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Resumo: Este trabalho dedica-se a estudar o jornalismo móvel digital dando destaque 

especial para o processo de adaptação do jornalismo móvel regional. Para isso, o 

presente artigo faz uma sucinta apresentação da retrospectiva do jornalismo móvel até a 

chegada do jornalismo móvel digital, bem como suas características. Buscando entender 

o processo de adaptação do jornalismo móvel regional, esta pesquisa faz a análise de 

conteúdo de dois aplicativos móveis locais: Agreega Fortaleza e o Jornal da Cidade, 

buscando identificar as características do mojo nas matérias dos apps. Essa pesquisa 

busca ampliar a discussão sobre o quanto o jornalismo móvel regional já se adequou a 

nova era da mobilidade ou o quanto ainda é necessário evoluir. 
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Introdução 

Nos últimos anos, o celular tem passado por uma sistemática evolução. Os 

aparelhos passaram de um simples meio de recepção de chamadas para um aparelho 

moderno e multifuncional que permanece constantemente conectado às redes. Por conta 

disso, é tido como um objeto informativo e pessoal. Em razão de sua evolução é 

permitido ao usuário interagir em qualquer lugar e a qualquer hora do dia, outra 

vantagem é o tamanho das telas, que facilitam a leitura de notícias (MELLO et al, 2015, 

p. 85).  

“O smartphone passa a preencher espaços de tempo que, antes da conexão 

always-on
2
, não eram marcados pelo acesso ubíquo à informação. Este hábito herda a 

característica de ouvir rádio ou ler em períodos como uma viagem ou uma espera, por 

exemplo” (MELLO et al, 2015, p. 86). Com as transformações os dispositivos móveis 

se tornaram um objeto multitarefa. O uso de poucos botões, telas capacitivas que 
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permitem ao usuário realizar ações rápidas, como verificar o placar de um jogo ou fazer 

um check-in, são alguns exemplos (MELLO et al, 2015, p. 96). 

Para Canavilhas (2012, p. 16), há uma forte ligação entre dispositivo móvel e 

seu usuário, além do contato físico direto durante todo o dia, é possível fazer a 

personalização da informação de acordo com o contexto geográfico e social. “As 

características técnicas destes aparelhos possibilitam a distribuição de conteúdos de 

interesse no local onde se encontra o utilizador, podendo ainda ser distribuídos num 

formato (texto, som, vídeo) apropriado à situação”. O autor defende ainda que existem 

diversas maneiras para isso acontecer, com a disponibilização de conteúdos 

hipermultimidiáticos imersivos
3
. 

De acordo com os autores, Rublescki, Barichello e Dutra (2013), o interesse das 

pessoas pela comunicação móvel, por meio de dispositivos como smartphones e tablets, 

é notório. Os motivos são diversos, como busca por informação, entretenimento, 

notícias dentre outros. Trata-se de uma mudança sociocultural, e cabe aos meios de 

comunicação acompanhar essa nova realidade. 

Para se adaptar “é necessário explorar as características técnicas de smartphones 

e tablets, criando linguagens, formatos e novas possibilidades de libertar o leitor para 

um consumo personalizado das notícias” (CANAVILHAS, 2012, p. 2). Os aplicativos 

são meios para que a personalização aconteça, pois permitem segmentar a abordagem 

do conteúdo. Para Rublescki, Barichello e Dutra (2013, p. 136), “há uma busca 

crescente por edições específicas em conteúdo e com editoração diferenciada, 

adequando títulos, imagens e textos ao tamanho da tela, em busca de uma experiência 

de navegação interativa e prazerosa”. 

A comunicação portátil, feita por celulares e tablets, por exemplo, agrega 

diferentes mídias e tem a capacidade de ser deslocado ao mesmo tempo em que é usado. 

                                                 

3
 Dentro da definição de Salaverría (2007) conteúdo hipermultimidiatico é a junção de conteúdo 

multiplataforma, isto é, para diferentes meios de comunicação, com diversos assuntos diferentes. O 

conceito também está relacionado à ideia de polivalência, isto é, a convergência das tecnologias digitais e 

a reconfiguração de informações jornalísticas. Outro conceito atrelado ao conteúdo hipermultimidiatico é 

a combinação de diferentes linguagens com a combinação de formatos como texto, som, imagem e vídeo. 

