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Resumo: O artigo pretende avaliar o surgimento e desenvolvimento do jornalismo para 

dispositivos móveis, utilizando-se do conceito de affordance para exemplificar como 

ocorrem essas mudanças e apropriações dentro de um conceito de comunicação social mais 

amplo. O artigo apresenta ainda uma pesquisa de campo que visa estabelecer uma relação 

entre o conceito de affordance e o uso feito de publicações jornalísticas para dispositivos 

móveis. Na pesquisa apresentada percebe-se as diferentes formas que um mesmo 

dispositivo de comunicação pode ser visto por pessoas diferentes, a depender da affordance 

que que o objeto causa sobre sua natureza. 
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Introdução 

Para entender como o jornalismo vem ganhando espaço e ao mesmo tempo necessitando 

cada vez mais de diferentes mídias e formatos para atingir o público, e como a cibercultura 

se torna gradativamente mais presente na vida de adeptos e não adeptos das novas 

tecnologias,  precisamos entender primeiro o processo de surgimento e desenvolvimento da 

informatização social. 

 

Primeiramente, na década de 70, popularizou-se o PC (personal computer). O PC, nessa 

altura tinha um grande significado de melhoria em relação à ações práticas do dia a dia e, 

possibilitando que as pessoas reproduzissem uma mesma tarefa que reproduziam antes com 

mais dificuldade, necessitando de mais tempo e com menos agilidade, ele revolucionou a 

indústria e os meios de produção. Porém, isso não significava ainda uma mudança radical 

em relação à comunicação em rede. A mudança que o PC trouxe para a comunicação, foi a 

maior facilidade de se produzir material impresso e digital, mas que ainda deveria ser 

“manualmente” repassado de pessoa a pessoa. 

A partir da década de 80, no entanto, com a difusão da internet, houve um grande impacto 

na comunicação e na cibercultura como conhecemos hoje. A internet possibilitou às pessoas 
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algo antes inimaginável. Elas poderiam se comunicar de várias formas a partir de um único 

aparelho. Para o jornalismo, por motivos claros, essa mudança também foi bastante 

significativa. Nos anos 90, já existiam portais jornalísticos em ação, exibindo informações 

de uma maneira completamente nova e passando pelo processo de adaptação que qualquer 

mudança de uma mídia para outra exige. 

 

Esse processo de “descobrimento” da internet e de tudo que ela pode propiciar e de que 

forma ela pode melhor comunicar não parou nos anos 90. A discussão sobre como um 

jornal deve publicar notícias na web, sobre quais as diferenças entre web e outros meios e 

sobre mídia alternativa, que é um tipo de mídia amplamente difundida na web, estão aí para 

exemplificar isso. 

Sem negar a indiscutível importância de cada uma das mudanças citadas acima, até porque 

foram elas que possibilitaram todas as outras ocorrerem, a transformação na qual vamos 

focar nesse artigo é a que ocorreu a partir do início do século XXI. 

 

A mudança da qual estamos falando vem a partir do desenvolvimento das tecnologias 

móveis, da conexão independente de fios e ligações físicas e dos dispositivos produzidos 

para se conectar onde quer que estejam. Os primeiros nessa linha foram os notebooks, 

depois os palms, celulares, netbooks e tablets. A criação e, principalmente, a inserção de 

cada um desses elementos na sociedade foi ocasionando uma mudança estrutural na 

sociedade e nas suas formas de se comunicar. 

 

Esses novos aparatos comunicacionais que vêm se instalando e se ampliando cada vez mais 

vem caracterizando uma comunicação cada vez mais ubíqua, pervasiva e sanciente 

(LEMOS, 2004). Essa comunicação, por sua vez, vem exigindo mais do que conexão, vem 

introduzir na vida em rede a necessidade da mobilidade. Não é mais suficiente, para quem 

deseja estar conectado em tempo real com o que acontece, um computador pessoal que ele 

irá acessar uma ou duas vezes por dia, mas, em contrapartida, ganham espaço os 

dispositivos móveis que reproduzem quase todas as funções, mas permitem muito mais 

velocidade e mobilidade na hora de comunicar. 

 

O jornalismo na era da mobilidade 
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Uma das principais mudanças que o jornalismo enfrenta na era da comunicação sem fios e 

sem barreiras físicas é a da instantaneidade da informação, como diz Fernado Firmino da 

Silva (2008). O tempo mudou para o jornalismo, uma vez que essa transformação ocorreu 

em todos os outros setores da sociedade com essa nova forma de comunicar. 

