entrou no mercado com 225 mil aplicativos disponíveis para download (APPLE, 

2010). A grande quantidade de funções desempenhadas por esses aplicativos também 

distingue o iPad, e tablets que usam o iPad como referência, dos e-Readers, dispositivos 

eletrônicos portáteis cuja função primária é a leitura de textos. O e-Reader costuma usar 

tinta eletrônica, o que permite a leitura de um texto sem emissão de luz vindo da tela, o 

que cansa menos a vista do usuário. 

 Os livros para leitura no iBooks e nos e-Readers são criados no formato ePub 

(abreviação de electronic publication, publicação eletrônica em inglês). “O ePub [...] é 

um formato de arquivo para livros digitais (eBook) que podem ser abertos e lidos em 

praticamente qualquer leitor de livro eletrônico.” (VICENTINI, 2011, p.35). O formato 

ePub permite a criação de texto que pode ser disponibilizado em dispositivos móveis de 

qualquer formato e orientação. 

 Após esse primeiro contato com a leitura na mídia tablet e de e-Readers, por 

meio de livros digitais com limitações de design, logo surgiu a possibilidade de ler 

histórias em quadrinhos interativas. A editora de quadrinhos norte-americana Marvel 

lançou seu aplicativo “Marvel Comics”, em abril de 2010, permitindo a leitura de suas 

histórias impressas na tela do iPad, mas com a possibilidade de efetuar um zoom em 

cada quadrinho e adaptar a orientação de leitura horizontal e vertical (MARVEL, 2010). 

 Logo depois, surgiu um novo formato de arquivo que incorpora conteúdo 

multimídia, interatividade e hipertextos, permitindo a leitura de um documento que une 

conteúdo textual, conteúdo digital e design gráfico. Esse formato de arquivo, o Issue, foi 

criado pela Adobe Systems, empresa norte-americana de softwares especializada em 

editores gráficos, por meio de seu conjunto de aplicativos e plug-ins “Adobe Digital 

Publishing Suite”. Por meio dessa nova tecnologia da Adobe, a revista norte-americana 

Wired, publicação da editora Condé-Nast voltada para notícias de ciência e tecnologia, 

lançou sua revista interativa digital, disponível para download e leitura em iPads, no dia 

27 de maio de 2010. 

 A primeira edição da Wired, gratuita, demonstrou todos os recursos digitais 

permitidos pela versão betateste do “Adobe Digital Publishing Suite”. Cada página da 

revista tem duas orientações, uma para leitura na horizontal e uma para leitura na 
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vertical. Também disponibiliza botões interativos, vídeos, hiperlinks, entre outros 

exemplos. Após esse lançamento, o mercado de revistas digitais interativas cresceu e 

várias editoras passaram a lançar as versões digitais de suas revistas impressas, seja pela 

solução Adobe, seja por meio de tecnologias oferecidas posteriormente por empresas 

concorrentes, como a Woodwing, Yudu, entre outras. 

 No Brasil, a revista Época criou, em abril de 2010, um aplicativo que formatava 

as notícias de seu site para o formato tablet. Depois, lançou um novo aplicativo, que 

permitia o download de versões digitais e interativas de suas revistas impressas. A 

edição nº 645 da “Época” foi a primeira com versão digital e interativa, lançada em 28 

de outubro de 2010 (CUNHA, 2011). Já a Editora Abril apresentou a versão digital 

interativa da revista “Veja” em 4 de setembro de 2010, na edição nº2181 da revista, e 

tornou-se, portanto, a primeira revista digital para tablet nacional (CDN, 2010). Depois, 

a Abril lançou versões digitais da “Alfa”, “Lola”, “Exame” e “Super-Interessante”. 

 As revistas criadas até então não foram feitas exclusivamente para o iPad: eram 

adaptações digitais de revistas impressas para a linguagem dessa nova mídia. Um 

produto digital criado exclusivamente para iPad foi o “The Daily”, da News 

Corporation, lançado em 2 de fevereiro de 2011. 

 No Brasil, essa experiência de uma publicação exclusiva para iPad surgiu com o 

aplicativo “Brasil 247”, da Editora 247  (o número é uma referência às 24 horas e sete 

dias da semana, uma alusão ao jornal estar disponível a toda hora), lançado em 14 de 

março de 2011. Assim como o “The Daily”, o “Brasil 247” permite o download de sua 

publicação com orientação dupla e opções de interatividade. A publicação é diária, com 

duas edições por dia, a das 6h e a das 20h, uma edição atualizada. Mas, ao contrário do 

“The Daily”, o “Brasil 247” é gratuito (BRASIL 247, 2011). 

 

A linguagem da revista digital 

 Uma revista digital é uma publicação periódica formatada para leitura em tablets 

e dispositivos móveis. Sua principal característica é a junção de elementos gráficos e 

editoriais da mídia impressa com recursos digitais usados na narrativa e no jornalismo 

digital, que são os recursos interativos, hipertextuais e multimídia. Ou seja, para que 

uma revista seja realmente digital, não basta fazer um PDF estático de uma revista 

impressa e inserir no tablet. É necessário que a revista tenha, efetivamente, uma 

linguagem digital (MAGDESIGNER, 2010), que responda aos toques do leitor. 

