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Resumo 

Este breve Estudo de Caso busca identificar as especialidades dos diferentes dispositivos de 
leitura: revista impressa, em versões para site e tablet, voltadas para a produção e 
divulgação de conteúdo de Jornalismo Científico. Enquanto os recursos tecnológicos 
tornam-se cada vez mais populares, cresce o número de usuários que leem informação 
online e aumenta a circulação do conteúdo disponível para os mesmos. Portanto, o meio 
digital oferece um cenário positivo para ampliar a divulgação jornalística da Ciência em 
diversos formatos. 
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Introdução 

O texto pode causar impactos diferenciados de acordo com o formato de apresentação com 

que ele é disponibilizado para seu público, com o suporte físico e o acompanhamento de 

outros textos, como por exemplo, imagens animadas. Em sites e tablets, o texto escrito pode 

ter como complemento o uso de outras mídias como o vídeo e o áudio, adicionando à leitura 

textual algo mais visual e auditivo, complementando as possibilidades de sensações. 

 Ao falar da web, Chartier (1998, p.134) diz: “Pela primeira vez, no mesmo suporte, 

o texto, a imagem e o som podem ser conservados e transmitidos. Imediatamente, toda a 

realidade do mundo sensível pode ser apreendida através de diferentes figuras, de sua 

descrição, de sua representação ou de sua presença”. É recente o aumento do número de 

produções específicas para a web: sites, blogs e redes sociais e para dispositivos eletrônicos 

como tablets e celulares.  

 O iPad, tablet da Apple, teve sua primeira versão lançada em 2010 e desde então 

“[...] está conseguindo atrair efetivamente as revistas e jornais através do desenvolvimento 

de aplicativos, a partir da inauguração de uma nova forma de revolução editorial e de 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XIV Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Docente no curso de Jornalismo da Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil. Doutora em 
Educação pela Universidade Estadual de Campinas. E-mail: alessandrafalco@ufsj.edu.br. 
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abertura de modelo de negócio” (RODRIGUES, 2011, p.6). Desde o lançamento do 

dispositivo inovador, pesquisadores, incluindo os da área de Jornalismo, têm estudado 

como utilizar, da melhor maneira, os recursos proporcionados pela nova tecnologia. 

 

A Leitura Nos Diferentes Suportes 

Segundo Chartier, citado por Guerreiro (2012), “Como sabemos, a leitura na frente da tela é 

fragmentada, descontínua, combina texto e hipertexto, mas não foca a obra em si”. É 

interessante notar que nos sites existe uma sugestão de uma leitura linear – similar com a da 

revista – mas que não necessariamente precisa ser seguida. Aliás, este é o grande diferencial 

da web: o público leitor escolhe o seu caminho. 

 

O livro e a leitura continuam vivos, pois o que está sendo veiculado pelas redes 
eletrônicas são textos. Há apenas uma transformação frente aos meios clássicos de 
transmissão de textos. Depois da tábua, do rolo de papiro ou pergaminho, do códice, 
agora a tela é a nova forma de leitura e escrita. Na realidade, três tipos de textos 
convivem atualmente: o manuscrito, o impresso e o eletrônico. Não é preciso 
descartar um para utilizar outro (BOURDIEU; CHARTIER, 2001 apud FAVARO, 
2009, p.32). 

  

Agora no caso dos tablets, a leitura volta a seguir a ordem do material impresso. O 

diferencial neste suporte é a possibilidade de compartilhamento do conteúdo – o que 

também pode ser feito nos sites – e a leitura multimídia, já que são acrescentados aos textos 

padrões da revistas, recursos como animações, vídeos ou áudio, por exemplo. Como afirma 

Chartier (1998, p.70): “[…] há múltiplas experiências que são diretamente ligadas à 

situação do leitor e ao objeto no qual o texto é lido”.  

 

A Internet é, na realidade, um cérebro, um cérebro colectivo, vivo, que dá estalidos 
quando o estamos a utilizar. É um cérebro que nunca para de trabalhar, de pensar, 
de produzir informação, de analisar e combinar. O maior problema em relação à 
Internet é como ligar-se e como navegar através dela. É ainda um problema para 
milhares de futuros utilizadores. Normalmente chegamos lá com as nossas mentes 
da geração da televisão à espera de cores, movimento e satisfação instantânea, e 
encontramos dados lentos, secos à maneira dos livros (KERCKHOVE, 1997, p.91). 