 

Não é mais possível que uma redação passe um dia inteiro coletando as notícias mais 

importantes do dia para publicá-las somente no jornal do outro dia ou na hora do telejornal 

ou jornal de rádio. A comunicação móvel exige que informações essenciais sejam 

publicadas na maior rapidez possível, estreitando a corrida jornalística em busca da 

transmissão de informação de qualidade e em tempo útil. Essas novas diretrizes traçam um 

perfil diferenciado para o jornalismo na era da web, em relação às demais mídias e o 

jornalismo produzido para ser transmitido nessas novas plataformas não pode mais ser 

visto, se um dia foi, como simplesmente um lugar para se transcrever e arquivar o que foi 

noticiado em outras mídias. 

 

Resulta deste contorno, a emergência de inúmeras práticas 

como mídia locativa, flash mobs e smart mobs e, inclusive, 

o jornalismo móvel com interface mais consistente com o 

espaço urbano e a navegação pelo ciberespaço para acesso 

à base de dados e o desenvolvimento do processo de 

apuração jornalística. (SILVA, 2008) 

 

Esses novos contornos citados por Firmino são justamente o que vai, aos poucos 

construindo a identidade do jornalismo feito para as novas plataformas. 

 

Fimino fala ainda sobre a necessidade que os veículos de comunicação encontram de fazer 

uma ligação entre suas diversas plataformas (TV, Rádio, impresso e web) e sobre como 

essa comunicação cada vez mais móvel vem transformando não só o webjornalismo e 

jornalismo desenvolvido para novas mídias, como também o jornalismo já feito com as 

mídias tradicionais, que vem se transformando e se adaptando a esse tempo de informações 

cada vez transmitidas de formas mais rápidas. (fig.1) 
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Figura 1: Jornal O povo adota a utilização de rede social de comunicação rápida para 

interagir de forma mais próxima e eficaz com o leitor. 

 

No exemplo acima, podemos perceber um grupo de comunicação que é tradicionalmente do 

jornalismo impresso, mas que já possui um portal online e atuação nas redes sociais, 

lançando-se em mais uma rede social para conseguir usar essa mobilidade e instantaneidade 

da comunicação a seu favor. 

 

A partir de uma iniciativa como essa o veículo passa a ter milhares de colaboradores que 

encontram uma forma mais eficaz de entrar em contato com ele e o modo de comunicação é 

mais uma vez alterado, no momento em que o leitor passa de consumidor de informação 

para também produtor. 

 

Essas mudanças que ocorrem simultaneamente, tanto em relação ao tempo em que a notícia 

demora para ser produzida e chegar ao leitor, como em relação a participação do leitor 

nesse processo de produção, só podem ocorrer no momento em que acontece uma 

apropriação e reconfiguração dos meios de comunicação.  

 

O conceito de affordance e o jornalismo móvel 

 

Para analisar a produção e o consumo de informações que são produzidos no tempo da 

conexão, utilizaremos o conceito de affordance. O termo foi cunhado por Gibson (1986) a 
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partir do verbo afford que significa produzir, fornecer, dar, causar, proporcionar, conferir, 

oferecer, propiciar, ter os meios ou recursos para. (PAIVA, 2009) 

 

Gibson começou a traçar esse conceito em referência a relação animal-natureza. Para ele, a 

natureza passa uma determinada mensagem para o animal, a partir da qual ele poderá inferir 

que ali ele pode morar, que determinado local não é seguro, que ali ele pode nadar, etc. Ao 

mesmo tempo, o homem faz as suas próprias alterações a apropriações do que aquela 

natureza tem para lhe oferecer. Desse modo, o homem provoca suas próprias mudanças 

naquilo que já está posto e, da mesma forma, pode simplesmente ignorar ou alterar 

completamente o significado emitido primordialmente pela natureza. 

 

PAIVA ressalta, ainda sobre o conceito, que apesar de o ser humano está inserido em um 

nicho, entendido como um conjunto de propiciamentos físicos e psíquicos, nem sempre ele 

tira partido de todas as oportunidades oferecidas pelo ambiente. 

