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Resumo 

As novas tecnologias nos sobrepuseram um mundo diferente, mais ágil com grande foco na 

informação, que, entre outras características, configuram a atual Sociedade Digital. Neste 

ambiente em que a comunicação tem grande importância o jornalismo teve de adaptar (e 

ainda vem adaptando) formas e conteúdos às novidades proporcionadas pelos aparatos 

tecnológicos contemporâneos. Dentro deste panorama, as revistas, que têm traços marcantes 

e específicos, são veículos que se acomodam de diferentes maneiras às plataformas digitais, 

disponibilizando seu conteúdo em diversos dispositivos móveis e sites que complementam 

as informações impressas, além de uma interação especialmente particular com seus leitores 

por meio das redes sociais. Desta forma, pretende-se apresentar o cenário das revistas on-

line em adequação ao jornalismo digital sem abrir mão de suas qualidades essenciais. 
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Sociedade Digital 

 Parte da humanidade vivencia hoje a chamada Sociedade Digital, um habitat que, 

entre outros fatores, consiste em mudanças profundas e rápidas; no aumento da importância 

da informação; na digitalização do ensino, das relações sociais e do trabalho; na 

popularização de máquinas computacionais e de dispositivos móveis; na segmentação e 

personalização de conteúdos; e na convergência de meios de comunicação. 

 Mas como se chegou até aqui? De que forma os seres humanos caminharam para 

alcançar o complexo panorama social onde atualmente se encontram? Alvin Toffler (1992) 

descreve as transformações na sociedade por meio de ondas. De acordo com ele, a primeira 

onda de mudança surgiu há 10 mil anos, com o advento da agricultura. A segunda onda 

veio há cerca de 300 anos, com a chamada Revolução Industrial. Já a terceira onda de 

mudança é a que se vive atualmente, a qual se caracteriza, entre outras coisas, pelo processo 

comunicativo colaborativo. Toffler explica que ainda não há um termo certo para descrevê-

la (pensa-se em Idade Espacial, Idade da Informação, Era Eletrônica, entre outros), mas 

afirma que a terceira onda, que pode se completar na história em apenas algumas décadas, 

traz consigo um modo de vida novo, aquele no qual existe o “prossumidor”, a cicatrização 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda em Comunicação Social na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) na linha de pesquisa Inovações 

Tecnológicas na Comunicação Contemporânea, e-mail: carolgiarrante@gmail.com 

 

mailto:carolgiarrante@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

da ruptura histórica entre o produtor e o consumidor, ou seja, a colaboração do indivíduo 

em todas as partes do processo de produção. 

 Assim como Toffler, Daniel Bell (1989) destaca que a humanidade está em uma 

“terceira fase de evolução”, que ele chama de terceira revolução tecnológica. A primeira 

delas seria a energia a vapor. A introdução do vapor como nova forma de energia e a 

consequente criação de fábricas para a produção de bens de consumo gerou “a ideia de 

produtividade, a simples proposta de ter rendimento com menos esforço, como resultado de 

um investimento” (BELL, 1989, p. 165). A segunda, na visão de Bell, veio a partir de duas 

inovações, a Eletricidade e a Química, conforme ele explica no seguinte trecho:  

A Eletricidade nos deu uma nova e enriquecida forma de energia que pode ser 

transmitida há centenas de quilômetros [...]. A Eletricidade nos deu uma nova 

fonte de luz, o que mudou nossa rotina durante o dia e a noite. A Eletricidade 

nos permitiu codificar mensagens em fios e transformar voz em sinais elétricos, 

com a criação do telefone e do rádio. A Química, pela primeira vez, permitiu a 

criação de sintéticos, das tintas ao plástico, das fibras aos vinis, elementos 

desconhecidos na natureza (BELL, 1989, p. 165, tradução nossa). 

 

 Para complementar a ideia do autor, a terceira revolução tecnológica chegou tendo 

como base quatro inovações (BELL, 1989), que envolveram importantes descobertas na 

ciência: 1. A mudança de todos os sistemas mecânicos, elétricos e eletromecânicos para os 

eletrônicos (as mudanças significam rapidez de transmissão); 2. A miniaturização (a 

invenção do transistor – pequeno dispositivo semicondutor para controlar o fluxo de 

eletricidade em um equipamento eletrônico – pode ser comparada à evolução que provocou 

a energia a vapor na indústria); 3. A digitalização (a criação do sistema binário possibilitou 

a conversão de todos os sistemas anteriores para o formato digital); e, por último, 4. O 

software, programa que libera o usuário para realizar diversas tarefas rapidamente e que 

Bill Gates, o grande nome por trás da Microsoft (uma das mais importantes companhias de 

informática do mundo), transformou em um ótimo negócio, criando o conceito de “software 

proprietário”, em que o usuário paga pelo seu uso. 