 

No tablet seria viável propiciar uma leitura hipertextual, utilizando hiperlinks e uma 

rede de textos como são disponibilizados em sites. Estes são acessados em computadores 

fixos, móveis, dispositivos como os próprios tablets ou celulares, pela geração de jovens 

leitores. Indo além do conteúdo e das formas de interação com o mesmo, é preciso pensar o 

modo de acesso aos dispositivos de leitura.  
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Ao analisar como os jornais e revistas brasileiras que migraram seus conteúdos para 
o tablet da Apple, Primo (2011) foi pragmático ao afirmar que esta iniciativa ainda 
estava na pré-história das tecnologias digitais, e comparou com a primeira fase do 
Jornalismo Digital (MIELNICZUCK, 2004), de serem meramente transpositivas, 
explorando minimamente as potencialidades do iPad (RODRIGUES, 2011, p.7). 

 

Apesar dos avanços tecnológicos e dos novos formatos, não são apagadas as 

representações relacionadas aos meios mais tradicionais. Por exemplo, a revista impressa 

pode ser colecionada numa estante real, a versão para tablet numa estante virtual. Ademais, 

as mudanças de suporte mudam a forma da escrita e leitura, que na web deixa de ser linear, 

objetiva e hierarquizada como na revista impressa – o que é retomado no tablet, como já 

apontado, este suporte que a cada ano tem ganhado mais adeptos, inicialmente, 

principalmente, nos EUA. 

  

A diferença pode decorrer de uma decisão do editor, que, em uma era de 
complementaridade, de compatibilidade ou de concorrência dos suportes, pode visar 
com isso diferentes públicos e diversas leituras. A diferença pode também estar 
ligada, mais fundamentalmente, ao efeito significativo produzido pela forma 
(CHARTIER, 1998, p.138). 

 

Este cenário demonstra a necessidade de se estudar não apenas o texto, mas também 

“[...] o objecto que lhe serve de suporte e a prática que dele se apodera” (CHARTIER, 

1998, p.127), sendo que o texto inclui não apenas o mesmo, mas todos os elementos que lhe 

acompanham, como as imagens; sendo que as mesmas, em seus diversos formatos, estática 

ou em movimento, ilustração, infográfico ou fotografia, também exigem determinada 

capacidade de leitura, daquele público que o veículo quer conquistar ao investir em novos 

suportes, novas formas de ler.  

 

Atento ao uso da funcionalidade da tela touch screen, interatividade e dos recursos 
novos, os tablets estão impondo que uma nova dinâmica seja estipulada, como 
também experiência de leitura, tendo em vista muitos aplicativos que visam a 
ampliação de recursos informativos e interativos para leitura e exploração na 
plataforma móvel (RODRIGUES, 2011, p.7). 

 

Chartier “[…] fala sobre a importância das diferentes plataformas digitais para a 

leitura no mundo de hoje, e também frisa sua tese de que o texto muda de acordo com o 

meio no qual foi publicado - porque mudam também a formatação, a maneira de folhear ou 

fazer referências, a atenção que se exige” (GUERREIRO, 2012). Com os tablets, por 
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exemplo, torna-se fundamental a atenção para a principal forma de leitura na 

contemporaneidade, a que exige a interação.  

 

A parcela de americanos que leem livros digitais aumentou de 16% para 23%, 
enquanto o número de adultos que leem livros impressos caiu de 72% para 67%, de 
acordo com os dados de um estudo divulgado na quinta-feira (27/12) pela Pew 
Internet & American Life Project. A rápida e dramática mudança dos hábitos de 
leitura foi produzida pelo aumento da popularidade dos tablets e dos aparelhos para 
leitura, que foram adquiridos por um terço da população americana até este 
momento. Os tablets – uma categoria criada pela Apple há apenas dois anos – 
ultrapassaram os leitores eletrônicos, como o Nook, da Barnes & Noble, ou o 
Kindle, da Amazon, segundo a Pew. Um em cada quatro livros eletrônicos está 
sendo lido num tablet, em comparação com um em cada dez, no ano passado. As 
vendas tornaram a leitura digital uma tendência dos negócios totalmente peculiar 
este ano, dizem os analistas (KANG, 2012). 