Resumindo o conceito, o conteúdo hipermultimidiatico imersivo permite que o leitor navegue, submerja e 

interaja em um conteúdo multiplataforma, por diversos assuntos por meio de tecnologias digitais em 

informações dispostas em diferentes formatos. Disponível em: http://www.labcom-

ifp.ubi.pt/ficheiros/20141204-201404_webjornalismo_jcanavilhas.pdf.  
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Essas características de mobilidade criam novas estruturais no jornalismo (CARMO, 

2008, p. 107), que englobam uma comunicação ubíqua, sempre presente no dia-a-dia do 

leitor, além de diferentes plataformas, como os aplicativos de notícias agregadores de 

conteúdo, que são capazes de, em uma única ferramenta, conter informações produzidas 

por diversos veículos de comunicação, blogs, redes sociais, entre outros. 

Para compreender o jornalismo digital a qual estamos inseridos é necessário 

primeiro entender as mudanças que vêm acontecendo no jornalismo nos últimos anos. 

Para isso, o presente trabalho faz uma breve retrospectiva do jornalismo móvel digital 

bem como de suas características. Em seguida identifica a adaptação desse jornalismo 

no contexto regional. 

Para isso, é feito realizada uma investigação de dois aplicativos de notícias, um 

da região Sudeste do Brasil e outro da região Norte. Lembrando que, como afirma 

Canavilhas, os dispositivos móveis permitem personalizar a informação de acordo com 

o contexto social e geográfico. Então, nesse estudo, são levadas em consideração as 

características do jornalismo móvel digital como referência para entender o processo de 

adaptação do jornalismo móvel regional.  

 

Jornalismo móvel  

Silva (2013), baseado em Afonso Junior (2006), Defleur, Ball-Rokeach (1993), 

argumenta que o jornalismo sempre teve como característica a mobilidade. Isso 

começou com o jornal impresso, que podia ser transportado de um lugar a outro, mas 

também esteve presente no telégrafo sem fio e no rádio. A informação passou a ser 

propagada, então, pelo ar, por satélites e redes digitais. “O jornalismo móvel trata-se da 

modalidade de atuação por meio de tecnologias portáteis que permitem fluidez nos 

deslocamentos de natureza física ou informacional estendidos por redes digitais móveis” 

(SILVA, 2013, p. 100). 

Para entender melhor a relação do jornalismo e da mobilidade apresentamos uma 

pequena retrospectiva que a jornalismo passou nos últimos anos, composta por cinco 

fases, conforme aponta Silva (2013), até a chegada do que hoje é chamado de 

jornalismo móvel digital.  

A era da mobilidade tem início entre os anos de 1960 e 1970 e é denominada 

como fase “tele-analógica”. De acordo com o autor, nesse período a tecnologia móvel 

era baseada na herança do telégrafo sem fio. Nessa época a influência vinha de 

“recursos do telégrafo e da transmissão por ondas de rádio realizados em coberturas de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação  
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

Guerra e por agências de notícia. Os meios de comunicação diretamente beneficiados 

pela estrutura eram rádio e jornal impresso” (SILVA, 2013, p. 109).  

Ainda nessa época teve o início da miniaturização de aparelhos telefônicos e 

computadores que aos poucos se transformavam em portáteis. Esse período foi a base 

para a evolução das tecnologias até a chegada do que hoje é ofertado no mercado: 

dispositivos móveis com acesso à internet. 

Já a segunda fase foi nomeada de “Portátil Analógica” e teve início nos anos de 

1980. Segundo Silva (2013, p. 109), essa fase beneficiava-se de objetos tecnológicos 

como os emergentes gravadores analógicos portáteis, assim como as fitas magnéticas 

que eram usadas para a produção dos programas de rádio e para registrar as entrevistas 

realizadas para os meios de comunicação impresso, por exemplo. 

A terceira fase se aproximou do que se vive nos dias de hoje. Chamada de 

“mobilidade expansiva”, essa etapa nasceu nos anos de 1990 e com ela a delimitação de 

jornalismo móvel. É nesse período que surgem novos dispositivos e a digitalização de 

informações. Dispositivos como câmeras digitais, notebooks e palmtops começam a 

fazer parte do trabalho dos jornalistas, assim como a inserção de redes digitais e 

telefonia. Os meios de comunicação portáteis possuíam funcionalidades limitadas em 

relação aos softwares, redes sem fio e aos hardwares. A fase no qual o jornalismo estava 

inserido ainda era sinônima de transposição de conteúdo (SILVA, 2013, p. 109).  

Pellanda (2005), ao estudar as primeiras adaptações de jornais no 

celular, antes do conceito de smartphone ser totalmente difundido, já 

observava uma adaptação na entrega do conteúdo, consequência da 

tela pequena e de baixa resolução disponível naquele momento. Estes 

problemas observados em um momento de transição foram aos poucos 

superados, a partir da difusão dos telefones celulares e de suas 

tecnologias em desenvolvimento (MELLO el at, 2015, p. 87). 