Ainda acerca das revoluções que fizeram a humanidade chegar até a Sociedade 

Digital, Manuel Castells (1999, p. 68) também as divide em três períodos, que denomina de 

três revoluções industriais. A primeira delas se apoiava em um amplo uso de informações, 

aplicando e desenvolvendo os conhecimentos preexistentes. A segunda, depois de 1850, 

teve papel decisivo da ciência ao promover inovação. Já a terceira e atual refere-se “às 

tecnologias da informação, processamento e comunicação” (CASTELLS, 1999, p. 68). Em 

relação a essa nova revolução, Castells considera que: 
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[...] diferentemente de qualquer outra revolução, o cerne da transformação que 

estamos vivendo na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, 

processamento e comunicação. A tecnologia da informação é para esta 

revolução o que as novas fontes de energia foram para as revoluções industriais 

sucessivas (CASTELLS, 1999, p. 68). 

  

Para esclarecer de que forma esse fenômeno se caracteriza na Sociedade Digital, é 

preciso compreender que “a tecnologia não determina mudança social; ela provê 

instrumentalidades e potencialidades. O jeito como ela é usada parte de escolhas sociais 

(BELL, 1989, p. 167)”. É fato, no entanto, que as inovações partiram de necessidades 

humanas, bem como do anseio por melhorar a qualidade de vida. Sem essas buscas 

advindas da inquietude de grandes personagens da ciência, não teríamos a maioria das 

invenções que possibilitaram mudanças de costumes, hábitos e, até mesmo, no 

relacionamento entre as pessoas e das pessoas com a realidade. 

Voltemos um pouco no tempo para analisar a relação homem-máquina, ou homem-

tecnologia, e entender as apropriações humanas dessas “novidades” que, com o tempo, se 

tornaram ubíquas na rotina contemporânea. A invenção do telégrafo elétrico e a criação do 

código com sinais longos e curtos em 1873, pelo norte-americano Samuel Morse, 

quebraram a barreira do tempo e do espaço na transmissão de informação (LIMA Jr. 2009, 

p. 203). Mais tarde, em 1950, o atualmente imprescindível transistor foi criado e 

aperfeiçoado pelo também norte-americano William Shockley – “hoje em dia, o número de 

transistores produzidos no mundo é igual ao número de caracteres impressos, considerando 

todos os jornais, livros, revistas, computadores e páginas eletrônicas (MOORE, 1999, p. 

14)”. Na mesma época, vieram os chips, circuitos integrados que agregam os elementos 

principais de operação de um computador dentro de uma minúscula partícula (LIMA, 2000, 

p. 20). Importante ressaltar que a redução no tamanho dos chips, ao longo dos anos, foi de 

grande importância para a evolução e aperfeiçoamento dessas tecnologias. 

Em sintonia com o mecanismo do cérebro humano, passa-se a existir a ideia de uma 

máquina universal, que conhecemos hoje como computador. O primeiro deles, Eniac, 

começou a ser projetado em 1943 para cálculos balísticos. Inaugurado em 1946, ele iniciou 

o que, em 1978, se transformou na comercialização de computadores para instituições de 

ensino, empresas e residências, quando essas máquinas passaram a ser chamadas de 

computadores pessoais (PC, na sigla em inglês).  

[...] O computador exerceu uma fundamental influência no processo de 

transformação social e na aceleração da mudança paradigmática que vivemos 

hoje. Por sua capacidade de atuar como aglutinador de outros meios e de sua 
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capacidade sinérgica de se fazer presente na grande maioria das novas invenções 

da segunda metade deste século, ele tem merecido um papel de destaque no 

processo de análise dos fatores intervenientes na mudança (LIMA, 2000, p. 16). 

 

A popularização do computador pessoal, no entanto, não seria a mesma sem a World 

Wide Web, que começou a ser pensada por Tim Berners-Lee na década de 1980. No Cern 

(Laboratório Europeu de Física de Partículas) em Genebra, ele elaborou um sistema de 

codificação, o HTML, e projetou um sistema de endereçamento que dava uma localização 

única a cada página na Web, criando regras que permitiam que esses documentos se 

ligassem uns aos outros em computadores espalhados pela Internet. Por fim, Berners-Lee 

inventou o primeiro navegador e, assim, em 1991, nascia a World Wide Web, que colocou 

ordem no ciberespaço (QUITTNER, 1999, p. 18). Essa relativa ordem, no entanto, ficou 

contida no ciberespaço, pois a sociedade absorveu a novidade de forma rápida e, por que 

não dizer, caótica, tendo em vista a imensa quantidade de informações digitalizadas e 

oferecidas por esses sistemas tecnológicos. Ao mesmo tempo, a Web eliminou as distâncias 

geográficas e barreiras temporais, permitindo conexões e relações antes inimagináveis.  

Talvez a mais importante contribuição da tecnologia computacional seja, sem 

sombra de dúvidas, o fato de ter possibilitado o que denominamos de 

conectividade. Ou seja, a possibilidade de nos comunicarmos de forma 

multidirecional com quaisquer partes do planeta, trocando dados e acessando 

informações de forma interativa, criando, de forma concreta, a aldeia global da 

criação e consolidação da Internet e das possibilidades de manipulação amigável 

geradas pela tecnologia Web (LIMA, 2000, p. 28-29). 

