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

 
 

 1 

A linguagem própria dos tablets para o jornalismo digital:  
estudo de caso do The Daily1 

 
Eduardo Campos PELLANDA2 

Ana Cecília B. NUNES3 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 

 
 
RESUMO 
 
Quando a versão mais recente dos tablets foi introduzida em 2010 houve uma dúvida sobre 
a real utilização de mais uma tela em um cenário já imerso por diversos modos de acesso ao 
conteúdo digital. Ao longo da curta história deste formato de computação ele se mostrou 
um intermediário entre o smartphone e o computador pessoal, e também entre a experiência 
de uso do papel, e outros meios analógicos, e as interações com os conteúdos digitais. As 
transformações da cultura da convergência (JENKINS, 2009) e as apropriações culturais da 
tecnologia por parte do público (hoje migratório e multitarefa) impulsionaram mudanças no 
jornalismo. Este artigo busca no exemplo do jornal exclusivamente móvel The Daily 
algumas evidências de uma formação de linguagem própria do jornalismo neste ambiente.  
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Introdução 

 Como afirma Jenkins (2009, p. 29), “a convergência é uma palavra que consegue 

definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais”. Em relação ao 

jornalismo, as transformações da cultura da convergência referem-se a uma nova lógica de 

conteúdo, a uma nova relação de leitura e interação com conteúdos jornalísticos por parte 

do público e também a uma nova dinâmica de informações. A audiência se transformou, as 

tecnologias se modificaram em consonância com as demandas culturais, e o jornalismo vem 

se adaptando ao cenário convergente e de audiências migratórias. “A convergência altera a 

lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia 

e o entretenimento” (JENKINS, 2009, p. 43). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutor em Comunicação e professor do programa de Pós-Graduação Famecos/PUCRS, Porto Alegre Brasil, Pós-Doutor 
pelo MIT/EUA email: eduardo.pellanda@pucrs.br. 
 
3 Mestranda em Comunicação Social na Faculdade de Comunicação Social – Famecos – PUCRS. Bolsista 
CAPES/PROSUP. Jornalista pela Faculdade de Comunicação Social – Famecos – PUCRS. email: 
nunes.anacecilia@gmail.com – Realiza atualmente dissertação de mestrado sobre o periódico The Daily, sob orientação do 
Prof. Dr. Eduardo Campos Pellanda. 
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 O modo de produção e distribuição de informação no jornalismo alterou-se 

significativamente com as transformações da cultura da convergência, assim como as 

relações do público com a informação jornalística. E como diz Chartier (1998, p. 71), “a 

obra não é jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, ela carrega, a cada vez, um 

outro significado”. Assim como o tablet teve que encontrar seu espaço no mercado e no 

cotidiano do público, o jornalismo, a partir das apropriações culturais do dispositivo nas 

sociedades, vem encontrando uma linguagem própria para o meio. Esta linguagem, no 

sentido amplo da palavra, é também convergente, e mistura elementos do jornal impresso, 

da televisão, do rádio, assim como encontra formas próprias de apresentação e interação 

com o próprio conteúdo.  

 A ubiquidade da informação e o desenvolvimento das tecnologias passam a fazer 

sentido a partir de apropriações culturais das pessoas. Neste contexto, o The Daily 

caracteriza-se por ser uma publicação que já nasce digital, móvel e fora da lógica da Web. 

Ele é um representante desta forma de apresentação da informação jornalística que nasce 

em correspondência com a lógica da cultura da convergência. A partir do estudo de caso 

deste jornal, este artigo se propõe a identificar esta linguagem própria do jornalismo de 

tablets que surge em sintonia com este contexto. O jornalismo está se modificando 

juntamente com o público, as tecnologias e as sociedades, e encontrando linguagens 

próprias para plataformas novas e públicos transformados. 

 

O jornalismo, a mobilidade e a cultura da convergência 

  

 A cultura da convergência é um processo de transformação amplo por qual passa a 

sociedade: um processo que tem raízes culturais, mas relaciona-se também com as 

tecnologias, assim como com o próprio mercado. “A convergência, como podemos ver, é 

tanto um processo corporativo, de cima para baixo, quanto um processo de consumidor, de 

baixo para cima. A convergência corporativa coexiste com a convergência alternativa” 

(JENKINS, 2009, p.46). No caso dos tablets, identificamos um processo tecnológico, 

corporativo e cultural, à medida que uma tecnologia só adquire sentido a partir de sua 

apropriação. A convergência tecnológica ou “combinação de funções dentro de um mesmo 

aparelho tecnológico” (JENKINS, 2009, p. 377), integra a cultura da convergência e mostra 

que estamos caminhando para aparelhos híbridos. Segundo McLuhan (1964, p. 75) “o 
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híbrido, ou o encontro de dois meios, constitui momento de verdade e revelação, do qual 

nasce a forma nova”. 