 

Ainda nos anos de 1990, o termo mobilidade passa a ter cada vez mais atenção 

do meio jornalístico e as tecnologias continuam no processo de expansão. Contudo, para 

Mielniczuk el at (2015, p. 128), “a relação entre o jornalismo e a mobilidade é antiga: o 

jornal impresso e a revista, por exemplo, sempre puderam ser levados para qualquer 

lugar”.  

Apesar da mobilidade dentro do jornalismo ser considerada antiga, as 

tecnologias se superaram com o passar dos anos e trouxeram ferramentas que antes não 

existiam nas redações. Nesse sentido, chega-se a quarta fase, que tem início nos anos 

2000 e é denominada de “Ubíqua”. É nessa etapa que o jornalismo móvel digital tem 

início de fato como “definidora da expansão da relação jornalismo e mobilidade 
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experimentada de forma incipiente na fase três e proliferando com o crescimento das 

redes sem fio ubíquas (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax,  GPRS  e  3G)  e  dos  computadores  

portáteis” (SILVA 2013, p. 109). O autor afirma ainda que no final desse período a 

ubiquidade das conexões e a emergência dos smartphones consolidaram o jornalismo 

móvel digital também conhecido como “Mojo” (Mobile Journalism).  

O crescimento das redações móveis não parou por aí. Essas mudanças 

impulsionaram a quinta fase, e última apresentada pelo autor, é a “Alta performance e 

Era pós PC” que teve início em 2010. De acordo com monteiro (2015), essa fase ainda 

está em andamento entre suas características está à computação em nuvem e a era dos 

aplicativos para dispositivos móveis. Lemos (2007) fala em Mídia Pós-Massiva para 

descrever as mudanças que aconteceram nessa fase como a evolução tecnológica com a 

chegada das redes de quarta geração (4G), mais rápidas, além disso, os “novos 

hardwares com dimensões intermediárias começam a ganhar destaque”. Outra 

característica são as telas com tamanhos entre 5 e 7 polegadas que começam a ganhar 

espaço no mercado, o que facilita a leitura de notícias nos dispositivos (SATUF, 2015, 

p. 452).  

Ainda sobre essa evolução do jornalismo móvel, Canavilhas (2009) traz suas 

contribuições, dividindo esse processo em três etapas. Sendo a primeira caracterizada 

por informações adaptadas e enviadas por SMS, MMS, WAP, por exemplo. O autor 

argumenta que nesse período os formatos eram dependentes da baixa velocidade dos 

dispositivos, bem como a pequena tela dos aparelhos celulares móveis. Essa fase é 

denominada pelo autor de “Adaptação”.  

Já a segunda etapa tem início com a utilização da internet móvel (3G), deixando 

assim de ser uma mera adaptação de conteúdo e passando a ter uma estrutura específica 

e uma visão mais estratégica a respeito das plataformas móveis, onde os meios de 

comunicação criaram conteúdos próprios para as plataformas, com texto e imagens. 

Essa fase o autor nomeia de “Autonomia” (AGUADO e MARTÍNEZ, 2008, p. 112). 

A terceira fase teve início com a expansão do acesso a internet 3G e também 

com o lançamento de smartphones de geração iPhone/HTC-Android. Nessa etapa 

passam a ser desenvolvidos aplicativos próprios para “Conteúdos informativos 

georeferenciados de natureza multimídia e a possibilidade de participar, comentando ou 

enviando conteúdos”, essa fase é chamada de “Emancipação” (CANAVILHAS, 2009, 

p. 10).  
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(...) Na terceira fase (modelo digital), os jornais oferecem as últimas 

notícias (breaking news) e apresentam um design criado 

especificamente para a Web, o que corresponde a nossa fase móvel 

Autonomia. A última fase mencionado por Cabrera González (modelo 

multimídia) é caracterizada por explorar as características da Web, 

mídia usando hipertexto, multimídia e interatividade, algo que 

acontece em aplicações para iPhone que pertencem ao que chamamos 

de fase Emancipação (CANAVILHAS, 2009, p. 11). 

 

Apesar de Silva (2013) apresentar cinco etapas/fases e Canavilhas (2009) 

apresentar apenas três, ambos têm a ideia em comum de que a evolução do jornalismo 

móvel foi gradual até a chegada da era dos aplicativos e com eles, os noticiosos, assim 

como outras ferramentas que fazem parte do jornalismo nos dias de hoje. 