 

Recursos Visuais Gráficos 

Em relação ao projeto gráfico – importantíssimo para a leitura e a relação de identificação 

entre as revistas e o público leitor - a identidade visual geral que tem sido adotada é a 

mesma nas diferentes versões: impressas, para sites e tablets. São retirados, no caso do site, 

ou acrescentados, no caso do tablet, alguns recursos como gráficos e imagens. Mas a 

padronização gráfica é concebida para preservar a identidade visual dos veículos, baseada 

na necessidade do público reconhecê-los independente do suporte, criando com o leitor uma 

relação de familiaridade. Como destaca Ricardo Parpagnoli (Apud Amaral, 1978, p.70): 

 

O trabalho exige esforço e concentração. Manter o estilo é relativamente fácil. A 
manutenção do estilo não significa, porém, que se deva estacionar e que se 
apresente ao leitor, todos os dias, os mesmos recursos técnicos. Dentro do estilo 
estabelecido, a variação é necessária. Muitas vezes, essa variação pode, inclusive, 
determinar ligeira modificação na estrutura. 

 

Essas diferenças são consolidadas com o tempo, refletem convenções das diversas 

épocas. O advento da Internet influenciou mudanças nas diferentes publicações que 

refletem, além de ideais estéticos, diferenças nos sistemas de produção. E as especificações 

levam em conta o conteúdo. O projeto gráfico espelha uma reflexão sobre o teor editorial. O 

projetista gráfico britânico Tony Sutton, especialista em design no Canadá, enfatiza a 

prioridade do conteúdo no trabalho do projeto gráfico (ALVAREZ, 2006, p.13): “Nossa 

principal tarefa não é criar páginas bonitas que impressionem a outros diagramadores, mas 

sim a de persuadir pessoas comuns a lerem matérias bem escritas e ajudá-las a entender 

mais suas vidas e o lugar delas neste mundo”.  
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Atualmente, o uso de ilustrações e gráficos tem sido recorrente no Jornalismo, 

inclusive em detrimento de fotografias produzidas, em todos os formatos de leitura: revistas 

impressas, sites e tablets. Isto mostra uma influência do uso de programas tecnológicos para 

a produção destes conteúdos. Muitas vezes, a imagem é escolhida apenas para ilustrar os 

textos, não sendo uma informação complementar. É feita uma seleção de forma aleatória, 

pois outra qualquer poderia ter a mesma representação. Este uso tem o objetivo de dar mais 

leveza às páginas, para estas não ficarem restritas a blocos de textos e também para chamar 

a atenção do leitor.  

Em relação ao uso de infográficos, especificamente divulgados em dispositivos 

eletrônicos, Rodrigues (2011, p.3) afirma: “O estado da arte da infografia interativa, 

produzida, editada e apresentada sob bases de dados aponta para um paradigma nestas 

construções, o que requer maior habilidade por parte dos profissionais e tempo por parte 

dos usuários”. Segundo Teixeira (2006, p.168), há dois propósitos para o uso do 

infográfico, um de caráter jornalístico e outro de caráter didático e nas plataformas digitais 

este recurso ganha novas possibilidades e ainda trilha seu caminho de proposição de leitura 

para os diferentes dispositivos eletrônicos. 

 

As características dos tablets talvez possam se constituir na plataforma mais 
avançada para a construção de infografias pela interface de toque, pela 
proximidade com o leitor em termos de níveis de interações possíveis e as 
aberturas que os aplicativos permitem para o desenvolvimento de produtos 
infográficos que possam ir além das características do impresso e da web 
[…] No caso das revistas cujo espelho é o impresso [...] o desafio está em 
produzir a infografia visualizando as duas plataformas (impresso e tablet) 
tendo em vista o grau de transposição que perdura ainda nas experiências 
[...]. O que podemos apontar, não de modo fechado, mas conclusões 
preliminares, é que as infografias estão em seu estágio embrionário, 
incipiente e repetindo a primeira fase do jornalismo digital de se mostrar um 
modelo “transpositivo”, conforme afirmava Alex Primo. De acordo com 
nossa catalogação em pesquisas anteriores, os infográficos para o iPad 
apresentam características próximas ou iguais à primeira fase da infografia 
na web, que são os “infográficos lineares ou sequenciais”, que apresentam 
ainda limitados recursos interativos ou de multimídia para a dinamização da 
narrativa infográfica e operam na lógica do infográfico feito e pensado para a 
versão impressa [...] há algumas iniciativas como a de apresentar duas 
versões da infografia, uma animada, com áudio, imagens em movimento, 
gráficos animados e dados estatísticos, e outra, de maneira estática similar à 
edição impressa (RODRIGUES, 2011, p.3, p.10, pp.13-14). 
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 Teixeira (2006, p.168) ainda afirma que: “O uso da infografia é legítimo em todo 