 No jornalismo, estas transformações são disruptivas à medida que as práticas devem 

se adaptar a um consumidor transformado e considerar que antigos pressupostos talvez não 

respondam mais às demandas deste novo público. É o leitor “imersivo”, que nasce neste 

universo convergente, que Santaella (2004, p. 33) define como aquele “em estado de 

prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear e labiríntico que ele 

próprio ajudou a construir”. Este leitor ainda coexiste com aqueles que conservam 

cognições que remetem a cenários anteriores ao da cultura da convergência, mas estes o 

jornalismo já conhece. As práticas jornalísticas e as linguagens estão se transformando 

junto com a sociedade. 

 É importante pensar que “o jornalismo, como prática, tem vários aspectos, 

compreendendo seu conceito, sua rotina, seus agentes, seu suportes, sua linguagem, sua 

tecnologia” (RÜDIGER, 2003, p.13). O jornalismo no tablet está encontrando uma 

linguagem própria, convergindo elementos do rádio, da televisão, da web, do jornal 

impresso. Podemos dizer que, assim como os aparelhos estão se tornando híbridos, as 

linguagens do jornalismo estão também se tornando únicas e próprias.   

 A convergência de linguagens tem seu início na web, com a multimídia, ambiente 

em que se torna possível mesclar áudio, vídeo e texto. Como afirma Pellanda (2001), os 

jornais foram os primeiros veículos comerciais a utilizar a Internet para os seus conteúdos, 

fazendo sites e postando reportagens diariamente. Este cenário evidencia uma 

transformação cognitiva importante no que se refere ao ato de ler e à própria relação do 

público com a informação. 

 
O fluxo sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que 
suas fronteiras não são mais radicalmente visíveis, como no livro que encerra, no 
interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega, a 
possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são 
inscritos na mesma memória eletrônica: todos estes traços indicam que a 
revolução do livro eletrônico é uma revolução das estruturas do suporte material 
do escrito assim como das maneiras de ler (Chartier, 1998, p. 12 e 13). 

 

 O autor (1998) chama atenção também para as transformações no que pertine 

inclusive ao posicionamento corporal dos leitores. As telas, inicialmente grandes e pesadas, 

demandavam não apenas habilidades cognitivas e relacionais novas, mas também uma 

leitura estanque, imóvel e mais distanciada. “a forma desses objetos [computadores], os 
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limites que eles impõem parecem distanciados dos hábitos mais íntimos, mais livres da 

relação mantida com a cultura escrita” (CHARTIER, 1998,p. 142). 

 Culturalmente, o jornalismo esteve atrelado à mobilidade, pelo menos inicialmente, 

relacionado a uma apropriação das folhas de papel das pessoas que as liam nas ruas, em 

movimento. Os jornais nascem impressos e comercializados nas calçadas das cidades. Com 

o tempo, o jornal - que deve ser considerado mais do que um suporte, mas uma palavra que 

define apenas uma materialidade - transforma-se em bits, em pixels. As informações 

passam a ter outro tempo, outro ritmo, numa cobertura online que privilegia a agilidade, 

mas não a mobilidade neste primeiro momento. Dalmonte (2009, p. 57) afirma que “o 

jornal impresso, tal qual o conhecemos há tempos, hoje é totalmente produzido por meios 

digitais, estando aí armazenado até sua confecção final”. 

 Estamos falando de computadores. “Mas sabemos o que virão a ser os suportes 

materiais da comunicação nos textos eletrônicos?” (CHARTIER, 1998, p. 142). Com os 

celulares e tablets a mobilidade passou a estar atrelada também à comunicação digital. E, 

para além disso, a materialidade dos tablets passou a remeter às características de um papel: 

em edições de jornais nos tablets é simulada o ato de virar página, algo que tem fundo 

cultural e pouca relação com questões tecnológicas. Podemos pensar que o tablet herda 

características do jornalismo online como “interatividade, customização de conteúdo, 

hipertextualidade e multimidialidade” (BARDOEL e DEUZE, 2001, p. 5, tradução nossa), 

mas também traz elementos que fazem com que este jornalismo de tablet tenha uma 

linguagem própria e singular.  

