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Resumo 

Convivemos atualmente com um novo meio para transferir 
informações, os tablets18. Esses equipamentos concentram 

possibilidades de mesclar os recursos de visualização de mídia 
impressa com o lado interativo da mídia online. Tais possibilidades 

interativas configuram, segundo uma abordagem sistêmica, um 
sistema sociotecnológico. Este artigo pretende situar as Revistas 

Digitais para tablets e suas lexias interativas19 como um sistema 
social, não tecnocêntrico e focada na interatividade. E se propõem a 

descrever os processos de produção de conteúdos digitais para 
tablets e seu contexto de utilização. 
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 Um tablet, também conhecido como tablet PC ou, em português, táblete, é um dispositivo pessoal em 

formato de prancheta que pode ser usado para acesso à internet, organização pessoal, visualização de 

fotos e vídeos, leitura de livros, jornais e revistas, e para entretenimento com jogos. Apresenta uma 

tela touchscreen (tela sensível ao toque), que é o dispositivo de entrada principal (WIKIPÉDIA, 

2012a). 
19 Chamamos “lexia” os elementos que compõem o hipertexto. Quando diferentes páginas se conectam 

por meio de um link, há lexia. Qualquer tipo de hipertexto, na verdade, é constituído por lexia. 

Geralmente, um hipertexto é formado por lexias principais e secundárias. As principais funcionam como 

tópicos, e as secundárias como subtópicos. Em um portal tradicional dividido por áreas temáticas, cada 

uma das áreas funciona como lexia principal, e o seu conteúdo, como lexia secundária. Quando se 

desenvolve algum tipo de hipermídia, geralmente não há como prever como será a navegação do 

usuário, quais os caminhos que ele irá tomar. Apesar disso, podem-se desenvolver hipermídias com 

lexias principais que provavelmente farão parte da navegação dele. Ou seja, para pensar numa boa 

experiência para o usuário, que seja fluida e não o irrite, deve-se pensar em como será a estrutura de 

lexias principais e secundárias (PERIPÉCIA, 2008). 
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Abstract 

We get along now with a new means for transferring information, ta-

blets. These equipments concentrate possibilities of merging the 
features of visualization of the print media with the interactive side of 

online media. Such interactive possibilities configure, according to a 
systemic approach, a system sociotecnológico. This article aims to 

situate Digital Magazines for their tablets and interactive lexias as a 
social system, not technocentric and focused on interactivity. And 

they propose to describe the process of producing digital content for 
tablets and its context of use. 

 

Keywords: digital publishing, tablets, iPad, interactivity, lexias 

interactive internet 

 
 

 
1. Introdução 

As revistas digitais são publicações para computador ou tablet – 

iPad e/ou dispositivos móveis com sistema operacional Android. Além 

de textos e fotos, uma revista digital conta com vídeos, áudios e 

animações, o que torna a leitura ainda mais interessante. As revistas 

digitais apresentam um componente fundamental, a interatividade 

com as lexias de comunicação. Essa interação é proporcionada por 

uma característica técnica dos tablets, que se configura com um 

componente de navegação através do toque (touchscreen). Portanto, 

a interatividade é uma característica fundamental nesse meio e pode 

ser definida como a possibilidade de o público construir uma relação 

com os conteúdos de forma única (CANAVILHAS, 2011).  

Esse conjunto de recursos técnicos e interativos situa-se como 

um sistema20 sociotecnológico, de acordo com as teorias do filósofo 

                                                           
20

 Um sistema, do grego, sietemiun, é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um 

todo organizado. É uma definição que acontece em várias disciplinas, como biologia, medicina, 

informática, administração. O termo “sistema” significa “combinar”, “ajustar”, “formar um conjunto”. 



Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 138 

 

Mario Bunge e da literatura técnica relacionada aos sistemas de 

tecnologia e informação. O pesquisador traz uma visão de mundo em 

que cada coisa concreta, e cada ideia, é um sistema ou um 

componente de alguns sistemas, os quais interagem entre si. 

