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Introdução
 Nos últimos anos tem sido discutida a questão de que o jornalismo impresso possa desaparecer. Isso porque a internet apresentou um 

novo estilo de fazer jornalismo. Com a maior facilidade de acesso da maior parte das classes sociais, ela se tornou um importante, massivo e 
influente meio de comunicação. Com isso, o jornalismo, com o passar do tempo teve que se adequar às características da web. Com os 
lançamentos dos Tablets, dispositivos que possibilitam a publicação digital de revistas e jornais, os usuários podem ter duas coisas que não 
era possível no computador: a revista dentro de um dispositivo móvel, porém, com a interatividade da revista impressa, Talvez esta seja a 
melhor época para se produzir jornalismo, pois com toda a tecnologia provida atualmente, atingir o leitor ficou mais fácil. No entanto, é 
necessário repensar o modo de produzir a notícia, pois, agora ela não é mais voltada somente para o papel, mais sim para telas interativas.

Objetivos
 Analisar o conteúdo de revista que tenha circulação de edições próprias para tablets; atentar-se ás novas experiências que essa 

tecnologia proporciona ao leitor e contribuir para o debate sobre Jornalismo Digital.

Material e Métodos
 A metodologia aplicada neste projeto consiste na análise de conteúdo, a princípio acerca de tudo que diz respeito à convergência de 

mídia, ao manuseio e história dos tablets e especialmente ao jornalismo online.

 A primeira parte do projeto será focada na pesquisa teórica e fundamentação, para fixar a base no projeto. Depois serão analisadas 
duas edições de dois veículos diferentes: Revista Veja e Revista Época. A análise será focada na interatividade provida por ambas e nas 
diferenças entre as duas e o que muda em relação às revistas impressas. 

 Para concluir, será destacada a importância do estudo dessa nova forma de produzir jornalismo e também analisar como as empresas 
jornalísticas se adequaram à nova tecnologia, enfatizando a necessidade da tendência.

Resultados e Discussão
 Os resultados esperados são voltados para a discussão à cerca do avanço e também futuro do jornalismo digital, o qual tem se 

mostrado muito positivo. Além disso, os veículos online mostram que é possível fazer com que a experiência com a notícia dentro da rede se 
torne ainda mais próxima da realidade.

 Os tablets, aparatos tecnológicos que estão no mercado há pouco tempo, já conquistaram a maioria dos usuários da internet, e com 
esse aparelho é possível , estar em contato com os maiores veículos de comunicação, desde os próprios sites, até mesmo as revistas e jornais 
em seu formato original, com adicionais pensados para o dispositivo.

 É importante ressaltar que é inegável a adaptação do jornalismo ao meio digital, sem deixar os meios antigos para trás, no entanto 
adequando-os para que fiquem mais completos em conjunto com a mídia online e também se moldem para que atinjam um maior 
aproveitamento das tecnologias disponíveis.



Conclusão
 Com certeza, os Tablets e o Jornalismo digital vieram para ficar. Não se pode, porém, deixar de pensar se a mídia impressa irá 

desaparecer. No entanto, acredita-se que não, pois elas, mídia impressa e digital, irão trabalhar juntas, conseguindo atingir todas as 
necessidades dos leitores.

 Vivemos um momento especial, histórico em que paradigmas estão mudando. Não muda, no entanto, a necessidade de terem 
informações, opiniões e jornalismo de qualidade.
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