Os dispositivos móveis se tornaram propulsores de um ciclo inovador, sendo 

responsável pela nova forma de publicação de notícias, de distribuição, circulação, de 

consumo e recepção de conteúdos em diferentes plataformas, como áudio, vídeo, texto, 

links, imagens, etc. Conforme aponta Barbosa et al (2013), essas mudanças na forma de 

produzir e consumir notícias criou-se um ecossistema diferenciado no qual surgem 

aplicativos jornalísticos para smartphones e produtos autóctones, isto é, aplicativos 

originais para os tablets, com informações exclusivas e diferenciadas para usuários 

dessas plataformas.  

Para Palacios et al (2015, p. 14) os dispositivos móveis são objetos promissores 

em relação ao crescimento de inovações no meio jornalístico visto que essas 

plataformas têm grande potencial e habilidade para gerar várias maneiras de produção, 

publicação, circulação, consumo bem como de diversos conteúdos. Tudo isso, 

proporcionam maneiras diferentes para que surjam novos tipos de mercado. 

Sabendo dessa perspectiva de mercado e a maneira que o jornalismo vem se 

desenvolvendo nos últimos anos, conforme foi discutido acima, há pesquisadores como 

Barbosa (2013) que defendam que hoje vivemos na quinta geração do jornalismo. Uma 

era tecnológica, moderna em que os dispositivos móveis não são apenas um meio de 

transmissão de comunicação de outros veículos e meios, como também possui seus 

próprios produtos e consumidores. Mas esse é um assunto para ser discutido em outro 

estudo. Aqui nos debruçaremos a descobrir a adaptação do jornalismo na era móvel, por 

meio da análise de dois aplicativos de notícias regionais.  

Ubiquidade, adaptabilidade e multifuncionalidade 

Para Satuf (2015, p. 444), o jornalismo móvel é composto por conteúdos em 

“dispositivos portáteis digitais que agregam conexão ubíqua, conteúdos por demanda 
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adaptados ao contexto do usuário e integração de múltiplos formatos”. Nesse sentido, é 

possível afirmar que entre as características do jornalismo móvel estão a ubiquidade, a 

adaptabilidade e a multifuncionalidade. 

Para descrever sobre a comunicação ubíqua, Pavlik (2014) apresenta algumas 

consequências do jornalismo em relação à ubiquidade. Entre elas está o jornalismo 

cidadão, a exemplo disso está a manifestação de opinião dos leitores e as histórias 

narradas pelos próprios participantes dos fatos, mostram a facilidade que a era atual tem 

de criar novos discursos. Para Pavlik (2014), “o jornalismo cidadão possui uma longa e 

substancial história, mas o advento da internet ubíqua e o surgimento das mídias de 

comunicação móvel têm acelerado muito a ampla participação de cidadãos ao redor do 

mundo no processo de coleta e distribuição de notícias” (PAVLIK, 2014, p. 165).  

O jornalismo cidadão é aquele em que o próprio leitor pode contribuir com a 

notícia fornecendo informações. É o caso de pessoas que enviam vídeo de catástrofes, 

por exemplo, e elas são usadas no noticiário para ilustrar o acontecido. 

Já a segunda consequência da comunicação ubíqua são o conteúdo geolocalizado 

e a narrativa imersiva. “Geolocalização se refere à habilidade de etiquetar vídeos e 

outros conteúdos midiáticos com informação sobre a localização, que usualmente é 

obtida por dados de GPS”. Pavlik (2014, p. 173) afirma que ao contar 

histórias/narrativas - fazendo referências a localidades - o resultado é uma narrativa 

imersiva, pois o leitor estará inserido no conteúdo que consome e não se sentirá isolado 

da informação. 

É o caso de um usuário do Twitter que ao usar a ferramenta de geolocalização, 

permitida pelo GPS, por exemplo, pode receber informações relacionadas ao lugar que 

ele se encontra. Além de este poder consumir conteúdo personalizado, de acordo com a 

localidade onde se encontra. Para o internauta é possível também imergir nas 

informações acessadas, uma vez que tem a possibilidade de ser inserido na narrativa, de 

acordo com sua localidade, e se sentir parte do conteúdo. 

A terceira consequência apresentada pelo autor é a do jornalismo em base de 

dados, isso significa que a informação ubíqua gera mais informações em base de dados 

a serem publicados pelos veículos de comunicação. Um exemplo disso são as buscas de 

informações que ao serem realizadas são agrupadas e disponibilizadas por assuntos. 