Segundo Moreto (2010), os sistemas de informação e 

comunicação seguem a prática comum de uma abordagem 

tecnocêntrica, com foco no artefato, e renegam o sistema social que 

se propõe a atender. De acordo com a visão de Canavilhas (2011), a 

interatividade é um mecanismo ativo de um sistema considerado 

sociotecnológico contextualizadas na utilização do tablets, neste 

artigo. Seguindo as teorias de Bunge, as revistas digitais publicadas 

para um tablets – são sistemas que concentram relações entre 

agentes humanos e técnicos (representados aqui no âmbito do 

artefato e meio internet), que interagem na busca da informação.  

Mas o que são sistemas? Um sistema é definido por Bunge 

(2003) como um objeto estruturado de forma complexa que inclui 

componentes dos quais há relação com pelo menos um outro 

componente. Mais especificamente, um sistema pode ser modelado 

como um composto quádruplo que inclui a composição do sistema 

(elementos componentes do sistema), ambiente (de itens que não 

fazem parte do sistema, mas que atuam ou sofrem ação por algum 

componente), estrutura (coleção de ligações entre componentes e 

entre esses e os itens do ambiente) e mecanismo (coleção de 

processos que geram a novidade qualitativa) (BUNGE, 2003). Assim, 

a relação semântica é essencial para a compreensão de qualquer 

sistema.  

                                                                                                                                                                          
Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. O sistema é um conjunto de órgãos funcionais, 

componentes, entidades, partes ou elementos e as relações entre eles. A integração entre esses 

componentes pode se dar por fluxo de informações, fluxo de matéria, fluxo de sangue, fluxo de energia, 

enfim, ocorre comunicação entre os órgãos componentes de um sistema (WIKIPÉDIA, 2012b). 
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Bunge (2004) promove o sistemismo, uma visão de mundo em 

que cada coisa concreta e cada ideia é um sistema ou um 

componente de alguns sistemas. Segundo Kern (2009), dado que 

tudo o que existe é sistema ou componente de sistema (primeiro 

postulado do sistemismo), o roteiro abaixo (Figura 1) é fundamental 

para se compreender a evolução de um sistema. 

  

 

Figura 1 - Passos metodológicos para a evolução de sistemas sociotecnológicos  

proposto por Bunge (2003). 

 

Seguir a metodologia descrita no processo proposto por Bunge 

(2003) é o primeiro passo para se entender as suas relações e 

processo evolutivo. Bunge (2003) criou o modelo CESM (Composição 

– Ambiente – Estrutura – Mecanismo) para uma modelagem mais 

descritiva das relações. Para o autor, qualquer sistema concreto pode 

ser descrito por meio de sua composição – coleção de elementos 

componentes; ambiente – coleção de itens que não fazem parte do 

sistema, mas atuam ou sofrem ação por algum componente; 

estrutura – coleção de ligações entre componentes e entre esses e 

itens do ambiente; e mecanismo – coleção de processos que geram 

a novidade qualitativa. A Tabela 1 representa uma revista digital para 

tablets estruturada segundo sua composição, ambiente e estrutura, 

elementos que dão suporte a mecanismos essenciais de participação, 

prática e geração de novos conhecimentos. Uma publicação digital – 

com fundamento na teoria dos sistemas – contém as seguintes 
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características de funcionamento: a atenção passaria da parte para o 

todo; as entradas (lexias – inputs) seriam as interações e o interesse 

pela temática comum; e a saída (output) do sistema representaria 

um produto, a revista digital, ou seja, os objetivos da publicação 

digital e êxito na busca da informação e seu entendimento; a 

interação entre as partes tomaria a forma de rede, em que as lexias 

servem de caminho e tudo se conecta; e a realimentação dar-se-ia 

pela interação e pelo interesse do usuário na informação, de modo a 

manter o sistema ativo. 