 

É por conta das apropriações dessas tecnologias, proporcionadas em grande parte por 

tantas outras invenções anteriores, que a humanidade vivencia a atual Sociedade Digital. 

Nela, as informações e o conhecimento são processados “em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso” (CASTELLS, 1999, p. 69). Sendo assim, a 

informação pode ser vista como a matéria-prima dessa nova sociedade, que tem uma lógica 

de redes, flexibilidade nos processos e capacidade de reconfiguração dentro do novo 

paradigma tecnológico e lida com uma crescente convergência de tecnologias específicas 

para um sistema altamente integrado (CASTELLS, 1999, p. 108-109). Neste cenário, 

Ethevaldo Siqueira mostra o que, para ele, são as alavancas tecnológicas que mudaram 

profundamente nossa vida, nosso trabalho e até a maneira como nos divertimos na 

Sociedade Digital: 

1. Convergência (sinergia de 3 mundos); 2. Microeletrônica (smaller, faster, 

cheaper); 3. Computadores (a grande ferramenta); 4. Software (a inteligência nos 

chips); 5. Internet (bilhões na rede global); 6. Wireless (o mundo sem fio); 7. 
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Fibras Ópticas (transmissão a 400 Tb/seg); 7. Mass Storage (armazenando 

trilhões de bits); 9. Nanotecnologia (máquinas e robôs moleculares); 10. 

Networking (tudo em rede) (SIQUEIRA, 2008, p. 13, grifo nosso). 

Importante esclarecer, aqui, dois pontos importantes ainda não mencionados: a 

questão da convergência e das redes. De acordo com Siqueira (2008, p. 11), “[...] o que 

chamamos de convergência é a fusão das três grandes áreas da tecnologia da comunicação e 

da informação – que designamos de forma simplificada por computadores, comunicações e 

conteúdos”. Já a questão das redes é um pouco mais complexa. A rede social não é uma 

invenção contemporânea, afinal, seres humanos que se conectam entre si formam redes. A 

própria Internet é uma rede por si só, descentralizada e de baixa hierarquia – ainda que 

controlada por protocolos e governos.  

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou 

laços sociais). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de 

conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os 

diversos atores (RECUERO, 2009, p. 24). 

 

Também é possível criar diferentes relações entre os nodos, os chamados laços 

fortes e fracos. Os laços devem ser levados em conta em quaisquer redes, já que definem 

graus de conexões. Com a Comunicação Mediada por Computadores (CMC), as 

comunidades virtuais ganham destaque nas relações do mundo contemporâneo, sem os 

obstáculos da distância e do tempo.  

A noção de ‘comunidades virtuais’, proposta pelos pioneiros da interação social 

na Internet, tinha uma grande virtude: chamava a atenção para o surgimento de 

novos suportes tecnológicos para a sociabilidade, diferentes de formas anteriores 

de interação, mas não necessariamente inferiores a elas (CASTELLS, 2003, p. 

105). 

 

Ainda assim, com tanto acesso a informações e a possibilidade de se comunicar em 

grandes redes, a Sociedade Digital aflora outra característica do ser humano: a 

individualidade, que pode explicar a segmentação e personalização de conteúdos, além de 

dar espaço a todos, o que a “sociedade analógica” até permitia, mas em uma escala menor e 

de forma menos complexa. 

Se por um lado o armazenamento da informação documental aumenta, por outro 

a circulação de informação atinge proporções inimagináveis, dados os múltiplos 

meios de comercialização desta informação. Hoje, vivemos em uma sociedade 

que se baseia em um processo de busca da individualidade em meio ao caos. 

Cada indivíduo busca encontrar seu ‘nicho’ social onde possa expressar sua 

visão de vida e possa exercer sua originalidade, participando do contexto social 

via suas manifestações personalizadas (LIMA, 2000, p. 39).  
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Com tantas consequências em diferentes contextos, é fato que realmente vivemos 

um momento paradigmático, de grandes e rápidas transformações. Por isso mesmo, é 

preciso buscar compreender o novo mundo que vemos diante dos nossos olhos, que se 

modifica a cada dia. Em “A galáxia da Internet”, Castells (2003) aponta o que considera 

serem os desafios do que ele intitula de “sociedade em rede”. Estão entre os mais 

importantes: 1. A questão da liberdade (à medida que a Internet se torna a infraestrutura 

onipresente de nossas vidas, a questão de quem possui e controla o acesso a ela dá lugar a 

uma batalha essencial pela liberdade); 2. A questão da inclusão digital (numa economia 

global e numa sociedade de rede ser excluído é ser condenado à marginalidade); 3. A 

questão da educação (é preciso estabelecer uma nova capacidade de processamento de 

informação e de geração de conhecimento em cada um de nós) (CASTELLS, 2003, p. 226-

227). Três desafios a serem tratados com seriedade e levados em consideração na Sociedade 

Digital, para que mais pessoas aproveitem de seus benefícios de maneira livre e completa. 