texto que pretenda fornecer algum tipo de explicação acerca de um fenômeno ou 

acontecimento, mas quase obrigatório quando se trata de cobertura jornalística de temas 

ligados à Ciência e Tecnologia, sobretudo para públicos leigos”. Rodrigues (2011, p.10) 

detectou algumas das características necessárias para a produção de um infográfico 

interativo, o que cabe também para os demais conteúdos produzidos para as mídias digitais, 

como a “Necessidade de uma equipe multidisciplinar técnica capaz de capturar, processar e 

transformar em visualização os dados”. Além da complexidade “[...] por envolver uma 

equipe multidisciplinar, entre os quais desenvolvedores e programadores das linguagens 

específicas do sistema operacional IOS e futuro HTML5” (RODRIGUES, 2011, p.10). 

 

Jornalismo Científico Eletrônico 

Com os avanços tecnológicos, conteúdos midiáticos podem ser acessados de modo online 

na palma da mão. No mundo, multiplica-se o número de pessoas com dispositivos móveis, 

como tablets, graças às vendas por preços cada vez mais baixos, perto daqueles utilizados 

pelo mercado num passado próximo. A empresa IDC prevê que até 2015 serão 

comercializados mais tablets do que computadores.  

 Os veículos de comunicação jornalísticos estão produzindo conteúdo para diferentes 

dispositivos, focando nos leitores que desejam ou pensam atingir, na transmissão do 

conhecimento científico, mas também estão tentando mostrar que estão antenados, 

inovando para tentar atrair leitores enquanto produtores não apenas para as mídias 

tradicionais, mas também para novas plataformas, como as mídias sociais, os tablets ou 

mesmo websites. 

 

Com a crescente difusão da Internet como plataforma para disseminação e 
desenvolvimento de conteúdo, e o consequente aumento do número de usuários 
conectados à rede, cada vez mais empresas jornalísticas tradicionais aderiam à web, 
criando suas versões on-line. Em meio ao grande volume de conteúdo 
disponibilizado na rede, criou-se o paradigma da revolução digital, que presumia a 
substituição dos meios tradicionais, como jornais, revistas e radiodifusão, pelas 
novas tecnologias, como a Internet, onde o público acessaria com rapidez e 
praticidade o conteúdo de seu interesse. […] Apesar disso, a substituição das mídias 
analógicas pelas digitais ainda não ocorreu: os veículos de comunicação estão se 
adaptando aos novos meios, utilizando-os para potencializar o fluxo de informação 
e a interação com o público (IBELLI; SILVA, 2009, p.536).    

   

Para entender a Ciência, segundo Rossi (2001), é preciso unir os sentidos e intervir, 

o que tem sido possibilitado a partir do uso de ferramentas digitais para a divulgação / 
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construção de conteúdos jornalísticos. Para Chartier (1991), a produção de sentido se dá 

pela tensão entre o texto, o suporte que o carrega e o leitor, este localizado no tempo, na 

história, na cultura. Portanto, ler em diferentes suportes, como na versão impressa de uma 

revista especializada em Jornalismo Científico, na tela de um computador ou no tablet são 

práticas distintas.  

É neste cenário que o público não apenas tem acesso à informação, mas pode 

também contribuir para a produção do conteúdo na web, inclusive em contato com as 

divulgações por meio das redes sociais, onde, em comentários, os usuários podem 

acrescentar informações à notícia base. Também podem compartilhar o conhecimento com 

amigos – no mundo virtual o fluxo de indicação de leitura acaba sendo maior do que no 

real.  