 

Em contrapartida, podemos entender que o homem pode, a partir de uma determinada 

oportunidade oferecida pelo meio, multiplicar e transformar essa opórtunidade em várias 

outras, em vários outros modelos de propriação advindos desse diálogo. Em exemplo 

simples, podemos perceber a atuação do conceito de affordance habitando em vários 

aspectos da nossa vivência. 

 

Ao atravessarmos uma rua, por exemplo, é a integração 

desse conjunto de fatores, dentre outros, que nos permitem 

inferir a que distância estamos dos carros, se eles 

encontram-se em repouso ou em movimento, em que 

direção se movem e em que velocidade. Por sua vez, é a 

partir da percepção de que estamos a uma distância segura 

de qualquer carro em movimento que tomamos decisões e 

realizamos ações, tal como atravessar ou não a rua em um 

determinado momento. (SILVA e GOMES, 2012) 

 

O exemplo deixa clara a proposta de Gibson ao avaliar o diálogo existente entre a natureza 

e o homem, partindo do ponto de que a natureza manda certa mensagem,o homem 

decodifica essa mensagem, a partir de sua percepção e vivência e, no momento em que 

decide qual será sua ação, o homem também pode transformar aquela realidade. Ainda 

partindo do exemplo, se o homem, que está observando a condição da rua a fim de achar 

um momento propício para a sua travessia, nota que os carros estão passando em alta 
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velocidade e o sinal está vermelho para os pedestres, mas mesmo assim decide passar 

naquele momento por entre os carros, ele com certeza transformará a realidade da rua, pois 

os carros que o verão nessa tentativa provavelmente vão mudar ou tentar mudar seu rumo 

durante aquele trajeto. Os motoristas também sofrerão mudança a partir do conceito de 

affordance, no momento em que a natureza do ambiente - após a intervenção daquele 

pedestre - lhes transmitirá uma mensagem e eles, por sua vez, vão poder percebê-la de 

várias formas e ainda agir sobre ela de outras formas. 

 

O final da cena descrita, portanto, será o resultado da soma de várias affordances, uma vez 

que vários agentes puderam perceber e, a partir da sua percepção, transformar a realidade. 

 

Trazendo esse conceito para o jornalismo móvel, podemos observar que os dispositivos 

móveis apresentam em si uma gama de possibilidades a serem aproveitadas e apropriadas 

da maneira que melhor convier, tanto por quem vai produzir conteúdo e informação para ser 

transmitido através daquela mídia, como para quem irá se tornar consumidor dela. 

 

Vamos começar então esse paralelo a ser traçado entre o jornalismo móvel e o conceito de 

Gibson de um ponto de vista mais geral, retomando um pouco do que vimos antes.  

 

Primeiro, vemos que o fato de o jornalismo ter optado por utilizar os dispositivos móveis 

como uma nova plataforma de disseminação de conteúdo já é uma aplicação do conceito de 

affordance, porque os agentes do jornalismo perceberam a mudança tecnológica de 

comunicação que estava acontecendo com o surgimento da rede sem fio e se apropriaram 

dessa mudança para agir sobre ela. Ou seja, vendo que as pessoas estavam se utilizando de 

novos meios para se comunicar, o jornalismo, agente importante da comunicação, 

observando aquele novo cenário, passou a agir sobre ele criando formas de utilizá-lo como 

um outro suporte para produção de notícia. 

 

Vale ressaltar que esses processos acontecem, muitas vezes, de forma simultânea, de modo 

que fiz difícil inferir em que momento surgiu um ou outro. 

 

Em outro momento da história do desenvolvimento do jornalismo móvel, também pode 

notar-se a presença do conceito de affordance. Esse momento é aquele no qual  os agentes 
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produtores de notícia já estão inseridos no universo dos dispositivos móveis e começam a 

apropriar-se de uma linguagem específica, percebendo através do meio, que a forma de 

comunicar passa a ser diferente e o conteúdo não pode ser simplesmente uma reprodução 

do que já se faz em outras plataformas, percebendo que se faz possível e necessário o uso 

de recursos táteis e interativos. 

 

A affordance do jornalismo móvel e o leitor 

 

Para melhor ilustrar a ideia de somar o conceito de affordance com o estudo do jornalismo 

para dispositivos móveis, fizemos uma pesquisa de campo para avaliar na prática como esse 

processo de apropriação, atuação e transformação se dá na relação do leitor com a 

publicação. 