Das ideias levantadas pelo autor, a questão da exclusão digital pode ser causada por 

diversos fatores, como falta de estrutura tecnológica; obstáculos econômicos ou 

institucionais ao acesso às redes; capacidade educacional e cultural limitada para usar a 

Internet de maneira autônoma; desvantagem na produção do conteúdo comunicado por 

meio das redes (CASTELLS, 2003, p. 226). Já o problema da educação requer uma nova 

forma de aprendizagem, visto que a informação está digitalmente armazenada e já pode ser 

recombinada de várias maneiras. É o que ele chama de “aprender a aprender” (CASTELLS, 

2003, p. 227). O aprendizado por meio de conteúdo digital é um tema bastante em voga no 

momento e merece total atenção dos pesquisadores, tanto da área da comunicação, como da 

educação, já que nesta sociedade é preciso também estarmos preparados para um novo 

modo de aprender.  

Não se pode esquecer, ainda, da questão da largura de banda. Em uma Sociedade 

Digital e móvel, em que os dados estão interconectados, uma estrutura de rede adequada 

para o envio e recebimento dessas informações é imprescindível. A popularização dos 

telefones celulares inteligentes e, mais recentemente, dos tablets, vêm modificando a rotina 

das pessoas. Se, antes, era preciso chegar em casa ou no trabalho para fazer uma ligação, 

acessar o e-mail ou assistir à novela ou ao telejornal, a Internet móvel acabou com esse tipo 

de comportamento. É fato, então que, à medida que mais pessoas têm acesso a esses 

dispositivos móveis, cresce a demanda pela Internet móvel (TAURION, 2002). No 
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momento, este problema está sendo discutido em ordem nacional, pois está diretamente 

relacionado à estrutura física de cada país. O Brasil, por exemplo, está em busca de resolver 

esta questão, com o Plano Nacional de Banda Larga e o leilão do 4G. 

 

Jornalismo digital 

 A Sociedade Digital traz à área da comunicação social uma nova mídia e, 

consequentemente, um jeito diferente de se fazer jornalismo. O “jornalismo analógico”, 

com base no broadcasting, era totalmente centralizado, proveniente de veículos de 

comunicação vinculados a grandes grupos do setor. Com a popularização das novas 

tecnologias e o poder de voz a quem tiver acesso a elas, esse padrão se desconstrói e as 

empresas jornalísticas tentam encontrar novos planos de negócios.  

Mídia de massa, historicamente, significa produtos de informação e 

entretenimento centralmente produzidos e padronizados, distribuídos a grandes 

públicos através de canais distintos. Os novos desafiantes eletrônicos modificam 

todas essas condições. Muitas vezes, seus produtos não se originam de uma fonte 

central. Além disso, a nova mídia em geral fornece serviços especializados a 

vários pequenos segmentos de público. Entretanto, sua inovação mais importante 

é a distribuição de produtos de voz, vídeo e impressos num canal eletrônico 

comum, muitas vezes, em formatos interativos bidirecionais que dão aos 

consumidores maior controle sobre os serviços que recebem, sobre quando obtê-

los e sob que forma (DIZARD, 2000, p. 23). 

  

Ao longo dos tempos, as tecnologias influenciaram fortemente na comunicação 

social e na percepção das notícias. A primeira grande transformação aconteceu no século 

XIX, com a introdução das impressoras a vapor e do papel jornal barato. A segunda 

mudança veio com a introdução da transmissão por ondas eletromagnéticas, que 

possibilitou a criação do rádio em 1920 e da televisão em 1939 (DIZARD, 2000, p. 53-54). 

“A terceira transformação na mídia de massa – que estamos presenciando agora – envolve 

uma transição para a produção, armazenagem e distribuição de informação e entretenimento 

estruturadas em computadores” (DIZARD, 2000, p. 54). Aqui, além dos dispositivos 

eletrônicos, também se pode acrescentar a comunicação colaborativa, na qual a audiência 

não é simplesmente uma mera gama de receptores.  

As resultantes dessas variáveis modificam o comportamento da sociedade e 

impulsionam o Jornalismo a evoluir seus processos e técnicas em função de 

atender a uma nova expectativa do usuário/ consumidor de informações 

jornalísticas. Esse ‘novo estágio’, atualmente, pode ser percebido pelas 

demandas por um conteúdo atualizado em ‘tempo real’, com definição visual 

melhor, personalizado e inserido em dispositivos móveis conectados (LIMA Jr., 

2009, p. 205). 
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 Sendo assim, os setores tradicionais da mídia estão se adaptando às realidades 

tecnológicas atuais, “e enfrentando a concorrência de um número cada vez maior de 

provedores eletrônicos de informação” (DIZARD, 2000, p. 220). Além disso, a chamada 

convergência digital também impulsiona transformações. 

A internet é o exemplo mais completo e perfeito da convergência digital, pois 

associa tanto as tecnologias de computação, como das telecomunicações e 

múltiplas formas de conteúdo (textos, imagens, sons, dados, gráficos, música, 

ruídos, etc.) (SIQUEIRA, 2008, p. 11). 