 

 Modelo CESM  

Sistema Revista digital para tablets 

Composição Tablets como artefato  

Usuário  

Tela multitoque (touchscreen) 

Lexias hipermídias (Conteúdo, Fotos, Vídeo, Áudio, Infográficos e 

Mapas) 

Ambiente Interatividade 

Comunicação visual 

Linguagens de programação – Web 

Conectividade 

Processo de publicação digital 

Estrutura Endo: navegação entre lexias 

Exo: cultura digital 
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Mecanismo Consumo da informação via dispositivos móveis 

Tablets como mídia imersiva e interativa 

Consolidação da nova mídia 

Tabela1 - Sistema revistas digitais segundo modelo CESM 

 

Como todo organismo, há a necessidade de estruturas 

funcionais para que o sistema possa operar, tais como o interesse 

pela publicação, lexias hipermídias bem conectadas e beleza estética, 

para assegurar as interações e o interesse pela revista digital. 

Segundo Alex Primo (2005), a interação não deve ser vista como 

uma característica do meio (ambiente no modelo CESM), mas como 

um processo desenvolvido entre os interagentes. No caso do tablets-

iPad, o conteúdo hipermidiático de uma narrativa (conteúdo 

jornalístico) favorece diversas leituras e caminhos para o leitor 

navegar pela informação.  

 

2. Revista Digital segundo a visão sistêmica de Bunge 

(2003) 

 

2.1 Sistema 

Segundo Horie e Pluvinage (2011), o iPad fornece uma 

narrativa diferente da de uma revista tradicional. Diferente por ter 

uma linguagem nova, que reúne o que há de melhor da mídia 

impressa com a mídia digital: conteúdo segmentado, personalizado, 

portátil, com recursos multimídia, interativos e hipertextuais. 
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A mídia online tem um passado recente, menos de 25 anos, 

sendo regida pelos avanços tecnológicos, com suas características 

próprias. A interatividade é uma dessas características e, até o 

momento, motivo para muitas pesquisas que procuram entender os 

mecanismos de interação que facilitam ao leitor formas de assimilar 

melhor uma informação e navegar por um mar de informações 

interconectadas. 

A mídia impressa e a online obedecem a critérios e 

características de seus meios, as quais influenciam diretamente os 

processos de publicação. A diagramação editorial de revistas e de 

jornais reflete a criatividade e o arranjo gráfico com formas, 

tipografia, imagens e também com o próprio suporte. Ao longo dos 

anos, a diagramação editorial vem herdando influências gráficas dos 

movimentos das artes modernas, as quais refletem sensações, 

emoções e situações históricas. O impresso é um meio gráfico restrito 

ao espaço de seu suporte, o papel, de tal forma que os elementos 

editoriais e gráficos necessitam adaptar-se aos limites de uso de cada 

impresso.  

Por ser uma mídia emergente, ainda se nota pouca bibliografia 

ou estudos experimentais sobre o uso do artefato e processos no 

desenvolvimento de produtos para iPad, como pode ser percebido na 

citação a seguir.  

 

Com a chegada do Ipad, parece que as empresas de jornalismo 

acordaram, finalmente, para o novo jornalismo. Em cena desde 

meados dos anos 90, o jornalismo on-line demorou muito para 

amadurecer no Brasil. 
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Agora não dá mais para fingir que nada está acontecendo. 

Febre por onde passa, o Ipad promete maravilhas para os jornais e 

revistas do mundo inteiro. (ETC DIGITAL, 2010). 

 

Segundo Henderson e Yeow (2012), essa percepção aos poucos 

está mudando. Como a tecnologia está entrelaçada em nossas vidas 

e como a cultura digital está presente nas novas gerações, as escolas 

têm reconhecido o uso da tecnologia para aperfeiçoar o processo de 

aprendizagem pelas crianças. Tradicionalmente, o uso de Informação 

e Comunicação (TIC) em educação tem sido segregado do ensino 

normal em sala de aula: os computadores pessoais foram relegados 

para um laboratório de informática, espaço onde os alunos usam de 

forma independente os equipamentos para estudar tópicos 

relacionados ao conteúdo de sala. Mais recentemente, dispositivos 

menores, tais como laptops, tablets e dispositivos móveis, foram 

testados e utilizados em sala de aula como uma ferramenta para 

ajudar as crianças e assim complementar o aprendizado delas. Tais 

mudanças implicam que há a necessidade de se investigar o impacto 

desses modernos dispositivos educacionais em sala de aula e na 

educação infantil (HENDERSON; YEOW, 2012). A revista digital 

mescla características com a mídia impressa, as quais são descritas 

nos itens abaixo. 