 

A pesquisa procurou reunir pessoas que nunca tivessem tido contato com publicação 

jornalística produzida para tablets. Dentro desse campo, procurou-se propiciar aos 

participantes da pesquisa essa experiência e depois coletar impressões sobre a vivência com 

esse tipo de jornalismo. A publicação escolhida para uso na pesquisa foi um exemplar 

dominical de 46 páginas do jornal O Globo. 

 

A edição para tablets do jornal O Globo se assemelha à versão impressa do periódioco e o 

dispositivo utilizado foi um iPad. 

  

A pesquisa foi feita sob uma perspectiva não probabilística e cunho qualitativo. O método 

utilizado foi dividido em três partes. Primeiro, procuramos oferecer ao participante da 

pesquisa uma vivência com o aplicativo. O participante, que obrigatoriamente não tinha 

contato anterior com publicações jornalísticas em tablets, passou um período de 5 minutos 

se utilizando do aplicativo da forma que desejasse. No fim dos cinco minutos, o tablet foi 

retirado das mãos do entrevistado foi aplicada a segunda parte da pesquisa. 

 

Depois dessa vivência experimental, o participante respondeu a um questionário de seis 

questões objetivas relacionadas a sua experiência. 
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Na terceira e última parte, o participante tinha que relatar, agora de forma subjetiva suas 

impressões em relação aquela vivência, sobressaltando as questões relativas à usabilidade, 

clareza na transmissão de informação e conforto. 

 

Definindo a amostra de participantes 

 

O recorte amostral escolhido foi composto por dez pessoas que nunca tivessem tido contato 

com esse tipo de aplicativo de notícia.  

Quanto ao sexo: 

  

Figura 2: Os participantes estavam divididos igualmente entre homens e mulheres.  

Quanto à idade: 

 

Figura 3: Os participantes, em sua maioria, possuíam entre 17 e 21 anos.  

Quanto à experiência com tablets: 
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Figura 4: A maioria dos participantes tinha pouca experiência com o dispositivo móvel. 

Quanto à experiência anterior com jornalismo para tablet: 

  

Figura 5: Nenhum participante possuía experiência com jornalismo para tablets. 

Resultado 

A partir desse momento, no trabalho, serão apresentadas em gráficos às respostas dos 

entrevistados a três perguntas feitas de forma objetiva em relação à primeira experiência 

deles com o jornalismo para tablet produzido pelo jornal O Globo. As perguntas foram 

feitas em relação a vários aspectos do material, visando ampliar a forma de conexão do 

conceito de affordance com a utilização da mídia em dispositivo móvel. 

 

A primeira pergunta foi em relação a comunicação visual que há entre o produto e o leitor, 

para determinar se necessário, posteriormente, alguma ligação entre esse aspecto da 

comunicação e a opinião de cada entrevistado sobre a publicação de uma maneira mais 

geral. 

 “O que você achou da apresentação visual do aplicativo?” 

 

Figura 6: A maioria dos participantes achou a apresentação visual muito boa. 
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A segunda pergunta tratou diretamente da usabilidade e, ao mesmo tempo, do conceito de 

affordance. Foi feita para que avaliássemos melhor a dificuldade que encontra um usuário 

ao se determinar com aquele tipo de conteúdo pela primeira vez.  

 “Qual o grau de dificuldade de navegação encontrado por você no manuseio do 

aplicativo?” 

 

Figura 7: A maior parte teve um nível moderado de dificuldade na experiência. 

Já a terceira pergunta utilizada, foi feita para que o usuário avaliasse os comandos táteis do 

aplicativo. Também é conectada ao conceito de affordance, uma vez que essa “nova 

natureza”, no caso o jornalismo para dispositivos móveis, apresenta uma série de 

possibilidades a agir de diferentes maneiras em cada um dos entrevistados, que por sua vez 

terão atitudes e percepções diferentes a partir dessas possibilidades oferecidas. 

 “Qual o nível de qualidade que você avalia que estão os comandos do aplicativo? 

(Comandos: deslizar para direita, deslizar para esquerda, mexer no dispositivo, 

etc.)” 

 

Figura 8) A maioria dos participantes considerou a qualidade dos comandos alta. 
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A partir de agora, transcreveremos as respostas obtidas na questão aberta. Os candidatos 

estão identificados por números para facilitar a identificação em observações posteriores. 