  

Portanto, como afirma Henri Jenkins (2009), em “Cultura da Convergência”, “novas 

tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais 

diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção” (JENKINS, 2009, p. 38). Foi 

assim que o jornalismo tornou-se digital. Nos Estados Unidos, a primeira página on-line 

com notícias veio junto com sites como o buscador “Yahoo!”, em 1994, que agregou 

conteúdo informativo à sua página de entrada. Com isso, o termo “portal”, com o 

significado de “porta de entrada”, passou a ser usado em 1997 (FERRARI, 2003, p. 16-17). 

Diferentemente, no Brasil, os sites de notícias nasceram dentro das empresas jornalísticas. 

Em maio de 1995, o “Jornal do Brasil” se tornou o primeiro jornal eletrônico do país, o “JB 

On-line” (FERRARI, 2003, p. 112). Isso não significa que a chegada da Internet às 

redações não tenha provocado rumores nos comandos das empresas jornalísticas, visto que 

a digitalização de conteúdo também impõe novos modelos de negócios. 

A maioria dos sites jornalísticos surgiu como meros reprodutores do conteúdo 

publicado em papel. Apenas numa etapa posterior é que começaram a surgir 

veículos realmente interativos e personalizados. O pioneiro foi o norte-

americano The Wall Street Journal, que em março de 1995 lançou o Personal 

Journal, veículo entendido pela mídia como sendo o ‘primeiro jornal com 

tiragem de um exemplar’. O princípio básico desse jornal era enviar textos 

personalizados a telas de computadores. A escolha do conteúdo e a sua 

formatação seriam feitos pelo próprio assinante, conforme suas preferências de 

leitura - depois de escolher suas áreas de interesse, ele receberia, por meio de 

uma mensagem eletrônica, um portfólio pessoal com notícias sobre tudo aquilo 

que escolheu. [...] A Web começou, assim, a moldar produtos editoriais 

interativos com qualidades convidativas: custo zero, grande abrangência de 

temas e personalização (FERRARI, 2003, p. 23, grifo nosso). 

 

Se, no princípio, o conteúdo era apenas reproduzido, atualmente o jornalista que 

trabalha em um veículo on-line necessita apresentar um atributo que antes, talvez, não fosse 

essencial: a rapidez. Pollyana Ferrari (2003, p. 14) explica esta questão: “[...] o sufoco on-

line é muito maior que o da mídia tradicional – TV, jornais, revistas e rádio. Várias vezes 

ao dia começamos uma pauta do zero e também concluímos histórias inteiras em intervalos 
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de horas ou mesmo minutos”. Esse exemplo demonstra uma rotina bastante diferente 

daquela vivenciada pelos profissionais dos veículos analógicos, que “guardavam” por mais 

tempo as notícias e as divulgavam dentro de determinados critérios, dependendo da linha 

editorial de cada um. Hoje em dia, parte desses critérios mudou, mas o que impera é o 

tempo. A ideia primordial é publicar antes de qualquer concorrente. 

Outra característica essencial do “jornalista digital” é a habilidade com os programas 

de computador que mais se usam hoje em dia nas redações, além de “acurácia gramatical, 

boa formação cultural, ser bem informado, ter o domínio de um ou mais idiomas e 

facilidade de escrever sobre temas variados” (MOHERDUAI , 2007, p. 188). A lista de 

funções aumenta a cada dia, no entanto, elas se incorporam à rotina das novas gerações sem 

grandes dificuldades. 

O jornalista da Web também deve ter habilidades para trabalhar com edição de 

home page e canais, experiência em produzir reportagens multiformes e notícias 

hipertextuais e capacidade de criar pacotes multimídia (MOHERDUAI , 2007, p. 

188, grifo nosso). 

Isso se dá em função da supracitada convergência dos meios, já que “os elementos 

que compõem o conteúdo on-line vão muito além dos tradicionalmente utilizados na 

cobertura impressa – textos, fotos e gráficos” (FERRARI, 2003, p. 39). Neste contexto, 

Ferrari explica que: 

Pode-se adicionar sequências de vídeo, áudio e ilustrações animadas. Até mesmo 

o texto deixou de ser definitivo. [...] Os desafios do jornalismo digital estão sem 

dúvida relacionados à necessidade de preparar as redações, como um todo, e aos 

jornalistas em particular, para conhecer e lidar com essas transformações. Além 

da necessidade de trabalhar com vários tipos de mídia, é preciso desenvolver 

uma visão multidisciplinar, com noções comerciais e de marketing (FERRARI, 

203. p. 39-40). 

 Luciana Moherduai (2007, p. 128-137) enumera oito características específicas do 

jornalismo digital: interatividade (que foi amplificada com a Internet, já que é mais simples 

de o leitor/ usuário ser ativo), hipertextualidade (possibilita a interconexão de textos por 

meio de links), personalização (opção oferecida ao usuário para configurar ou receber 

produtos jornalísticos de acordo com seus interesses), multimidialidade/convergência (a 

circulação da informação em múltiplas plataformas e suportes, numa situação de agregação 

e complementaridade), memória (relacionado ao poder de armazenamento da Web), 

instantaneidade/ atualização contínua (na Internet, não há delimitação de temporalidade, a 

notícia é atualizada conforme as informações chegam à redação), imersão (sensação de 
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estar envolvido por uma realidade completamente estranha) e conteúdo dinâmico (o 

investimento em produtos interativos, como enquetes, fóruns de discussão, blogs, e-mail, 

games, mapas, comentários em matérias, uso de fotos randômicas, etc).  