Periodicidade 

Como uma revista digital não requer uma atualização em tempo 

real de seu conteúdo, a periodicidade de uma publicação digital pode 

ser bimestral, mensal, quinzenal, semanal e até diária, como no caso 

de um jornal. O fato de a revista digital não ter atualização dinâmica 
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das notícias faz com que a apuração e o aprofundamento de uma 

informação ou notícia sejam favorecidos. 

Segmentação 

Uma revista digital pode atingir diversos públicos, os quais 

podem ser divididos por sexo, interesse, profissão ou instituição, 

entre outros. 

Portabilidade  

As revistas são fáceis de manusear e carregar, e os tablets 

mantêm essa característica na visualização das revistas. Com um 

equipamento desses, pode-se simular o folhear das revistas. 

Identidade gráfica 

Cada revista tem sua identidade gráfica, a qual é formada por 

logos, capas e outros elementos gráficos e editoriais, tais como 

tipografia, cores, diagramação, fotos e ilustrações. Os tablets 

mantêm toda a identidade gráfica do meio impresso e ainda agregam 

outras mídias ao documento. 

 

Há alguns dias, O Globo lançou o Globo a Mais, uma revista 

vespertina, exclusiva para tablet, que tem agradado muito quem lê. 

Seu conteúdo foge do hardnews e busca pautas mais leves e 

divertidas. Outras tentativas, não muito bem sucedidas, aconteceram 

com o Estadão, que também lançou uma versão exclusiva para iPad, 

mas resgatando as matérias do jornalão. O Estadão considerava que 

o problema a ser resolvido era o lay-out, então a empresa optou em 

dar uma nova roupagem ao produto, utilizando o mesmo conteúdo de 
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sua edição impressa. O La Vanguardia, da Espanha, também sinalizou 

uma ação parecida. (ETC DIGITAL, 2012). 

 

Características da publicação em mídia online 

 

A revista digital mescla características com a mídia online, as 

quais são descritas nos itens relacionados a seguir. 

Leitura multimídia  

Os meios digitais oferecem uma narrativa que combina 

elementos estáticos como textos e gráficos com elementos dinâmicos 

como áudios, vídeos e infográficos interativos. 

Interatividade  

Nos tablets, muito além de experiências simples como apertar 

botões, há a possibilidade de acessar a web sem sair da página da 

revista, além de acessar também redes sociais como o Facebook e o 

Twitter. 

Hipertexto  

O meio digital superou a linearidade dos meios impressos. O 

leitor cria sua própria experiência e constrói sua própria narrativa por 

meio de links inseridos em textos e gráficos. Nos tablets, o artigo de 

uma revista digital pode ter um link para uma página específica, para 

outro artigo ou para uma página web, alterando a sequência com que 

o leitor visualiza as informações (HORIE; PLUVINAGE, 2011, p. 9). 
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2.2 Composição 

 

Os tablets são computadores em forma de prancheta, no estilo 

de computador de mão, com tela sensível ao toque, seguindo os 

modelos de smartphones. O iPad, tablet que revolucionou a maneira 

de ver conteúdos na internet, usa o sentido do toque (tato) como 

forma de interação com o conteúdo. O que diferencia os tablets são 

os sistemas operacionais e os aplicativos desenvolvidos para cada 

tipo. Alguns tablets utilizam o sistema operacional Android e têm 

como pontos fortes uma oferta maior de aplicativos, não estando 

limitados apenas àqueles permitidos pelo próprio desenvolvedor do 

sistema, como no caso da Apple. Vale ressaltar que muitos aplicativos 

do Android são gratuitos comparativamente aos oferecidos pela 

Apple, fator que, de um lado, exige do usuário maior criticidade na 

escolha de quais instalar e, de outro, motiva a experiência de várias 

funcionalidades. Já os aplicativos para iPad, em sua grande maioria, 

são pagos, mas atualmente muitos apps (aplicativos) estão sendo 

liberados de forma gratuita, principalmente os de suporte às redes 

sociais.  