 “Relate aqui suas impressões gerais sobre o aplicativo, em relação a sua usabilidade, 

clareza na transmissão e conforto. Será aceita qualquer outra observação feita em 

relação a outro quesito não citado acima.” 

E 1) “O aplicativo é excelente, há facilidade no manuseio por exemplo: para passar as 

páginas. Uma dificuldade encontrada é ir ao menu e também ao clicar na notícia ela 

não ir a sua página de origem”. 

E 2) “Dificuldade no manuseio do equipamento; Melhorar a qualidade dos comandos”. 

E 3) “Gostei bastante do aplicativo e usaria pela facilidade, usaria também por atualizar 

fácil, ser de uso bem acessível. Usar esse aplicativo seria bem mais fácil pra mim que 

não leio jornais”. 

E 4) “Ótima qualidade visual, bastante clareza e conforto, pois eu pude ver uma notícia 

sem ter materiais impressos”. 

E 5) “O aplicativo é muito fácil de ser usado, mas tem pouca interatividade”. 

E 6) “Gostei muito. O design foi muito bem elaborado, de fácil manuseio, e muito 

confortável para leitura, não tanto quanto um livro, mas bem eficiente, afinal, pode-se 

regular a claridade e aproximação das letras. Contudo, tive dificuldade para abrir outros 

cadernos e ver outras matérias. Tirando isso, somente impressões positivas”. 

E 7) “Em relação à transmissão de informação o aplicativo está perfeito, acho que na 

usabilidade deveria haver uma alteração na parte do design do aplicativo (passar as 

páginas, etc.)”. 

E 8) “O aplicativo no geral é bom, mas não é possível se aprofundar na informação”. 

E 9) “Achei falhos ou pouco claros os comandos do aplicativo. Achei que deveria 

existir alguns atalhos onde você pudesse clicar na manchete e ir para a notícia”. 

E 10) “Fonte pequena, dificuldade para ler”. 

 

Assim como as perguntas objetivas, essa pergunta subjetiva é completamente conectada ao 

conceito de affordance, tendo em vista que todos os usuários tiveram acesso ao mesmo 

dispositivo, ao mesmo exemplar do mesmo veículo. Para exemplificar melhor, utilizaremos 

as respostas obtidas e explicitadas acima para ilustrar. 
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Em relação a clareza e absorção na hora da leitura, por exemplo, podemos perceber que, 

apesar de terem sido submetidos ao mesmo processo diante de condições semelhantes, os 

entrevistados 6 e 10 tem opiniões opostas. Enquanto o entrevistado 6 se refere ao produto 

como “muito confortável para leitura [...] afinal, pode-se regular a claridade e aproximação 

das letras”, o entrevistado 10 relata que para ele o produto gerou uma “diculdade para ler”, 

justamente por conta do tamanho da fonte. 

 

Vejamos, uma vez que os entrevistados (a quem iremos tratar como agentes) tiveram 

contato com o mesmo objeto de pesquisa (o que iremos tornar equivalente à natureza) e 

tiveram resultados contraditórios, podemos perceber que a o processo de affordance 

aconteceu em ambos de maneiras diferentes. Os dois agentes tinham a possibilidade de 

adaptar o tamanho da fonte, de modo a melhorar a leitura, mas somente um deles o fez. 

 

Em outros casos, podemos encontrar semelhança no processo de affordance. É o que 

acontece ao observar a fala dos entrevistados 1 e 9. Ambos citaram como falha o fato de a 

manchete não possuir link direto para a notícia, o que mostra que o que o objeto ofereceu 

foi insuficiente para os dois nesse ponto. 

 

Nesse caso da falta de link, podemos notar ainda uma percepção dos candidatos relacionada 

a um recurso oferecido pelo webjornalismo. Num jornal impresso isso não é possível, por 

exemplo, mas no jornalismo de web sim. Então podemos ver a implícita ligação que os 

entrevistados fazem entre esses dois tipos de produtos jornalísticos, o jornalismo de web e o 

jornalismo produzido para dispositivos móveis. Essa ligação acontece, provavelmente, por 

serem dois tipos de conteúdos que podem ser acessados a partir dos mesmos tipos de mídia. 