 Deste modo, é possível dizer que não somente o jornalismo digital é diferente do 

analógico, como também, o profissional de uma redação digital deve ter habilidades 

distintas da figura tradicional do jornalista, que passava horas diante de um texto. 

Jornalismo de revista 

 A revista se diferencia em muitos aspectos de outros veículos de comunicação. A 

primeira característica a se levar em conta é a relação passional com o leitor, afinal, “revista 

trata o leitor de você, fala com ele diretamente e, às vezes, com intimidade” (SCALZO, 

2003, p. 37). Além disso, a revista é fácil de carregar, está sempre com o leitor, e tem 

periodicidades semanais, quinzenais ou mensais, em sua maioria (SCALZO, 2003, p. 39-

41). O leitor vê este veículo como uma espécie de amigo ou entidade, a quem recorre 

quando precisa e em cujo conteúdo costuma prestar bastante confiança. 

Outro adjetivo importante da revista é sua capacidade de segmentação. “Hoje, as 

revistas representam a maior variedade editorial que dispomos. São milhares de títulos para 

todos os públicos, gostos. A revista está inserida no mercado atual; um mercado que busca a 

segmentação de público e publicitária” (GOULART, 2006, online). Dentre os atributos que 

a caracterizam também estão: 

A variedade – muitos assuntos para fisgar o leitor e passar a sensação de janela 

do mundo; a especialização – centrada num determinado universo de 

expectativas, visto que conhece seu leitor; visão de mercado – por conhecer seu 

público, apresenta um produto de olho nos nichos de mercado; texto – o público 

é curioso, escolhe a revista, logo, se importa com o texto; imagem – o leitor é 

seduzido com apelo visual, com o bom fotojornalismo. Texto e imagem, 

traduzidos em matéria bem escrita e apresentação visual eficiente são as bases da 

revista (GOULART, 2006, online). 

 Dizard (2000, p. 239-240) acrescenta que “as revistas lidam com públicos nacionais 

maiores e mais variados, cujas atitudes e preferências são mais difíceis de definir. [...] A 

indústria está fragmentada em milhares de publicações de interesses específicos, nacionais, 

regionais e locais”. Isto posto, coloca-se à frente do jornalista de revista a importante 

missão de buscar conhecer profundamente o seu leitor. 
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O texto de revista também é marcante em alguns aspectos. Ele costuma ser mais 

analítico e reflexivo, apresenta fatores históricos, usa recursos para levar o leitor à 

atmosfera da informação, dá exemplos que o tornam mais vivo, traz personagens e pode até 

ter aspectos literários. “Com mais tempo para extrapolações analíticas do fato, as revistas 

podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos geralmente 

incompatíveis com a velocidade do jornalismo diário. A reportagem interpretativa é o forte” 

(VILAS BOAS, 1996, p. 9). Esse tipo de conteúdo mais interpretativo e analítico também 

influencia na aproximação com o leitor, afinal, “a linguagem normalmente é definida pelo 

tipo de leitor que se quer atingir” (VILAS BOAS, 1996, p. 39). Entretanto, a revista não 

existe apenas para agradar seu leitor, com reportagens que lhe confortam. Ao mesmo tempo 

em que a revista tem um visual atraente e um ar conselheiro, também apresenta um espírito 

questionador. É aquele (a) amigo (a) que está do seu lado, mas que não aquiesce com tudo o 

que você pensa. 

Revistas on-line: um cenário 

 O mercado de revistas, assim como o de jornais, TV e rádio, teve de se atualizar 

com a chegada da humanidade à Sociedade Digital. Hoje, toda revista impressa, que uma 

pessoa compre na banca ou ganhe na farmácia, tem estampada um endereço na Web, para 

ser acessada via on-line. 

A Internet se tornou um instrumento útil para as revistas apresentarem seus 

produtos e garantirem assinantes. Agora toda revista de circulação de massa, e a 

maioria das menores também, tem um site na Web. [...] Em suma, a indústria de 

revistas está se adaptando ao novo mundo da informação multimídia e do 

entretenimento eletrônico, com formatos que serão muito diferentes dos 

tradicionais (DIZARD, 2000, p. 243-244). 

  

Dessa forma, assim como o jornalismo em geral fez ao longo de sua história e como 

todos os demais veículos de comunicação da atualidade, as revistas vêm acompanhando as 

mudanças tecnológicas da Sociedade Digital. 