O iPad pode ser considerado um pioneiro, o primeiro de seu 

tipo. Não é nem um smartphone nem um laptop, netbook ou 

computador pessoal, mas sim inclui alguns elementos de todos eles. 

As características que destacam o iPad entre outros dispositivos 

móveis incluem seu tamanho, que é similar ao de um livro, a falta de 

conexão periférica (sem necessidade de uso de tomada), a 

conectividade, a tela multitoque (touchscreen) e a variedade de 

aplicações diferentes disponíveis para o consumidor (HENDERSON; 

YEOW; 2012).  
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O IPad possui uma interface de interação, que é o touchscreen, 

o qual permite que o leitor toque a tela para interagir com o conteúdo 

e navegue pelo documento ou revista digital, como pode ser 

visualizado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Possibilidades de toque na tela do iPad para navegação de conteúdo  

(Fonte: DUALPIXEL, 2012) 

 

A mescla de tipos de linguagens de informação é também 

denominada de lexias hipermídias (texto, áudio, vídeo, gráfico, 

animação, etc.) e proporciona a interatividade com o usuário através 

do toque. Essa interatividade pode levar o usuário a ter acesso a 

várias informações ao mesmo tempo, dispensando uma leitura não 

linear.  
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2.3 Ambiente 

Além dos recursos herdados da mídia impressa e online, os tablets 

possuem características próprias que influenciam na forma de 

apresentar uma informação e interagir com ela, tais como relacionado 

a seguir. 

Orientação dupla  

No equipamento, a visualização de conteúdo pode ser na horizontal e 

na vertical (Figura 3), e ainda está disponível a profundidade com 

páginas acima e abaixo de outras. Dessa forma, pode-se “virar uma 

página”. 

 

 

 

Figura 3 - Visualização do Caderno de Biguaçu para IPad  

 

Toque na tela 

Essa é a característica mais próxima da mídia impressa em relação a 

seu manuseio: o sentido do tato para folhear uma revista, que 

lembra uma revista impressa. No caso dos tablets, a tela é sensível 
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ao toque, o que possibilita a sensação de se folhear uma página. Mas 

o recurso de toque vai além da possibilidade de folhear páginas. Com 

o toque na tela, o leitor pode interagir com os recursos disponíveis 

para apresentar um elemento editorial, fotos, gráficos e animações. 

A linguagem html5 proporciona a interatividade com animações 

que despertam o imaginário, é adequada aos dois sistemas 

operacionais, sendo necessários estudo e pesquisa aplicada para 

identificar formas inovadoras de mostrar  uma informação. Segundo 

Alex Primo (2005), a interação não deve ser vista como uma 

característica do meio, mas como um processo desenvolvido entre os 

interagentes. No caso do iPad, o conteúdo hipermidiático de uma 

narrativa (conteúdo jornalístico) favorece diversas leituras e 

caminhos para o leitor navegar pela informação. 

Ao se pensar em conteúdo para o tablet, podemos utilizar usar 

recursos de áudio e vídeo concatenados com textos ou narrativas. 

São aceitos somente arquivos MP3 para áudio; já para vídeo, usam-

se os formatos compatíveis com Apple iTunes: MP4 e MV4 com h.264 

codec. 

No caso da tipografia adequada, o corpo de texto ideal para 

impressos é 9 pt ou 10 pt e para tablet, 16 pt a 19 pt. Nas novas 

versões (3 e Novo iPad), a fonte Helvetica foi substituída pela Lucida 

Sans. O uso de Helvetica prejudicava a leitura de textos pequenos, 

visto que essa fonte possui uma densidade de pixels menor que a do 

iPhone/iPod touch.  