Outro exemplo é a informação dispostas por meio de curadoria que selecionará diversos 

conteúdos sobre um assunto pesquisado ou definido pelo navegante como prioridade.  
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A quarta e última consequência apresentada pelo autor é ao mesmo tempo uma 

característica da cibercultura, notadamente a ascensão da vigilância, com prejuízo para a 

privacidade. Devido ao fato das pessoas estarem constantemente conectadas em base de 

dados, estas se sujeitam ao “declínio da privacidade e sua substituição por uma 

sociedade da vigilância global” por parte de países que valorizam a particularidade civil. 

Por essa razão muitos governos pelo mundo têm adotado a vigilância em todos os 

cidadãos. A exemplo disso o pesquisador cita que a “NSA e outros organismos 

internacionais responsáveis pela aplicação das leis têm utilizado provedores de serviços 

digitais, como Google, Apple e Skype, para monitorar as vidas digitais de bilhões de 

cidadãos ao redor do planeta” (PAVLIK, 2014, p. 177-178). 

Em relação à adaptabilidade, Satuf (2015) descreve como geração de conteúdo 

de acordo com o perfil do usuário, informações personalizadas, feitas por nichos, 

sensíveis ao contexto do usuário. A maneira de ler a notícia muda a partir do momento 

em que o meio (aparelho) - onde a informação se encontra - está constantemente com o 

usuário e isso permite novas possibilidades, maior interação ao acessar o conteúdo. 

O desafio neste momento é entender como adaptar linguagens 

existentes ao mesmo tempo em que novas possibilidades surgem, 

sobretudo quando estas últimas utilizam características específicas da 

mobilidade. A rede é mutante e pode ignorar cartografias fixas e 

estanques ao passo que também valoriza isso através da informação 

geolocalizada. O contexto do entorno é cada vez mais crucial à 

medida que os “phones” ficam mais “smarts” com a adição de 

sensores e assistentes com inteligência artificial semântica, como Siri 

(Apple) e Cortana (Windows), por exemplo. (MELO et al, 2015, p. 

84). 

 

Entre as adaptações que o jornalismo deve fazer na era móvel destaca-se o uso 

do geolocalizador que facilita a interação de informações que podem ser sugeridas aos 

usuários de acordo com o lugar onde ele se encontra. Para Canavilhas e Satuf (2015), a 

informação por localidade é um grande potencial nos dispositivos móveis. “Numa 

sociedade onde a mobilidade e a comunicação ubíqua são duas marcas fundamentais, a 

possibilidade de distribuir informação adaptada ao contexto geográfico do receptor é 

uma das potencialidades a explorar” (CANAVILHAS e SATUF, 2015, p. 2). 

Para exemplificar essa característica, Canavilhas (2012, p. 10-11) afirma que o 

GPS indica o lugar do smartphone, por exemplo, e o acelerômetro, a velocidade que se 

movimenta. Os dois juntos permitem receber informações do contexto geográfico que o 

usuário está. Caso o usuário esteja em movimento rápido e não puder usar a visão ele 

pode escolher a opção de ouvir a informação. Isso indica que a informação deve ser 
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adaptada para vários formatos a fim de que o usuário possa desfrutar dela de várias 

maneiras, de acordo com sua necessidade.  

A última característica apresentada neste trabalho é a multifuncionalidade como 

a integração de formatos de outros meios de comunicação em um mesmo dispositivo. É 

a capacidade do meio móvel de agregar informações e conteúdos (SATUF, 2015, p. 

444). De acordo com Pellanda et al (2017), os dispositivos trouxeram novos desafios 

para os jornalistas. Agora esses profissionais têm que se preocupar em trazer novos 

formatos de conteúdo em uma mesma notícia, pois esta precisa ser não apenas lida pelo 

usuário, mas também experienciada. “Os dispositivos móveis digitais (smartphones e 

tablets) apresentam as novas formas de notícia, com elementos multimídia – áudio, 

vídeo, foto e demais elementos gráficos – de forma mais adequada em comparação ao 

desktop” (PELLANDA et al ,2017, p. 206). 

Um exemplo disso é uma notícia que possui foto(s), vídeo(s), links, imagens 

(gráficos, infográficos, etc), áudio, opções de interatividade, como deixar comentários 

sobre o conteúdo e compartilhar a informação. Todas as características apresentadas 

devem ser usadas para analisar os aplicativos de notícias com o objetivo de identificar 

qual a adaptação do jornalismo regional na era móvel. 

 

Mídia Regional  

Para descrever a importância da mídia local/regional, Peruzzo (2005, p. 7), 

afirma que conteúdos noticiosos de abrangência local e regional nunca deixaram de ser 

produzidos nos meios de comunicação. “A mídia local se ancora na informação gerada 

dentro do território de pertença e de identidade em uma dada localidade ou região” 

(PERUZZO, 2005, p.11). De acordo com a autora, o conceito de proximidade é 

explorado de diferentes maneiras, mas é originário da familiaridade de uma região ou 

um lugar que está relacionado com o “locus territorial”.  