No final do século XX, quando o jornalismo chegou nas redes digitais, elas 

também se trasladaram ao ciberespaço, se recriaram e transformaram a tal ponto 

que a pergunta sobre o que é, hoje, uma revista no ambiente web, não é nada 

fácil de responder. Conhecidas, no mundo anglo-saxão, como e-zines, webzines, 

cyberzines, hyperzines, ou magazines online, no Brasil, como não há uma 

terminologia específica, elas continuam a ser chamadas de revistas online ou 

webrevistas. [...] O que estas publicações trazem são formas muito mais 

sofisticada em termos estéticos e de linguagem, ao incorporar praticamente todas 

as ferramentas disponíveis no mundo digital. Assim como os jornais, as revistas 

passaram por etapas diferentes até identificar e aproveitar as potencialidades e 

peculiaridades do ciberespaço e hoje praticamente todas as revistas que circulam 
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em papel têm seus correlatos na web, com diferentes formatos e propostas, com 

versões mais ou menos similares às impressas. Entretanto, a publicação digital 

está alcançando autonomia e muitas têm existência apenas no ciberespaço 

(NATANSOHN; CUNHA, 2010, p. 2). 

 Independente do nome, que ainda não está sedimentado (e aqui usamos revista on-

line), o que não está configurado é um formato definitivo desse tipo de publicação na Web. 

Antes de entrar no endereço virtual divulgado pela revista, é impossível saber o que se vai 

encontrar, afinal, as revistas estão apresentadas em diferentes formatos na Web (PRADO, 

2011, p. 23): 

1. Versão PDF da revista impressa disponível para visualização e download: as 

bancas digitais de revistas, como a norte-americana Zinio, são um exemplo de editoras que 

disponibilizam o PDF das suas revistas na rede, normalmente por uma taxa de 70 a 80% 

inferior à da revista impressa. A versão em PDF também aparece em algumas revistas 

gratuitas e em seus respectivos sites, como é o caso da “Caras” (www.caras.com.br). 

2. Portal de notícias ligado a um título de revista: portais do assunto de uma revista 

segmentada, que ampliam o universo da publicação, oferecendo ferramentas e outros 

produtos, além de uma parte da publicação impressa. Aqui, pode-se citar como exemplo a 

“Veja” (www.veja.abril.com.br), que possui um portal atualizado com notícias em “tempo 

real”.   

3. Site de revista impressa: formato semelhante ao portal, mas sem a extensão mais 

abrangente deste último. É o espaço digital da revista, que completa suas informações com 

outras reportagens, notas e outros formatos que apostam na interatividade como enquetes, 

games, fóruns, vídeos e, especialmente, comunidades de discussão do assunto especializado 

daquele site. Podemos dar como exemplo o caso da revista feminina “Gloss” 

(www.gloss.abril.com.br) cujo site, além das características citadas acima também possui 

parcerias com blogs relacionados aos temas recorrentes na publicação. 

4. Revista digital por formato: a revista que existe apenas na internet, que não conta 

com uma versão impressa. São publicações digitais que utilizam conceitos de revista como 

segmentação, linguagem diferenciada e próxima ao leitor e aprofundamento jornalístico no 

tema proposto. Como exemplo, existe a revista on-line norte-americana Style.com 

http://www.veja.abril.com.br/
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(www.style.com), que ultrapassou os limites da Internet e, em um caminho contrário às 

demais, em 2011, anunciou que teria versões semestrais impressas. 

Além de sites em extensão html e formatos PDF, as revistas também estão 

começando a ter suas versões adaptadas para os dispositivos móveis, como smartphones, 

tablets e e-readers. Isso possibilita que, não somente o conteúdo da publicação seja 

inteiramente veiculado de forma digital (com conteúdos extras como vídeos, infográficos e 

galerias de fotos, no caso dos tablets), como também, a equipe da revista crie aplicativos 

relacionados ao seu tema para que o usuário os compre (ou faça o download gratuitamente). 

Vale ressaltar, ainda, que esses dispositivos são, em sua maioria, sensíveis ao toque, o que 

desafia ainda mais os jornalistas e designers a criarem conteúdos e ferramentas 

interessantes e de fácil usabilidade. 

A digitalização das revistas também influencia em sua presença nos sites de redes 

sociais e tem um papel de destaque no relacionamento com o leitor/ usuário/ produtor (o 

chamado “prossumidor”, citado no início deste paper, que também recebe o nome de 

“interagente”), que interfere cada vez mais nas notícias e nas pautas, além de estabelecer 

um contato próximo com a redação. Magaly Prado esclarece como uma revista pode lidar 

com sua audiência por esses meios:  

O público [...] deverá ser atingido por um plano comunicacional estratégico 

convergente: impresso, mas alinhado com a sua versão digital e levando em 

conta, obrigatoriamente, outras linguagens da internet, como as redes sociais. 

Twitter, Facebook, Orkut, Linkedin e todas as outras redes disponíveis são 

fundamentais tanto para a divulgação das revistas digitais, em qualquer formato 

adotado, quanto para fornecer mais informações especializadas, sempre com a 

maior rapidez e melhor cobertura (PRADO, 2011, p. 23). 

Todas essas características que podem ser encontradas tanto no formato quanto na 

interação com a audiência de uma revista on-line mostra uma mutação na maneira de se 

fazer jornalismo, pois:  

a)há intensa criação de redes sociais ao redor dos produtos jornalísticos; 

b) com os recursos de interatividade disponíveis pode existir geração de 

conteúdos por parte dos usuários; c) tanto jornalistas quanto leitores 

trabalham na classificação e organização da informação, indexando e 

sindicando conteúdos; d) há uso cada vez mais extenso de várias 

aplicações e serviços (mashups) e e) estende-se o uso da web como 

plataforma (NATANSOHN; CUNHA, 2010, p. 4). 