 

Sobre cor, o iPad possui uma gama de cor própria. A Apple 

descreveu uma variedade de cores para o Novo iPad como “44% 

maior na saturação de cor”. Isso significa mais cor e nitidez em fotos.  
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Através da Digital Publishing Suite da Adobe (DUALPIXEL, 

2012), é possível criar documentos para dispositivos móveis como o 

iPad. Há a possibilidade de se criar um leiaute com duas orientações 

(vertical e horizontal) ou leiautes com apenas uma orientação 

(vertical ou horizontal). Não é possível, no mesmo documento, ter 

páginas com dupla orientação e outras com orientação simples. A 

visualização dos fólios é possibilitada pelo programa Adobe Content 

Viewer (ADOBE, 2012)21. 

 

2.4 Estruturas 

A endoestrutura no sistema de uma publicação digital em 

tablets conduz o leitor a uma viagem midiática pelo conteúdo. Essa 

nova narrativa deve instigá-lo a explorar as páginas, buscar botões, 

procurar opções de áudio, vídeo e animações para complementar o 

conteúdo, tornando a atividade de leitura mais lúdica e interessante. 

Outro fator motivador para a emergente popularidade dos tablets e, 

consequentemente, a leitura de revistas digitais pode ser percebido 

no resultado de pesquisas sobre o uso e comportamentos dos 

usuários. De acordo com pesquisa da GfK MRI, há crescimento da 

leitura e procura por revistas digitais em tablets. 

 

Nearly three-quarters (72%) of Tablet owners who read a magazine on their device in the last 

30 days say they would prefer all digital magazines to be formatted in the same way, according 

to new research from the GfK MRI iPanel – composed exclusively of Tablet and eReader 

owners. Almost the same percentage (70%) said they would like to be able to buy items by 

clicking on the ads in a digital magazine. (GfK MRI, 2012). 

 

                                                           
21

 Disponível em: 

<http://help.adobe.com/pt_BR/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c7b1f65ad12f28224932-

7ff6.html>. Acesso em: jun. 2012. 
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2.5 Mecanismos 

O êxito de um sistema é a efetividade proposta pelos 

mecanismos, mesmo quando são conjecturais. Quando os 

mecanismos não acontecem, todo o sistema deve ser revisto nas 

instâncias dos componentes ambiente e estrutura. Este é o sétimo 

postulado (Figura 1), segundo os fundamentos metodológicos da 

evolução de um sistema sociotecnológico.  

As pesquisas apontam um futuro promissor para o sistema de 

revistas digitais em relação ao que está previsto para os 

mecanismos: consumo da informação via dispositivos móveis; tablets 

como mídia imersiva e interativa; e consolidação da nova mídia. A 

maioria dos leitores na pesquisa do GfK MRI (2012) sobre o uso da 

revista tablet (67%) diz que, se disponível, eles preferem ler uma 

versão eletrônica de uma revista do que uma versão em papel, 

embora os leitores apontem também que gostam de manusear uma 

revista em papel.  

Segundo a referida pesquisa, os leitores de revista digital para 

tablets preferem ler a revista via APPs de cada editora, o que 

assegura os recursos interativos com o toque. Quase dois terços dos 

usuários com tablets leram uma revista digital em seus aparelhos 

móveis nos últimos 30 dias.  

 

4. Um estudo de caso: da mídia impressa ao tablets IPad 

 

O caderno de aniversário da cidade de Biguaçu foi 

originalmente editorado e diagramado no InDesign para circular na 

mídia impressa e distribuído pelo jornal Diário Catarinense – Grupo 
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RBS (jornal local). Esse caderno foi o objeto de um estudo empírico 

para desenvolver uma publicação para tablets. Inicialmente, foi feita 

uma análise das possibilidades de interação e do formato que eram 

adequados ao IPad. Notaram-se três possibilidades de tecnologias 

disponíveis para a visualização nos tablets: a primeira utilizando-se o 

formato Flash (swf); a segunda,  o pacote de softwares da Adobe 

chamado 22Digital Publishing Suite (DPS); e a terceira, o formato 

html5. Neste artigo, apresentam-se os resultados dos primeiros dois 

formatos, o nativo do InDesign com saída em Flash e o pacote DPS 

da Adobe.  

