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Resumo 

Este artigo trata da publicação digital para o formato tablet desenvolvida pelos alunos 

participantes do projeto de extensão LabProJor (Laboratório de Suporte Operacional e 

Pesquisa aos Produtos Jornalísticos do Departamento de Jornalismo) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). O produto é uma experimentação do formato tablet, 

utilizando como tema a exposição “Ticuna em Dois Tempos”, apresentada no Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFSC no segundo semestre de 2012. A exposição reúne objetos 

indígenas do povo Ticuna coletados pelo antropólogo Sílvio Coelho nos anos 1960, ao lado 

da coleção do artista plástico Jair Jacqmont, reunida nos anos 1970. O foco principal do 

projeto foi a adaptação da exposição para o formato tablet.  
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1 INTRODUÇÃO 

A exposição “Ticuna em Dois Tempos” foi apresentada pela primeira vez no Museu 

de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina. A mostra traz 

objetos recolhidos entre o povo Ticuna, etnia indígena mais numerosa do país, por duas 

pessoas diferentes, em duas épocas diferentes. Recolhidas em uma expedição na década de 

1960, estão as peças do historiador e antropólogo catarinense Sílvio Coelho. De 1970, peças 

reunidas pelo artista plástico amazonense Jair Jacqmont. A mostra conjunta foi fruto de 

uma parceria entre a UFSC e o Museu Amazônico da Universidade Federal da Amazônia. 

Entre os objetos expostos estão máscaras religiosas, esculturas em madeira, bastões 

ritualísticos, entre outros. 

No que diz respeito ao formato da publicação, o conteúdo visual ganha força, e se 

descortina uma nova possibilidade de apresentação da informação. Os principais desafios, 

no entanto, seriam a leitura multimídia e a interatividade do leitor com o conteúdo. Porém, 
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contando com um material visual tão rico que é o acervo da exposição, disponível em várias 

mídias, o tema acabou por adequar-se muito bem à proposta do projeto de extensão 

LabProJor: experimentar a linguagem do dispositivo tablet em uma publicação digital. 

“O jornalismo no tablet está encontrando uma linguagem própria, 

convergindo elementos do rádio, da televisão, da web, do jornal impresso. 

Podemos dizer que, assim como os aparelhos estão se tornando híbridos, 

as linguagens do jornalismo estão também se tornando únicas e próprias.” 

(PELLANDA; NUNES, 2012, p.3) 

 

2 OBJETIVO 

O objetivo da publicação digital sobre a exposição “Ticuna em Dois Tempos” foi, 

primeiramente, experimentar a linguagem deste novo formato de publicação editorial. O 

modo de fazer, a maneira de apresentar e até o jeito como se lê o conteúdo na plataforma 

tablet ainda não são aspectos consolidados. Pelo contrário, estão em constante 

transformação.  

Posto este desafio, inteiramente novo tanto para os alunos do projeto como para o 

mercado editorial como um todo, foi necessário que se deixassem para trás algumas 

amarras herdadas das publicações impressas, adaptando velhos modos de apresentar 

conteúdos ou simplesmente partindo do zero.  

Para que uma revista seja realmente digital, não basta fazer um PDF 

estático de uma revista impressa e inserir em um tablet. É necessário que a 

revista tenha, efetivamente, uma linguagem digital e que reaja aos toques 

do leitor na tela do dispositivo de leitura. (PLUVINAGE;HORIE, 2011) 

 

O segundo objetivo seria divulgar a exposição, promover o trabalho do Museu da 

UFSC e mostrar o modo de expressão do povo Ticuna a uma audiência maior. Graças ao 

formato, a audiência seria potencialmente infinita. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A publicação em questão é de grande importância para o curso de Jornalismo da 

UFSC, que ainda começa a explorar esta área de publicações digitais para tablet, e também 

para os alunos participantes do projeto. Esta talvez seja uma das poucas oportunidades antes 

do mercado de trabalho para se trabalhar com a plataforma tendo tanto tempo para reflexão 

e execução. Outro ponto importante é a chance, praticamente inédita, de aplicar as técnicas 

aprendidas nas diversas disciplinas da graduação em um mesmo produto.  

O ar de novidade que o tablet traz consigo, seja para nós, estudantes, seja para o 

mercado como um todo, somado às novas possibilidades de uso de conteúdo multimídia e o 

recurso do toque, que proporciona uma real interação do usuário com o conteúdo – tudo 
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isso representa um marco no mundo editorial e jornalístico,  daí a importância de se estudar 

e produzir neste formato. Pluvinage e Horie explicam bem a questão: 

A linguagem dessa mídia envolve a exploração de uma narrativa digital 

imersiva, mas que mantém a personalidade editorial e gráfica de uma 

publicação impressa. Essa nova narrativa digital deve instigar o leitor a 

explorar as páginas, buscar botões, procurar por opções de áudio, vídeo e 

animações; ou seja se no impresso todas as informações estão à mostra, no 

tablet, há a possibilidade de ocultar as informações acessíveis apenas pela 

ação do usuário, que deve procurar ativamente o conteúdo oculto. 