 

http://www.style.com/
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É dessa forma que se compõe o cenário de revistas on-line, cuja produção ainda tem 

muitos desafios pela frente, visto o aumento da demanda por conteúdo digitalizado, com 

mais pessoas tendo acesso a computadores pessoais e displays móveis. 

 

Considerações finais 

 Na Sociedade Digital, impera o paradigma das novas tecnologias. Vivemos em um 

mundo constantemente em mudanças ao qual, justamente por essas transformações 

ininterruptas, precisamos nos adaptar rapidamente às transformações cotidianas. 

 O computador pessoal, a Internet, os dispositivos móveis e os sites de redes sociais 

são grandes motores dessa mudança e estão, cada vez mais, sendo incorporados ao dia a dia 

de grande parte das pessoas no planeta. 

 O jornalismo como sempre aderiu a essas novas tecnologias, apesar do temor das 

empresas de comunicação com relação aos seus modelos de negócio. Com isso, ele vem 

sofrendo grandes transformações e as revistas, em especial, são veículos que, por terem 

uma relação muito próxima com o leitor e tratarem de assuntos bastante específicos, 

sentiram fortemente essas mudanças e se adaptaram a elas de um modo muito específico: 

estão presentes nos displays móveis e ubíquos, nas redes sociais, além de terem aplicativos 

próprios. 

 Como exposto, existem diversos formatos de revistas digitalizadas. Não há, 

entretanto, um formato certo ou errado, apenas maneiras distintas de se disponibilizar 

conteúdos específicos, referentes ao tema da revista, em plataformas digitais e multimídias. 

No entanto, mesmo com as diferenças entre o jornalismo de revista e o jornalismo on-line, 

os profissionais da comunicação precisam estar atentos à linha editorial da publicação 

impressa, que, normalmente, lidera seus “filhotes” digitais. 

 Com isso, o “novo” jornalista precisa estar preparado para novas atividades, como 

selecionar e editar fotos, vídeos e áudios, entre outras habilidades que exige o jornalismo 

digital.  

 

Referências bibliográficas 
 

BELL, Daniel. The third technological revolution. Dissent, Spring 1989, p. 164-176. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 9.ed. rev. e ampliada. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. 

Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2003. 243 p.  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 15 

DIZARD, Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2. ed. rev. e 

atualizada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 324 p. 

 

FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital. São Paulo: Contexto, 2003. 120 p. 

 

GOULART, Alexandre. Uma lupa sobre o jornalismo de revista. Observatório da Imprensa. 04 

jul. 2006. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma-lupa-sobre-o-

jornalismo-de-revista>. Acesso em: 10 jun. 2012. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.  

 

LIMA, Frederico O. A sociedade digital: impacto da tecnologia na sociedade, na cultura, na 

educação e nas organizações. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 172 p. 

 

LIMA Jr., Walter Teixeira. Tecnologias emergentes desafiam o jornalismo a encontrar novos 

formatos de conteúdo. Comunicação & Sociedade: Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo: Umesp. 

Ano 30, n. 51, p. 201-225, jan./jun. 2009. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CSO/article/view/860/911>. 

Acesso em: 10 jun. 2012. 

 

MOHERDUAI, Luciana. Guia de estilo Web: produção e edição de notícias on-line. 3. ed. rev. e 

ampliada. São Paulo: Senac, 2007. 280 p. 

 

MOORE, Gordon. William Shockley. Folha de S. Paulo, 25 mar.1999. Complemento 100 pessoas 

mais importantes do século, Revista Time, p. 14. 

 

NATANSOHN, L. Graciela; CUNHA, Rodrigo. O jornalismo de revista no cenário da mobilidade. 

Prisma.com: Revista de Ciências e Tecnologias de Informação e Comunicação do CETAC.MEDIA 

(Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação). Especial Ciberjornalismo 2010. 

n.12, 2010. Disponível em: <http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/758/685>. 

Acesso em 11 jun. 2012. 

 

PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 241 p. 

 

QUITTNER, Joshua. Tim Berners-Lee. Folha S.Paulo, 25 mar.1999. Complemento 100 pessoas 

mais importantes do século, Revista Time, p. 18. 

 

SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2003. 112 p. 

 

SIQUEIRA, Ethevaldo. Para compreender o mundo digital. São Paulo: Globo, 2008. 223 p. 

 

TAURION, Cesar. Internet móvel: tecnologia e modelos. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 150 p. 

 

TOFFLER, Alvin. Uma colisão de ondas. In: A terceira onda. Rio Janeiro: Record, 1992, p. 23-25. 

 

VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus Editorial, 1996.  

 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma-lupa-sobre-o-jornalismo-de-revista
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma-lupa-sobre-o-jornalismo-de-revista
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CSO/article/view/860/911
http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/758/685