O jornalismo regional é aquele que busca trabalhar com assuntos pertinentes a 

sua localidade, a sua cultura ao seu trabalho, a informação de proximidade. “O meio de 

comunicação local tem a possibilidade de mostrar melhor do que qualquer outro a vida 

em determinadas regiões, municípios, cidades, vilas, bairros, zonas rurais etc.” 

(PERUZZO, 2005, p. 14). Além disso, a proximidade da informação faz com que as 

pessoas acompanhem os fatos, as notícias de sua localidade de forma mais direta, uma 

vez que a vivência e a sensação de pertencimento ao fato narrado permitem que o leitor 

confronte os fatos apresentados pela mídia.  
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Metodologia 

Para a pesquisa deste trabalho foram analisados dois aplicativos jornalísticos 

regionais: Agreega Fortaleza e o Jornal da Cidade, de Jundiaí.  

 

Figura 01: Print do aplicativo Aleegra Fortaleza (à esquerda) e do aplicativo 

Jornal da Cidade (à direita) 

       
Fonte: Imagens coletadas da página inicial dos aplicativos: Aleegra Fortaleza e Jornal da Cidade, 

respectivamente.  

 

O aplicativo Jornal da Cidade é uma mídia de informações locais do município 

de Jundiaí, São Paulo, localizado no Sudeste do Brasil. O Jornal, que nasceu de uma 

versão impressa, tem circulação nos municípios de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo 

Limpo, Jarinu, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar, Cabreúva, 

Itatiba, Itupeva, Louveira e Vinhedo, todos do estado de São Paulo. O jornal investiu em 

expandir a comunicação do seu veículo para dispositivos móveis quando criou o 

aplicativo que é disponibilizado para seus leitores nas versões Android e IOS.  

Quanto ao aplicativo “Agreega Fortaleza” é uma versão exclusivamente móvel 

que está conectada a portais de conteúdo da região como a Prefeitura de Fortaleza, 

Ceará Agora, O Estado do Ceará e Diário do Nordeste, por exemplo. Nesse caso o app 

funciona como um agregador de conteúdo que disponibiliza informação de outros 

lugares para a sua mídia e dá a opção ao usuário de ir até o site onde a informação foi 

extraída. O aplicativo também permite ao usuário selecionar o que deseja ler por meio 

das fontes, isto é, filtrar quais sites de notícias o usuário pretende ter acesso. Além 

disso, o app permite que o leitor salve as informações para ler depois. 
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Para fins de pesquisa os dois aplicativos foram escolhidos por serem regionais, 

isto é, meios de comunicação que trabalham com notícias que priorizam informações de 

determinada localidade. Esse foi o principal critério, uma vez que o objetivo deste 

trabalho é identificar a adaptação do jornalismo regional na era móvel. Também foram 

priorizados aplicativos de notícias de regiões diferentes para que os resultados 

alcançados pudessem ser mais abrangentes. Embora saibamos que a pesquisa não 

conseguirá uma amostra grande o suficiente para que seus resultados sejam 

considerados como padrão para todo o Brasil, busca-se nesta pesquisa ampliar a 

discussão sobre o quanto o jornalismo móvel regional já se adequou a nova era da 

mobilidade ou o quanto ainda é necessário evoluir. Isto é, o objetivo deste trabalho é 

apresentar dados para que seja ampliado o debate sobre esse assunto. 

Para a amostra desta pesquisa foram analisados os conteúdos disponibilizados no 

dia 10 (quarta-feira) e 16 (terça-feira) de maio de 2017, as datas foram escolhidas de 

maneira aleatória, sendo que o conteúdo deveria respeitar o prazo de uma semana com 

um pequeno intervalo entre as publicações. Em relação ao conteúdo do Jornal da Cidade 

foram escolhidas as edições dos dias já mencionados, uma vez que o app só é 

alimentado uma vez por dia, de terça a sábado. Às segundas-feiras e aos domingos não 

há atualização alguma. 

Já sobre o conteúdo analisado do aplicativo Agreega Fortaleza foi coletada a 

amostra de seis matérias, sendo três do dia 10/05 e três do dia 16/05. A primeira coleta 

foi feita no período da manhã, a segunda no período da tarde e a última à noite, depois 

das 21 horas. Em ambos os veículos buscou-se identificar a presença das características 

do jornalismo móvel apresentada pelos pesquisadores Satuf, Canavilhas, Pavlik e 

Pelanda (et al), que são a ubiquidade, a adaptabilidade e a multifuncionalidade, sempre 

respeitando as definições trazidas pelos pesquisadores citados. 