O processo de confecção de uma revista digital começa pela 

diagramação, como pode ser visualizado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Versão do Caderno de Biguaçu, diagramado para mídia impressa no InDesign 

 

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.adobe.com/br/products/digital-publishing-suite-family.html>. Acesso em: 

20 jun. 2012. 

http://www.adobe.com/br/products/digital-publishing-suite-family.html
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No primeiro caso, foram utilizados os recursos nativos do 

InDesign para diagramar e inserir alguns recursos dinâmicos, tais 

como animações, slideshow, transições de páginas e recursos de 

vídeo. Os recursos nativos para a visualização desses recursos 

dinâmicos é a saída em Flash (swf). Esse formato é visualizado e 

muito utilizado para a web. Infelizmente, o IPad não visualiza esse 

tipo de interatividade, o que faz com que o documento digital perca 

todas as animações e a interatividade. Somente o acesso ao vídeo 

não sofreu alteração. A visualização na web mantém a interatividade, 

podendo ser utilizada a diagramação original de uma revista, apenas 

adequando-se alguns elementos para o formato do IPad. A versão 

web pode ser acessada no endereço 

<http://midiaonline.jor.br/rita/biguacu_web.html>, conforme tela 

apresentada na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Caderno de Biguaçu: versão web em swf mantém os recursos de interação 

Disponível em:<http://midiaonline.jor.br/rita/biguacu_web.html> 

 

Na segunda análise, utilizou-se o Digital Publishing Suite da 

Adobe (DPS), que emprega o InDesign como interface de autoria de 

publicações digitais para IPad. Ao instalar o DPS, suas extensões e 

http://midiaonline.jor.br/rita/biguacu_web.html
http://midiaonline.jor.br/rita/biguacu_web.html
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seus recursos de interatividade são visualizadas na interface do 

próprio InDesign. Os usuários do InDesign CS5 e 5.5 precisam 

instalar o conjunto do Folio Producer (FP) para ter acesso às 

ferramentas de criação do formato Folio. Após instalar o FP, dois 

novos pacotes são instalados, o Overlay Creator (painel responsável 

pela configuração e controle dos principais recursos de interatividade 

disponível na plataforma) e o Folio Buider (que centraliza a criação, a 

edição e a atualização dos arquivos Folios)23. Entre os recursos de 

interatividade instalados pelo Overlay Creator, destacam-se estas 

aplicações para hiperlinks: Scrollable Frame, Pan & Zoom, SlideShow, 

Audio & Vídeo, Image Sequence, Panorama e WebContent. 

Para criar arquivos24, folios e seções, o Painel Builder é 

instalado no InDesign. Folios é uma denominação própria para 

documentos projetados para IPad.  

 

Na análise do Caderno de Biguaçu, novas interatividades 

puderam ser aplicadas em um documento horizontal e em um 

vertical, exigências da publicação para o iPad, que tem modos de 

visualização para os dois formatos. Além dos recursos de 

interatividade aplicados em qualquer documento diagramado, um 

aliado da navegação em tablets-iPad é o toque, que faz com que o 

leitor tenha uma experiência imersiva nos conteúdos interativos. Com 

o toque, o leitor pode folhear fotos, páginas e textos. Com o iPad, 

uma nova forma de navegar entre conteúdos e mídias foi inaugurada, 

como pode ser percebido na visão de Natansohn e Cunha (2010), que 

                                                           
23

 Dual Pixel. Disponível em: <http://www.dualpixel.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2012. 
24

 O arquivo Folio é a última etapa pertencente ao InDesign. Nesse arquivo, estão reunidos todos os 

elementos que compõem a publicação. O Folio é, na verdade, um empacotador. Fonte: Apostila 

DualPixel, p. 36. 

http://www.dualpixel.com.br/
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consideram fundamental um tratamento diferenciado nas interfaces 

de revistas. 