Na realidade do leitor contemporâneo, a possibilidade de uma pessoa compartilhar 

textos noticiosos digitais em redes sociais, que podem ser lidos por todos os seus amigos / 

seguidores, é muito maior do que as mesmas pessoas sugerirem a leitura de um artigo em 

versão impressa durante um bate-papo com um colega no trabalho, na escola ou com a 

família. Ainda segundo Crucianelli (2010, p.11): 

 

A interação entre os usuários das chamadas “redes sociais” – sites como Orkut 
(www.orkut.com), Facebook (www.facebook.com) ou Twitter (www.twitter.com) – 
abriu as portas para a colaboração na apuração de informações. O público soube 
aproveitar isso, e continua aproveitando, com um tremendo impacto no campo das 
comunicações. Pessoas comuns podem fazer contribuições reveladoras, trazendo 
dados que revelam fatos desconhecidos ou abrindo as portas de bancos de dados que 
contêm registros documentais de interesse inestimável para os jornalistas. Tudo isso 
está disponível online graças a um processo que democratizou a “posse” da 
informação. 

  

E no caso da comunicação da Ciência, principalmente, esta realidade quebra tabus, é 

o cidadão comum falando sobre e se envolvendo com temas de Ciência; são outros 

especialistas que diante de uma informação veiculada nos meios especializados se veem 

incumbidos – sendo da área específica do debate ou não – de comentar. O público do 

veículo também é a sua fonte de informação.  

O uso das novas tecnologias, a criação de novos suportes de leitura para o texto de 

Jornalismo Científico, tudo isso nos leva a pensar nas mudanças que convergem para uma 

produção e um consumo diferentes de informação. Este cenário merece a atenção dos 

produtores de conteúdo para os diferentes meios: os jornalistas, que também precisam 
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entender o funcionamento das ferramentas digitais, para poder explorar da melhor forma a 

produção e divulgação da informação através das mesmas. 

Lembrando ainda que as mudanças para diferentes suportes, e aquelas na forma de 

comunicar através dos mesmos, fazem parte de uma estratégia, de um propósito para 

conservar e aumentar vendas e, consequentemente, faturamento. Mas, segundo, Jeff Jarvis, 

do jornal inglês The Guardian, “[...] veículos de notícias devem ter uma estratégia 

construída em torno das relações com os indivíduos, servindo-os em qualquer lugar, em 

qualquer hora e em qualquer plataforma que eles quiserem” (DYER, 2012). 

 

[...] a vasta maioria das atividades de Jornalismo profissional continua a ser 
financiada por organizações de mídia tradicionais e por receita oriunda de 
plataformas offline. O surgimento de novas tecnologias representou, no entanto, 
uma profunda mudança no modo como comunicamos, interagimos e aprendemos 
sobre o mundo. Em muitos casos, grupos midiáticos emblemáticos, como as redes 
americanas ABC, CBS e NBC, e a brasileira Globo, viram-se diante do desafio de 
readaptar suas práticas jornalísticas e de negócios (THURLER, 2012). 

 

No caso do Jornalismo Científico, o acesso online possibilita o encontro do leitor 

com uma rede infinita de links sobre a mesma informação. Com a ajuda dos jornalistas 

científicos, direcionando os usuários para informação apurada, esta característica é 

interessante. Como analisa o espanhol Javier Celaya, responsável por diversas pesquisas 

que estudam o uso das novas tecnologias no setor cultural – disponíveis no portal 

dosdoce.com -, frente a estes recursos: 

 

[...] a natureza do jornalista não vai mudar: alguém que procura pela verdade, que 
investiga, que apura, que tem outro ponto de vista. Mas a maneira de descobrir 
novas informações, de criar informações, publicar e distribuí-las, sim. As novas 
tecnologias vão permitir ao jornalista conhecer melhor o seu leitor e, com isso, 
também prestar um serviço melhor a eles, mais personalizado. E é por isso que as 
pessoas estarão interessadas em pagar (JANSEN, 2012). 

 

Aos produtores de material de cunho noticioso é necessário pensar cada vez mais 

como fidelizar este público e mais do que isso, fazê-los enxergar a necessidade de pagar um 

valor por um conteúdo que, independente do formato, pode ser acessado também de forma 

gratuita. Aliás, este é um dos principais pontos de discussão sobre como as mídias podem se 

sustentar no meio digital, cuja base, segundo o pesquisador Amy Mitchell (apud COSTA, 

2012), está na “[...] aparente impossibilidade de obter com os meios digitais a mesma 

receita que é produzida pelos meios tradicionais, como os jornais impressos. No entanto, 
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sabe-se que os meios impressos, embora ainda produzam uma receita maior, estão em claro 

declínio”. 