 Alguns elementos que compõem a revista digital vêm da mídia impressa: 
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Periodicidade - A revista digital não é como um website, que atualiza seu conteúdo 

constantemente. Essa periodicidade é importante na linguagem da revista, pois ao invés 

de informar notícias “quentes” (que aconteceram recentemente), há um foco maior na 

análise aprofundada, na contextualização dos fatos. Mas, curiosamente, a publicação 

“The Daily”, para tablets, tem periodicidade diária, assim como a revista “Brasil 247” 

tem duas edições por dia, o que agrega a temporalidade das notícias de um jornal diário 

à identidade de uma revista digital;  Segmentação - Uma revista pode atingir um 

público-alvo mais restrito do que os meios de comunicação de massa como jornais e 

televisão. Há revistas segmentadas por público, interesse, profissão ou área profissional, 

revistas de empresas, entre outros. Com a redução dos custos de uma produção de revitas 

digitais, será possível atingir públicos cada vez mais específicos. Quanto maior a 

personalização, maior será a relação de intimidade entre leitor e revista; Portabilidade - 

Uma revista é fácil de manusear e carregar. E o tablet mantém esse elemento da mídia 

impressa, sendo mais fácil de transportar e usar do que um notebook ou netbook; 

Identidade gráfica - A revista tem sua identidade própria, formada por seu logo, capa, 

tipografia, paleta de cores, diagramação, fotos e ilustrações que compõem uma 

publicação com personalidade única. E a revista digital une o melhor dos dois mundos: 

tem a identidade gráfica da revista impressa e uma paleta maior de cores, pois usa cor 

luz (RGB) ao invés das cores de impressão (CMYK).  

 Outros advêm dos meios digitais: Leitura Multimídia - Os meios digitais 

oferecem uma narrativa que combina elementos estáticos como textos e gráficos com 

elementos dinâmicos como áudios, vídeos e infográficos interativos. Isso permite uma 

experiência multi-sensorial, que usa a visão e a audição, mais a nova experiência tátil de 

manusear informações no tablet com a ponta dos dedos; Interatividade - No começo da 

internet, as possibilidades de interação do usuário com seu meio digital eram limitadas a 

portais estáticos. Com o surgimento da Web 2.0, o usuário deixa de ser o espectador de 

um monólogo e ganha poder para interferir e participar do conteúdo produzido. Nos 

tablets, muito além de experiências simples como o apertar de botões (o que é 

considerado uma experiência reativa, ao invés de interativa), há a possibilidade de 

acessar a Web, sem sair das páginas da revista; Hipertexto - A ordem de leitura, no meio 

digital, superou a linearidade. O leitor cria sua própria experiência narrativa por meio de 

links inseridos em textos e gráficos. No tablet, o artigo de uma revista digital pode ter 

um link para uma página específica, para um outro artigo, para uma página na Web, 

alterando a sequencia em que o leitor adquire as informações. 
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 E alguns elementos são exclusivos das registas digitais para tablet: Orientação 

dupla - Uma revista digital pode ser lida em dois formatos: no vertical e no horizontal. 

Basta mudar a orientação do tablet para que o dispositivo mude automaticamente o 

formato da revista. O uso de uma orientação dupla não é obrigatória, uma revista pode 

ter um formato único. Mas dar ao usuário a possibilidade de alterar sua experiência de 

leitura é, com certeza, um atrativo muito forte para um periódico; Profundidade - Uma 

revista impressa ocidental tem uma leitura da esquerda para a direita. A revista digital, 

além de suportar esse tipo de leitura, ganha uma nova dimensão, a de profundidade, 

com páginas acima ou abaixo de outras páginas. Com isso, é preciso “virar páginas” 

para cima ou para baixo na tela do tablet. 

 

Considerações Finais 

A revista para tablet, ao se afirmar como uma versão digital da revista impressa  

tomou dela seus elementos constitutivos, formados por um longo histórico de 

publicações impressas. Elementos tais como a identidade gráfica, necessária para 

afirmar uma revista como marca de valor formado pela conjunção de tipografia, logo, 

paleta de cores, fotos e textos. A esses elementos, se junta as marcas do jornalismo 

digital, que permite uma narrativa não linear, multimídia e que solicita a intervenção do 

leitor no manuseio de seus elementos interativos. A essa conexão, à nova tecnologia 

também soma-se outros elementos, como a orientação dupla e a leitura no eixo vertical 

no tablet, ultrapassando o limite da leitura normal, da esquerda para a direita. 

Essa convergência de mídias só confirma a tendência da revista impressa na 

adaptação e adoção de novas tecnologias. Como seu histórico comprova a revista 

sempre procura a vanguarda: do surgimento da ilustração e das charges a adoção da 

fotografia e do fotojornalismo. Essa busca agora inclui a convergência com o digital e 

aponta para o paradoxo de uma nova mídia, na qual a regularidade das páginas da 

revista ganham brechas no tempo e espaço ilimitado do hipertexto. 
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