 

The Daily e o hibridismo dos modelos de conteúdo para tablets 

 

Ao analisar a história da evolução midiática percebe-se a ruptura de modelos e 

suportes ou a re-mediação (MANOVICH, 2002) de formatos e linguagens. O jornal The 

Daily representa uma quebra, pois usa elementos de jornais impressos e revistas em um 

suporte exclusivamente digital em Tablets e Smartphones. A abordagem não considerará 

somente a mudança de meio de veiculação de forma determinista, mas sim algumas 

dinâmicas e quebras envolvendo a convergência midiática e as rupturas e evoluções da 

linguagem ao se deslocar das características e limites do ambiente analógico 

(NEGROPONTE 1995), considerando sua relação com o contexto da cultura da 

convergência (JENKINS, 2009) e a sociedade. 
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O The Daily, não esta sendo observado aqui na essência de conteúdo, mas nas 

dimensões de linguagem e suporte. Nestes aspectos que identificamos as mudanças 

evolutivas em relação ao jornal em papel. Esta formatação atrelada às dinâmicas do 

ambiente análogo, em que a informação é transportada em um suporte físico, está sujeita a 

limites rígidos de espaços para a informação, eficiência para a distribuição e frequência de 

atualização. O ambiente digital rompe com todas estas categorias e trabalha com a 

libertação destes limites que agora desafiam as redações a se expandirem em suas 

capacidades de relatarem e processarem as informações. Estas características já vem sendo 

desenvolvidas desde os primeiros sites de jornais na internet comercial na década de 90. O 

jornalismo online desde então tem sido um substituto e um aliado do jornal impresso, visto 

que os textos estão na íntegra no ambiente online além dos conteúdos multimídia e blogs 

que consistem em extensões do conteúdo impresso. Mas nestes anos a informação online 

foi acessada basicamente de computadores pessoais, que são pouco portáteis e com 

características de interação muito distante do papel. Por este motivo, a própria arquitetura 

da informação dos sites de jornais sempre se caracterizaram por uma forma de organização 

distinta da lógica dos veículos impressos. As telas, ou janelas para o ciberespaço (LÉVY, 

1996), tiveram uma grande mudança de formatação da informação com a inclusão de 

displays sensíveis ao toque, pois não só o conteúdo agora não é mais desenhado para 

interagir como cursores do mouse como também aproxima fisicamente o visor do leitor, 

como no papel.  

A libertação dos fios e o desenvolvimento das redes e aparatos de comunicação 

colocaram um ambiente always-on de acesso à informação (PELLANDA, 2005) que agrega 

novos fatores aos elementos já explorados pelo jornalismo online. O tempo de atualização e 

a ubiquidade do acesso aos conteúdos amplificaram e transformaram a linguagem do 

jornalismo praticado na internet e potencializaram também o número de leitores.  

 O jornal impresso, por outro lado, tem se integrado paulatinamente com o ambiente 

digital em uma estratégia de transposição da marca. O jornal New York Times com 454 

mil4 assinantes digitais começa a ter uma boa parcela do seu número total de assinantes nas 

novas plataformas como tablets e smartphones. Já o periódico inglês Financial Times prevê 

                                                
4http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/05/01/newspaper-circulations-hold-steady-aided-by-digital-

subscriptions/ 
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até o final do ano 2012 que os assinantes digitais passem os que consomem a versão 

impressa5.  

Neste contexto, nasce o The Daily com o aporte econômico do grupo News Corp. 

que decidiu apostar em um jornal com conteúdo inteiramente digital. Ele se tornou público 

em fevereiro de 2011 primeiramente para iPad e depois se expandiu para tablets Android e 

iPhone. Enfatizamos a questão "híbrida" neste caso porque ele possui características de um 

periódico em papel e linguagens audiovisuais no ambiente digital. 

 

   
Figura 1 

 

O The Daily possui sessões como editorial, palavras cruzadas interativas (Fig. 1),, 

cultura e esporte que trazem elementos tradicionais da formatação do jornal e outras sessões 

como Gossip e Apps que não são necessariamente elementos convencionais. O conteúdo é 

produzido com um sistema próprio de gerenciamento de informações e empacotado em 

forma de uma App. Ele possui uma grande atualização diária e outras menores ao longo do 

dia. Em alguns casos há a inserção de elementos de comentários ou Twitters para a 

                                                
5 http://thenextweb.com/media/2012/05/18/the-financial-times-predicts-more-digital-subscribers-than-it-sells-
print-copies-by-end-of-year/ 
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atualização em tempo real. No exemplo da figura 2 é possível nota uma matéria com dados 

das bolsas de valores em tempo real misturando tempos de informação.  

 
Figura 2 

 

A publicação possui uma convergência entre diferentes linguagens como gráficos 

animados, vídeos, áudios e fotos com efeitos como visualizações em 360 graus. Nem 

sempre esta convergência é homogênea (PELLANDA 2001), os elementos estão 

complementares nas matérias, mas não necessariamente concebidos desde o início para 

atuarem em uma mesma matéria. Como exemplo, alguns vídeos possuem as mesmas 

informações que os seus textos correspondentes. Mas há outros casos em que o os 

elementos multimídia estão em um alinhamento complementar caracterizando melhor o 

contexto de convergência de linguagens.  