 

Na instância da produção de informação, não podemos deixar de citar as lógicas de 
atuação que compreendem os fatores socioeconômicos da mídia e as práticas de 
organização socioprofissionais. A enunciação é construída a partir de um ponto de 
vista mercadológico, onde o papel de fornecedor de informação não é o único 
exercido pelos veículos comunicacionais. Devido à concorrência entre as 
instituições midiáticas, uma tenta se diferenciar das demais. Para isto, usa de 
estratégias que atraiam um público cada vez maior e uma alta rentabilidade, tais os 
recursos afetivos que trabalham com um texto mais emocional e sedutor, colocando 
em risco a credibilidade. Logo, também tem o papel de estimular o desejo de 
consumo (ROCHA; GHISLENU, 2010, p.6-7). 

 

Observa-se [...] uma tendência do Jornalismo contemporâneo, que está em curso, 
em disponibilizar seus conteúdos para as plataformas móveis, na qual Silva (2008) 
denomina tecnologias da mobilidade - como os celulares, smartphones, tablets, 
câmeras digitais e outros e mais ainda as tecnologias sem fio como Wi-Fi e 3G -, 
que são artefatos disponíveis como plataformas de produção jornalística 
(RODRIGUES, 2011, p.5). 

 

Segundo Rodrigues (2011, p.14) “[...] é preciso criar mecanismos, explorar os 

conceitos e técnicas da usabilidade, das características dos tablets, novas formas de 

interações em tela”. O recente cenário da criação de novos produtos jornalísticos 

multimidiáticos, assim como o fim de outros – incluindo impressos renomados, como o 

caso da revista News Week, cuja última edição da versão impressa circulou em dezembro de 

2012 – revelam a necessidade de se dar a devida atenção a um planejamento da 

comunicação para as diversas plataformas, focada acima de tudo, no público-alvo. Já é 

possível aprender com casos como o do jornal The Daily, lançado em 2011 com o objetivo 

de ser distribuído apenas no tablet e que anunciou seu fechamento em 2012. 

 

The Daily fracassou porque sua receita de combinar jornalismo tradicional com os 
recursos multimídia da Internet não deu certo. A fórmula foi desenvolvida de forma 
errática, pois em alguns momentos insistiu mais no tradicional, noutros apostou na 
inovação multimídia. Sem uma cara definida, acabou não conquistando nem a 
fidelidade do público jovem, mais antenado nas novidades, e nem a do leitor 
convencional, que ainda não abandonou o hábito da leitura em papel (CASTILHO, 
2012). 

 

É importante lembrar que a revista impressa tem características de formato 

específicas deste meio e que a revista eletrônica passa ainda pela construção de suas 

referências, portanto, é necessário ficar atento às especificidades de cada meio. Como 
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afirmou Scalzo (2003, p.4), mesmo antes de conhecer a tecnologia dos tablets, “[...] não 

adianta querer reproduzir os recursos da Internet ou da tevê em papel, assim como não 

adianta querer fazer uma revista, no sentido tradicional do termo, no vídeo ou na tela do 

computador”. Castilho (2012) finaliza seu texto afirmando que o cenário contemporâneo da 

imprensa brasileira, que está se adaptando a inserção dos tablets, é um: 

 

[...] enorme laboratório onde estão sendo testadas novas fórmulas para o Jornalismo. 
Trata-se de um processo no qual ninguém tem a fórmula mágica do sucesso e todos 
estão experimentando várias hipóteses, uns com maior e outros com menor êxito. 
Esta etapa é inevitável quando se está explorando um território desconhecido cujas 
regras ainda são uma grande incógnita. 

 

E ainda: 

 

Segundo o administrador da Adobe no Brasil, Alessandro Fonseca, o usuário de 
tablets e smartphones foi mal acostumado e está habituado a não pagar pelo 
conteúdo digital. “Na medida em que a experiência multimídia é imersiva, aumenta-
se a predisposição de pagar pelo conteúdo. Hoje, 66% do conteúdo dos tablets é 
pago”. Ele também destaca que os leitores estão cada vez mais multimídia e têm 
acesso a diferentes tecnologias (CARDARELLI, 2012). 

 

Por isso, revistas, como a Veja, buscam mensurar o acesso aos conteúdos 

específicos feitos para tablet, pensando em conhecer bem as reações do público leitor, para 

poder atender suas demandas: “O editor tem a intenção de atingir o cliente final. A métrica 

permite que ele saiba se o uso foi o esperado, se o leitor desistiu no meio do texto ou se só 

leu a chamada. Isso ajuda a aperfeiçoar a geração do conteúdo e aumenta a fidelização do 

leitor” (CARDARELLI, 2012).  