(PLUVINAGE; HORIE, 2011) 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

4.1 Equipe de trabalho 

A equipe de trabalho foi composta por quatro alunos inseridos no projeto de 

extensão LabProJor. Destes, duas alunas foram destacadas para a apuração das informações 

e produção dos textos, uma aluna para a produção de fotos e outro para a diagramação e 

edição de todo o material, seguindo as peculiaridades e exigências da plataforma. A 

produção foi dirigida e supervisionada pela professora Rita Paulino, orientadora do projeto.  

Para organização da equipe, foram feitas reuniões presenciais para discutir e 

determinar uma direção para o trabalho. Quando não foi possível agendar reuniões, a 

comunicação via internet guiou os alunos quanto às tarefas e demandas. 

 

4.3 Produção dos textos 

O trabalho de produção dos textos foi, basicamente, jornalístico, com entrevistas 

com os responsáveis pela exposição, apurando detalhes de peças e pesquisando a história da 

etnia Ticuna. 

Os textos em si abordaram diversos aspectos da exposição “Ticuna em Dois 

Tempos”. Foram produzidos textos para apresentar e explicar a exposição e o museu, contar 

a história do povo Ticuna, além de uma entrevista com Viviane Wermelinger, uma das 

organizadoras da exposição e do Museu da UFSC. 

 

 

4.4 Fotografias 

Fotografias de boa qualidade das peças acabaram sendo um desafio além das 

habilidades de nossa equipe. As fotos de cada peça separadamente foram, portanto, 

produzidas por uma equipe especial contratada pelo próprio Museu, com equipamento de 
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estúdio e conhecimento na produção de fotos de produto. Este material já estava pronto e 

fora produzido para o acervo do Museu, que o disponibilizou à equipe para a produção da 

publicação. Coube a nós a produção da animação imersiva da sala de exposição (figura 1) e 

as animações para visualização de duas peças em 360 graus (figura 2). 

 
Figura 1 – imersão na sala de exposição 

 

 
Figura 2 – peças em 360 graus 

 

4.5 Vídeo 

Como complemento à imersão na sala de exposição, que fizemos através de uma 

foto em 360º, também foi inserido um vídeo na publicação. Ele foi produzido pelos mesmos 

profissionais que fizeram as fotos das peças para o acervo do Museu, e também foi 

disponibilizado a nossa equipe. Nomeamos a seção onde o vídeo está inserido como 

“Vídeo-tour”, que é o que o ele remete, a um tour pela sala e pelas peças expostas. 

 

4.6 Diagramação e edição para o formato digital 
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A diagramação e edição do material foram centralizadas em apenas um aluno. Isto 

facilitou o processo, visto que a publicação não é tão extensa, sendo possível pensar a 

edição como um todo sem tantas interferências. Depois de produzidos e entregues os 

materiais, foi decidida a divisão das páginas e seções, atentando para o uso dos recursos 

multimídia sem desperdício, com fluência na navegabilidade e experiência útil ao usuário. 

O projeto gráfico foi definido baseado em outro já existente, utilizado nos folders do 

próprio Museu Universitário. Foram obedecidas a escolha de cores (com predomínio do 

vermelho e amarelo), das formas (retângulos com cantos arredondados) e das fontes (sem 

serifa para os títulos e textos). A modificação em relação o original foi, principalmente, 

quanto à simplicidade. Eliminaram-se elementos gráficos e cores de fundo utilizados no 

folder, tentando manter uma aparência mais limpa e adequada à plataforma. 

Uma peculiaridade da diagramação para tablets em relação às publicações 

impressas, e que é sua principal diferença: a página, aqui, é interativa. Ela aceita os toques 

do usuário, ela aceita conteúdo escondido sob mais de uma camada, ela pede conteúdo 

visual. Pensar esta nova forma de diagramação é um desafio, pois o fato de a página 

oferecer possibilidades infinitas não significa, necessariamente, uma possibilidade viável ou 

atrativa. O planejamento, combinando diagramação e muita edição, exige planejamento e 

conhecimento pleno do produto que se tem em mãos, diferentemente do que ocorre com 

uma página impressa, que muitas vezes é diagramada sem nunca precisar ler o que há nos 

textos. 

 

4.7 Revisão e testes 

A revisão é dividida, basicamente, em três etapas. Primeiro, a revisão no próprio 

software de edição (Adobe Indesign, no caso). Depois, a revisão do conteúdo em uma tela 

virtual – virtual porque ainda no computador convencional, que simula um aparelho tablet 

(Adobe Content Viewer). Por último, a publicação é hospedada na nuvem e transferida para 

o dispositivo, para uma revisão mais apurada, vista na tela de fato, tocando de verdade os 

elementos interativos da página.  

É neste último momento que se veem as principais deficiências e acertos da 

publicação: botões que funcionam mal, slideshows que não respondem ao toque do usuário, 

ações que simplesmente não são executadas, elementos da diagramação que destoam do 

resto ou simplesmente a disposição das páginas como um todo. Esses aspectos são vistos 
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muito mais facilmente no dispositivo real, uma diferença enorme em relação ao simulador 

utilizado no computador. 