Os vídeos possuem identidade gráfica sincronizada com o contexto visual do 

periódico e podem ser visualizados no ambiente da página ou em modo de tela cheia. Nem 

todos são produzidos pela redação do The Daily, em vários casos pode-se perceber uma 

reutilização de material vindos de alguma empresa da News Corp.  Para visualizar os vídeos 

é necessário estar conectado na internet. Esta decisão técnica possivelmente deve ter sido 
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tomada para diminuir o tempo de download de cada edição, mas impede a leitura completa 

em ambientes off-line. As revistas nos tablets têm adotado a prática de incluir vídeos para 

que se possa ler em qualquer situação, mas elas não contam com o uma necessidade de 

atualização diária de informações como o The Daily.  

Complementando a questão da entrega do conteúdo para o leitor, o jornal fica 

disponibilizado nas plataformas iPad e iPhone em uma área exclusiva para publicações 

chamada de Newsstand (banca). Está seção permite que não só a capa da edição seja 

atualizada sem abrir o aplicativo, mas também todo o conteúdo seja carregado em segundo 

plano sem a interferência do leitor. Este ponto era crítico no início da operação do 

periódico, pois cada vez que o leitor abria o aplicativo precisava esperar uma média de 10 

minutos para que a edição fosse carregada. Isso ainda acontece atualmente, mas somente 

em momentos em que é necessária a atualização de uma parte do conteúdo e não a sua 

totalidade. Na questão da cobrança das assinaturas o jornal inaugurou um tipo alternativo de 

período de adesão. Pode-se assinar por semana, a U$ 0,99, ou ainda anualmente, a U$ 

49,99. Os novos leitores podem consumir todo o conteúdo em 30 dias. Este esquema é uma 

oposição ao modelo mensal dos jornais tradicionais. Ainda na questão da atualização o 

jornal se atualiza em tempo real sempre que algum fato extraordinário acontece, como pode 

ser constatado na figura 3.  
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Figura 3 

 
 

Em relação ao conteúdo do The Daily, ele é extremamente amplo tanto em 

abrangência de tópicos como no aspecto geográfico. O periódico possui similaridades com 

o tipo de cobertura nacional realizado pelo USA Today. Ele busca, com estas 

características, uma gama ampla de leitores que buscam assuntos que vão de Gossip à 

analises de cenários econômicos e políticos. Estas questões tornam complexa a 

classificação do The Daily como um veículo popular ou de referência. Este é na realidade 

mais um ponto de identificação de hibridismo deste jornal.  

 Cada página pode ter o conteúdo compartilhado por Facebook, Twitter ou email. 

Nestes casos, os leitores que recebem o conteúdo não precisam ser assinantes, mas recebem 

somente uma imagem da página onde é possível ler os textos, mas sem acesso ao conteúdo 

multimídia. Na mesma janela de compartilhamento é possível enviar comentário como em 

um Blog, mas com a adição do envio de colaborações em áudio. Na nossa observação este 

recurso não foi muito utilizado. 

 

 

Conclusões 

 O exemplo do jornal The Daily é uma amostra pequena dentro de um universo 

maior de usos únicos do formato tablet para conteúdos próprios no campo do jornalismo. 

Por ser um exemplo isolado não é suficiente para que sejam feitas afirmações conclusivas, 

mas é possível entender a pertinência e apontamentos que este novo aparato de computação 

viabilizou. Ao abranger as situações de uso e portabilidade de veículos impressos com a 

conexão permanente, always on (PELLANDA, 2005), o tablet inaugura uma nova categoria 

de acesso e envolvimento ao ambiente online que expande a complexidade das arquiteturas 

de informações. Os conteúdos formatados com antecedência se chocam com informações 

em tempo real que podem alterar o contexto de entendimento de uma notícia. Além disso, 

infográficos animados se somam aos áudios, textos, fotos e vídeos em um ambiente 

nativamente convergente como vislumbra Jenkins (2009).  

 Alguns destes fatores já foram experimentados antes no ambiente Web em desktops, 

mas aparentemente o uso destes elementos em um aparato portátil deu uma outra conotação 

para estas combinações. A evolução de um jornal que se mescla com a linguagem de 
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revistas, ou mesmo web sites, faz com que ao mesmo tempo seja resgatada à experiência de 

leitura, já solidificada culturalmente, e se questione as fronteiras e pertinência da 

classificação clássica dos formatos de entrega de conteúdos jornalísticos.  

 Com efeito, o The Daily não é o detonador destas mudanças, mas é um 

representante de uma gama de aplicações e recombinações de antigos modelos que ganham 

uma nova conotação neste tipo de tela. Após dois anos de existência deste tipo de aparelho 

ainda é cedo para definir com precisão as bases desta linguagem, mas alguns indicadores 

começam a florescer à medida que o cotidiano dita pertinências de rotinas e hábitos de 

consumo. 
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