Em relação à publicidade, segundo o diretor de circulação da Editora Abril, 

Fernando Costa, esta optou por montar um pacote para anúncios veiculados na versão 

impressa e no tablet, mais um mecanismo que ainda mostra a relação e dependência entre 

os dispositivos. O diretor justifica esta metodologia: “[...] papel circula em casa, onde todo 

mundo lê a revista e o digital fica no meu tablet, porque é mais pessoal” (CARDARELLI, 

2012).  

Ele registra a importância de se compreender como fazer conteúdo para o meio 

digital e como fazer com que o público dê valor a isso. O conhecimento sobre o conteúdo 

perpassa sobre a compreensão dos recursos e formatos midiáticos, mas, como afirma Caldas 

(2006, p.128): “[...] o simples acesso à informação em seus múltiplos formatos e vozes não 

é suficiente para a interpretação do mundo”. Tudo pode mudar muito e cada vez mais de 
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forma veloz e que o que mais afeta as adaptações, realizadas pelas publicações para as 

diversas plataformas, é a mudança no público das mesmas. 

 

Hoje, os leitores têm alternativas e não se sentem mais compelidos à leitura do 
jornal; se leem, é por prazer. Leitores que antes se debruçavam sobre veículos de 
direita, esquerda ou liberais, não se deixam mais levar pelo peso das ideologias – 
preferem originalidade e individualidade. Eles mudam e sempre mudarão. Têm 
nível e alta mobilidade. [...] Eis a nova configuração do Jornalismo. No plano das 
consequências, isso significa: aquele que fizer prescrições ao leitor irá perdê-lo; 
aquele que apenas descrever, também. Mas quem tomar parte num diálogo vivo e 
tiver no leitor um atento interlocutor, esse sobreviverá (OLIVEIRA, 2012). 

 

Considerações Finais 

Além de habilidades específicas aos produtores de conteúdo para plataformas digitais, é 

preciso lembrar que cada forma de ler acontece a partir de gestos específicos, das relações 

estabelecidas entre o leitor e o objeto de leitura – esta que depende de todo um contexto de 

leituras passadas dos leitores, assim como das suas relações com as mesmas, o que afeta de 

forma determinante como os textos são manejados e compreendidos. No caso dos tablets, o 

uso dos diferentes sentidos proporciona uma prática diferenciada de leitura: 

 

Quando se lida com os sentidos ‘elevados’, a visão e a audição, costumamos ter 
atitudes típicas de produtores, não de consumidores. […] A maior parte das 
utilizações da visão e da audição na vida urbana é funcional. Até a audição 
recreativa pende para um fim funcional. [...] - Primeiro, os seus olhos consomem 
grande parte da energia mental. As nossas funções sensoriais são selectivas. Para 
uma resposta eficiente a energia só pode ser dedicada a uma situação. A 
sobrevivência está na atenção. Alguns sentidos requerem mais energia do que 
outros, tal como a visão, por exemplo, que requer oito vezes mais energia do que a 
audição. [...] - A audição, em contraste com a visão, é o produto da atenção 
selectiva; não é guiada por um processo interno, mas por processos externos. Como 
processo selectivo, a audição está ligada ou desligada. Ligamos o modo auditivo 
para obter informação e para tomar nota do meio ambiente em que estamos. Mesmo 
assim, há vários modos de ouvir: palavras, sentidos patentes, sentidos ocultos, 
emoções, entretenimento, para si próprio, para descontinuar uma situação global, 
para ouvir Deus, para meditar. Cada uma destas funções auditivas convoca um 
conjunto diferente de atitudes, posturas, expectativas, julgamentos e medidas de 
arquivo e descodificação (KERCKHOVE, 1997, pp.146, 148, 151). 

 

Percebe-se que as adaptações de conteúdos, para os diferentes dispositivos, 

acarretam em mudanças nas maneiras de ler. Porém, no polo da produção de conteúdo, a 

partir do uso de recursos tecnológicos, primeiramente estes não são explorados de forma 

plena e, em segundo lugar, a partir do olhar para as mudanças que ocorreram, ou não, das 

mídias impressas para as digitais, estando em última instância de estudo os tablets, é 
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possível verificar que poderia ser maior a dedicação voltada para pensar a relação entre as 

práticas de leitura e os usos das tecnologias, inclusive pensando no consumo destas leituras.  