A base desta pesquisa é quali-quantitativa uma vez na análise deste estudo busca 

qualitativamente identificar quais notícias dos objetos estudados possuem em seus 

conteúdos as características já mencionadas anteriormente. A quantitativa por sua vez 

ajudará a perceber através de dados estatísticos se todas as características estão 

presentes nos conteúdos, quais aparecem mais ou se é notada a ausência de alguma 

delas. Sobre os procedimentos estatísticos, Gil (2008, p. 17) afirma que eles “fornecem 

considerável reforço às conclusões obtidas”. Todas as informações descritas juntamente 
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com as técnicas de pesquisa, contribuirão para identificar a adaptação do jornalismo 

regional na era móvel. 

Análise dos apps 

O aplicativo do Jornal da Cidade é atualizado apenas uma vez ao dia com a 

edição do jornal impresso. Durante a semana, a atualização é feita de terça-feira a sexta-

feira, já no final de semana, sábado e domingo, normalmente os conteúdos são 

agregados em uma mesma edição. O material disponibilizado no app é um flip do jornal 

impresso, ou seja, o conteúdo e disposto para o leitor em edições. Já nos finais de 

semana a edição do sábado e domingo são aglutinadas em uma mesma edição. Nas 

segundas-feiras o jornal não possui nenhuma edição. Levando-se em consideração que 

todas as publicações do aplicativo Jornal da Cidade são da versão impressa, não há nas 

matérias jornalísticas da mídia nenhuma das características do jornalismo móvel 

apresentadas: ubiquidade, adaptabilidade e multifuncionalidade. 

Já em relação ao Agreega Fortaleza, o aplicativo é atualizado várias vezes 

durante o dia e o conteúdo disposto está mais adequado ao meio móvel em relação ao 

jornal analisado anteriormente. A primeira matéria estudada, “Imigrante é detido pela 

PRF com visto ilegal em Canindé”, é curta e que pouco explora os recursos dos 

dispositivos móveis. Este texto não possui imagens e vídeos; o único recurso multimídia 

utilizado foi um link com o áudio do colombiano detido pela polícia. Sabendo disto, não 

é possível afirmar que o texto trabalha com todas as características apresentadas 

anteriormente. A única característica presente foi a multifuncionalidade, que integra no 

texto formato de outros meios, nesse caso especificamente, o áudio com a sonora do 

colombiano. 

Já a segunda matéria analisada, “Ação integra programação do dia das mães”, 

apesar de possuir um texto um pouco mais longo que o anterior, apresenta menos 

características do jornalismo móvel. Isto é, a matéria não possui ubiquidade, 

adaptabilidade e nem a multifuncionalidade. Entre os recursos multifuncionais não 

possui nenhuma função dos outros meios, vídeos, som, link, imagens, geolocalização, 

etc. O conteúdo está preso apenas ao formato de texto.  

O terceiro texto, “Mais de dez motoristas conseguem liminar na justiça para 

utilizarem o aplicativo Uber”, também não apresenta qualquer característica do 

jornalismo móvel, nem foto, nem imagem, nem áudio ou qualquer outro elemento de 

outra plataforma. A quarta matéria escolhida foi “XX Marcha a Brasília mobiliza 
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prefeitos do Ceará em busca de recursos”. Trata-se de um texto curto e com poucas 

características do jornalismo móvel, no caso, um link com o áudio da entrevista 

completa sobre a Marcha a Brasília. Nesse caso, a característica identificada foi a 

multifuncionalidade já que apresenta recursos de outra mídia: o rádio. A ubiquidade e a 

adaptabilidade não foram identificadas.  

Por sua vez o quinto texto nomeado de “Janela aberta: Cantares em família” é 

uma matéria longa e que possui poucos recursos do jornalismo móvel. O único 

identificado foi uma imagem que se encaixa na característica “multifuncionalidade” já 

que usa recurso de outro meio, que é usado tanto no jornalismo impresso, como na 

televisão, quando se usa apenas a imagem, na ausência de um vídeo, que torne o 

conteúdo mais dinâmico, além de também ser usado em portais de notícia. Além desse 

recurso, o texto também disponibiliza dois links, um é do endereço de uma página de 

rede social, o outro do local de vendas do ingresso para o espetáculo abordado na 

matéria. Mas, apesar do texto disponibilizar os links, eles não dão acesso direto ao 

endereço eletrônico, isto é, caso o leitor clique em algum deles, não terá acesso aos 

endereços. Isso só acontecerá caso o leitor digite o endereço eletrônico em algum 

navegador da internet. Neste caso, para efeitos dessa pesquisa, os links são contados 

apenas como parte do texto e não como item multifuncional. 