 

Na resposta obtida na entrevista da participante 3, é encontrado um caráter substitutivo no 

comentário sobre a experiência. Ao afirmar que usar o aplicativo seria bem mais fácil por 

não ler jornais (impressos), ela está apresentando um ponto ainda não discutido que é a 

questão relativa a substituição de outras mídias de conteúdo jornalístico pelas plataformas 

adaptadas a dispositivos móveis. A participante de número 4 reforça essa ideia no momento 

em que cita como uma qualidade confortável o fato de ter lido uma notícia sem possuir em 

mãos algum material impresso. 
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Tratando dessa possível substituição, podemos mais uma vez avaliá-la à luz do conceito de 

Gibson, uma vez que ao observar essa nova natureza (o jornalismo para dispositivos 

móveis), o agente age de forma a transformar tanto o uso que faz dessa natureza (uma vez 

que vai passar a utilizá-la com frequência) na sua vida e, ao mesmo tempo, transformar sua 

atitude em relação à outra natureza (o jornal impresso), uma vez que essa se torna obsoleta 

a partir de sua nova percepção. 

 

Considerações finais 

 

O artigo explorou pontos diferentes que viriam a conectar-se no resultado final. Primeiro, 

ao ser explorada a cronologia de como a os aparatos tecnológicos evoluíram até chegarem 

nos dipositivos de conexão sem fio, mostramos como a comunicação foi afetada durante 

esse processo. Depois permeamos por algumas mudanças sofridas pelo jornalismo em seu 

modo de comunicar a partir dessas transformações tecnológicas.  

 

Nesse ponto, vimos que não só o jornalismo mudou a forma de transmitir notícias, como 

também a forma de se comunicar com o leitor e como essas novas facilidades técnicas e 

culturais transformam o leitor em agente ativo no processo de comunicação. 

 

Depois, foi abordado o conceito de affordance, de Gibson, procurando primeiramente 

exemplificá-lo de uma forma geral e a partir de sua concepção, para depois conectá-lo à 

utilização de conteúdo jornalístico produzido para dispositivos móveis.  

 

A partir daí, foi introduzido o objeto principal do estudo: a pesquisa de campo. Procurando 

explicitar de forma bem clara a amostra escolhida para um processo de primeiro contato 

com o conteúdo produzido pelo jornal O Globo para tablets, o artigo tentou explanar sobre 

a escolha do recorte amostral: pessoas que não haviam tido nenhum contato com esse tipo 

de conteúdo até então. 

 

A pesquisa de campo, que atuou em três etapas, o fez para que, da forma mais completa 

possível, pudesse extrair a aplicação prática do conceito de affordance a partir do primeiro 

contato dos colaboradores com o jornalismo em dispositivos móveis.  
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O resultado da pesquisa ilustrou de maneira bem sintética a forma como as affordances 

acontecem em um primeiro contato de pessoas diferentes com um mesmo objeto. A partir 

das conclusões tiradas, pudemos perceber que, tanto quando os entrevistados se opunham, 

como quando eles se correspondiam entre si em suas respostas, o conceito de affordance 

possibilitou entender como o processo se deu em cada um dos casos. 

 

A pesquisa pode ser ampliada futuramente de forma a coletar mais conteúdo nesse tipo de 

experiência, conectando-o dessa vez não só ao conceito de affordance, mas a outros 

conceitos como os de usabilidade e acessibilidade. 

 

Segundo Nicholl (2001), a acessibilidade pode ser considerada como a possibilidade e 

condição de alcançar os elementos funcionais do ambiente construido, para assim permitir 

sua utilização.  

 

A usabilidade, por sua vez, refere-se a questões que tratam sobre o quão um produto é 

amigável para quem o utiliza. Se trata, de alguma forma, da medida em que um 

equipamento ou serviço ou sistema seja utilizável; a facilidade, ou o grau de conveniência 

de usá-lo. (NICHOLL, 2001). 

 

Analisando esses dois conceitos, percebe-se o quanto eles podem complementar e agregar 

ao conceito de affordance estudado aqui. A partir de uma conexão entre os três, poderíamos 

ampliar a pesquisa de maneira a estudar a utilização do produto por pessoas com alguma 

dificuldade específica, como, por exemplo, portadores de deficiência.  

 

Dessa forma, o estudo poderá ser complementado e ampliado, de modo a atender um outro 

público e, ao mesmo tempo, possibilitar que os veículos produtores de comunicação sejam 

cada vez mais acessíveis. 
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