 

Todo o dispositivo que visa criar controle e condicionamento segrega sempre 
tácticas que o domesticam ou o subvertem; contrariamente, não há produção 
cultural que não empregue materiais impostos pela tradição, pela autoridade ou pelo 
mercado e que não esteja submetida às vigilâncias e às censuras de quem tem o 
poder sobre as palavras ou gestos [...] Os processos de imitação ou de vulgarização 
são mais complexos e mais dinâmicos e devem ser entendidos, antes de mais, como 
lutas de concorrência onde toda a divulgação, concedida ou conquistada, produz 
imediatamente a procura de uma nova distinção (CHARTIER, 1998, p.137-138). 

 

Ao mesmo tempo em que os mecanismos são testados, os leitores se veem intimados 

aos usos, mesmo sem saber, ou sem serem direcionados para suas aplicações. Ao mesmo 

tempo em que este cenário demonstra falta de planejamento, também revela uma nova 

prática de leitura que está em construção a partir de “duas mãos”, dos produtores e também 

dos leitores, a partir de suas reações explícitas de interação. 

 

No momento da leitura, o leitor se constitui, se identifica, se recria, interagindo com 
o texto, o autor e o contexto em que se encontra. Quando o leitor entra em contato 
com um texto escrito, ocorre uma integração ativa de conhecimentos prévios e 
textuais que gera criações e recriações. Os universos do leitor, do texto e do autor 
estabelecem um diálogo. Por isso, as relações entre o escrito e o lido produzem 
sentidos plurais (FAVARO, 2009, p.22). 

 

É importante transformar a experiência de leitura de acordo com as características 

de cada dispositivo, considerando a importância do estudo da acessibilidade e legibilidade 

do mesmo conteúdo em diversos dispositivos. Uma vez que, por exemplo, no caso da 

transposição do texto da revista impressa para a web, cientes das dificuldades de leitura na 

tela do computador, os produtores aumentam as letras dos textos – que podem ficar maiores 

ainda com uso do recurso de teclado (Ctrl+).  

O mesmo acontece com o tablet, que também pode ter o espaço de leitura 

aumentado a partir do uso do zoom com o touch. Também é interessante notar a variação no 

número de páginas e como as versões da revista impressa e do tablet privilegiam uma 

leitura ordenada, ao contrário do site. E é claro, lembrar sempre do imenso volume de 

informações possibilitado com o advento da web, que tem suas desvantagens e vantagens. 

Apesar do movimento das páginas no tablet ser similar ao da revista, existem outros 

meios de leitura, como a tela horizontal ou “virando” / acessando as páginas no sentido 

vertical. Janelas podem ser abertas tanto no site, quanto no tablet. Lembrando que este 
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último mescla possibilidades de ações dos demais meios que surgiram anteriormente – 

novamente pensando na linha do hibridismo. 

Enfim, são alteradas as formas de visibilidade e de legibilidade dos conteúdos nos 

diferentes dispositivos. Estas mudanças estão associadas e fazem com que o leitor tenha 

sensações de um dispositivo ao utilizar o outro. Em relação ao espaço, esta é sempre uma 

característica que desbanca o impresso. Tanto no site quanto no tablet as possibilidades são 

variadas – inclusive possibilitadas pelo acesso à web, quando a revista sugere links que 

poderão ser acessados em outros aparatos. Percebe-se, portanto, a necessidade de avaliar as 

habilidades específicas tanto no campo da recepção, quanto da produção.  

É possível observar neste estudo que o uso dos diversos dispositivos, revistas 

impressas, sites e tablets, transformam o ambiente, a cultura e o próprio fazer jornalístico, e, 

principalmente, o formato de seu produto, a informação. O uso de recursos tecnológicos 

agora perpassa todos os processos de produção e também de recepção. De acordo com 

Charaudeau (2006, p.73), “A instância de produção teria, então, um duplo papel: de 

fornecedor de informação, pois deve fazer saber, e de propulsor do desejo de consumir as 

informações, pois deve captar seu público”. Já a instância de recepção “[...] deveria 

manifestar seu interesse e / ou seu prazer em consumir tais informações”. 
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