O sexto e último texto possui o título “Em vídeo, RC diz que não cederá a 

pressões na José Avelino e que reação será “contundente”” é uma matéria longa e que 

possui apenas a característica da multifuncionalidade, identificada por meio de um 

vídeo. No mais, o texto não possui formatos e informações de outras mídias. Além de 

não possuir nenhum item que caracterize a ubiquidade e a adaptabilidade. 

Das seis matérias estudadas do app Agreega Fortaleza, quatro possuíam pelo 

menos um item capaz de identificar o conteúdo como multifuncional, isto é, 66,6% do 

conteúdo estudado. Já sobre as demais matérias (33,4%) não possuíam nenhuma outra 

característica do jornalismo móvel. Isso significa que o conteúdo do app não tinha 

informações adaptadas ao leitor, conteúdos gerados de acordo com o perfil do usuário, 

com informações personalizadas, feitas por nichos, sensíveis ao contexto do usuário, 

como o GPS que permite ao usuário ter acesso a conteúdos geolocalizados e imersivos. 

 

Considerações finais 
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O estudo permitiu identificar que a adaptação do jornalismo regional na era 

móvel está acontecendo em ritmo bem lento. Dos aplicativos analisados, apenas um 

apresenta característica dos dispositivos móveis, que é o Agreega Fortaleza. O outro 

aplicativo Jornal Cidade é usado apenas como uma ferramenta de divulgação do jornal 

impresso uma vez que todo o conteúdo do app é um flip da versão impressa e por essa 

razão não é possível identificar nenhuma das características do jornalismo móvel: 

ubiquidade, adaptabilidade e multifuncionalidade. 

Isso significa que os aplicativos não fazem uso do jornalismo cidadão; de 

conteúdo geolocalizado e narrativa imersiva, não trazem referências a localidades nas 

narrativas do app; não utilizam o jornalismo em base de dados, que busca agrupar 

informações por assunto, por exemplo; nem mesmo a sensação de ter prejuízos em 

relação à privacidade. 

Apesar de algumas matérias jornalísticas possuírem conteúdos de outras 

plataformas, como áudio, imagem e vídeo, ainda assim o aplicativo Agreega Fortaleza 

não pode ser classificado como multifuncional uma vez que apenas um formato foi 

identificado por vez nos textos. Isto é, quando um texto possuía áudio, no outro só seria 

identificado o vídeo. Portanto, não foram identificadas multifunções em um mesmo 

texto. 

Dessa forma é possível afirmar que o jornalismo móvel regional ainda precisa 

evoluir e se adaptar para chegar ao alcance das características apresentadas pelos 

pesquisadores. Em muitas situações alguns veículos de comunicação não enxergam 

ainda as inúmeras possibilidades do jornalismo móvel digital e acabam usando essa 

mídia apenas como uma ferramenta de divulgação do conteúdo gerado por outras 

mídias, levando em consideração ao que Jenkins, Green e Ford (2014) argumentam, que 

algo que não se propaga, que não é visto, está morto.  

A circulação e a propagação da informação estão atreladas à realidade de 

distribuição “na qual o movimento do conteúdo da mídia é bastante – ou totalmente – 

controlado pelos interesses comerciais que o produzem e vendem”. Sendo assim, é 

possível concluir e afirmar que algumas mídias ainda não usadas apenas como meio de 

propagação de conteúdo, não havendo preocupação, por alguns veículos de como a 

informação é disposta em algumas mídias, não se atentando às suas diversas 

funcionalidades e características próprias.  
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Por meio desta pesquisa, foi possível identificar parte da realidade do jornalismo 

móvel regional que parece ainda estar próxima à fase descrita por Silva (2013) ao 

afirmar que na década de 1990 o jornalismo móvel era apenas o meio de transposição de 

conteúdo de outros meios. Esse período é marcado pela digitalização das informações, 

assim como hoje é visto nas publicações do Jornal Cidade que apenas transpõe, ainda 

em flip, o conteúdo da sua edição impressa. No Agreega Fortaleza também é possível 

identificar essa transposição uma vez que no final de cada matéria possui a opção 

“visitar site” para o leitor navegar e ao fazê-lo percebe-se que o conteúdo é o mesmo, 

sem passar por nenhuma alteração. 
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