Evidentemente, ao fugir das exigências do jornalismo online de 

notícias, no que se refere à atualização contínua e automatizada, por 

tratar-se de produtos cujo tratamento estético exige maior atenção, 

também as interfaces devem ser diferentes. Revistas existem para 

serem olhadas, vistas, tocadas, “sentidas”, mais do que lidas. A 

leitura destas em telas certamente algo menores (como no caso do 

iPad) não pode fugir daquilo que as diferencia: a beleza e o prazer do 

consumo estético. Usabilidade e beleza devem ir juntas nas interfaces 

de sites de revistas online, pois importa mais ver do que ler 

(NATANSOHN; CUNHA, 2010). 

                                                

Para publicar o Folio, um dos aplicativos do Digital Publishing 

Suite da Adobe é o Folio Producer, faz a publicação dos Folios para a 

visualização no IPad. E no iPad a visualização é através da app 

25Adobe Content Viewer. A Figura 3 apresenta o conteúdo Folio do 

Caderno de Biguaçu no formato horizontal e vertical do iPad. A Adobe 

disponibiliza um espaço em nuvem para armazenar os Folios. Para 

quem não tem uma app de visualização, o documento Folio pode ser 

compartilhado através de convites para quem tem uma conta Adobe26 

e um tablets.  

 

 

                                                           
25

 Disponível em: 

<http://help.adobe.com/pt_BR/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c7b1f65ad12f28224932-

7ff6.html>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
26

 Disponível em: <https://digitalpublishing.acrobat.com/app.html#x=dashboard>30 out. 2012. 

Adobe® Digital Publishing Suite <http://www.adobe.com/br/products/digital-publishing-suite-

family.html> 

http://help.adobe.com/pt_BR/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c7b1f65ad12f28224932-7ff6.html
http://help.adobe.com/pt_BR/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c7b1f65ad12f28224932-7ff6.html
https://digitalpublishing.acrobat.com/app.html#x=dashboard
http://www.adobe.com/br/products/digital-publishing-suite-family.html
http://www.adobe.com/br/products/digital-publishing-suite-family.html
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3. Considerações Finais 

 

Segundo a visão de Mario Bunge (2004), pode-se caracterizar 

as revistas digitais como um sistema sociotecnológico, um tipo 

complexo, auto-organizado, cujo funcionamento depende de uma 

colaboração dinâmica que envolve pessoas e agentes computacionais.  

O conceito de sistema sociotecnológico representa um avanço 

em relação à visão tecnocêntrica dos sistemas de tecnologia da 

informação que possuem um forte componente computacional 

(MORETTO; GALDO; KERN, 2010). O iPad está revolucionando os 

modos de produção e os processos de distribuição de revistas digitais 

e jornais, mas o aparato tecnológico por si só não garante o êxito e a 

popularização de um novo meio de interação e comunicação.  A 

possibilidade de distribuição dos Folios, termo criado pela Adobe para 

caracterizar documentos de revistas digitais, muitas vezes gratuita, 

remete-nos a conhecer a produção editorial específica para revistas 

nesse meio e potencialidades desse mercado e novos processos de 

produção. É uma nova mídia, um novo meio que começa a ser 

explorado não só pela área da comunicação e tecnologia, mas 

também pela área da educação. As possibilidades de apresentar um 

conteúdo didático interativos são inimagináveis, de tal forma que o 

conteúdo possa se apresentar de forma lúdica e de fácil assimilação. 

A possibilidade do toque e movimentos na tela do iPad ou tablets, 

estimula a interação com o conteúdo midiático (texto, fotos, áudio, 

vídeos, animações, infográficos e mapas) e proporcionam ao leitor 

diversos caminhos na construção de uma narrativa única. Alguns 

recursos inovadores podem ser verificados no projeto The Next 
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Generation of Digital Books - Our Choice27 e a nova versão do livro 

Alice no País das Maravilhas para iPad28, que apresenta uma prévia 

das novas formas de leitura para tablets. 

Considera-se este artigo como um estudo inicial que tem como 

preocupação entender as potencialidades interativas e técnicas de 

uma nova mídia na busca por uma informação. Principalmente pela 

necessidade de se definir claramente a fronteira que delimita o 

aparato tecnológico (tablets) e o que realmente importa, que é o grau 

de interatividade com os componentes léxicos de uma revista digital 

para tablets.  
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