Nesta etapa, o aluno diagramador e a orientadora do projeto fazem a revisão 

separadamente e também juntos ou, ainda, submetem a versão parcial a colegas ou outros 

alunos, para uma avaliação menos viciada do produto como um todo. 

 

4.8 Publicação 

A publicação do produto facilitada, gratuita e infinita é, ainda, um dos maiores 

desafios que o pequeno desenvolvedor enfrenta. Não existe, até o momento, nenhuma 

maneira simples de publicação de conteúdo para tablets. O passo-a-passo é complexo, mas 

envolve, basicamente: possuir o software pago de diagramação Adobe Indesign (versão 

CS5 ou superior), fazer um cadastro no site da empresa Adobe, hospedar o arquivo na 

nuvem desta empresa e organizar as seções da publicação através de uma plataforma online. 

Aí, então, ou se paga um valor para a publicação na AppStore (proibitivo para pequenos 

desenvolvedores, vale dizer), ou se disponibiliza de graça, mas com a condição de que 

sejam mandados convites virtuais para cada pessoa interessada em visualizar tal publicação. 

A publicação não fica disponível em buscas, e o interessado deve solicitar o convite ao 

autor da publicação.  

Devido aos valores e ao caráter experimental do produto, optamos pela opção de 

publicação gratuita. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

A publicação digital para tablets tem como tema a exposição “Ticuna em Dois 

Tempos” e é dividida em oito seções que, somadas, possuem 13 telas. Cada seções é 

navegável na vertical, descendo e subindo troca-se de tela. Para trocar de seção deve-se 

seguir na horizontal, para a esquerda ou direita.  

A primeira seção é uma introdução dividida em três telas: a primeira, uma 

explicação sobre o que é o museu; a segunda tela fala do que trata a exposição e inclui um 

botão para os créditos do trabalho; e a terceira tela é uma animação imersiva da sala de 

exposição, com vista de 360º do espaço. Esta animação não está incluída no mesmo 

arquivo, mas sim hospedada em um site especializado, que é então “puxada” para a 

publicação. A vantagem de utilização deste recurso é o tamanho do arquivo final, que fica 

reduzido em comparação a outro que tivesse a animação dentro do próprio aplicativo. A 
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desvantagem acaba sendo, portanto, a necessidade de conexão com a internet para 

visualização do conteúdo. 

A segunda seção é uma página com instruções de como guiar-se pela publicação, 

exemplificando cada ação interativa. Os ícones indicativos de cada ação (tocar, deslizar, 

etc) foram retirados do site The Noun Project (www.thenounproject.com), que disponibiliza 

ícones dos mais variados temas para livre uso. O objetivo do The Noun Project é construir 

uma linguagem visual reconhecível por qualquer pessoa ao redor do mundo. A utilização 

destes ícones foi decidida por este motivo – buscar uma padronização das instruções para 

uso de tablets, aspecto que varia muito de publicação para publicação.  

A terceira seção conta a história do povo Ticuna, e apresenta fotos de peças da 

exposição. A quarta seção mostra duas peças da exposição em 360º. Arrastando o dedo 

sobre a tela, o usuário pode girar a peça e vê-la sob todos os ângulos. É uma tela de 

apresentação e as duas abaixo com os objetos em 360º. As fotos foram produzidas por uma 

aluna do LabProJor, a montagem da animação se deu no próprio software de diagramação. 

A quinta seção é uma tela única, com um vídeo-tour da exposição produzido pela 

equipe contratada do Museu. Vale ressaltar que este vídeo não está incluído no arquivo, é 

apenas uma reprodução de um vídeo da web – mesmo caso da animação apresentada na 

primeira seção. O conteúdo só pode ser visto quando há conexão à internet. 

A sexta seção traz uma entrevista com uma museóloga integrante da equipe do 

Museu Universitário. O modo como a entrevista é apresentada, de maneira completamente 

interativa, permite ao usuário escolher a pergunta para a qual quer saber a resposta.  

A sétima seção apresenta e explica as máscaras religiosas e os bastões recolhidos 

pelos pesquisadores. Para ver cada imagem, basta arrastar o dedo sobre elas. São oito 

máscaras e 10 bastões. A oitava e última seção é uma página simples de créditos, com link 

para cada instituição apoiadora. 

Uma seção foi criada porém, ao final, acabou ficando de fora da publicação. Ela 

passou pelos testes na tela do computador convencional, do simulador da tela do tablet, mas 

quando experimentada no aparelho em si, não funcionou bem. O motivo foi a interação, que 

muitas vezes respondia de maneira equivocada aos comandos de toque. No caso, uma 

grande imagem que estendia-se para os lados, além da tela. Ao arrastar o dedo sobre ela, na 

maioria das vezes se trocava de seção, ao invés de visualizar o resto da imagem.  

A produção de uma publicação digital para tablet permite a montagem da edição em 

duas orientações, na horizontal ou na vertical. É, inclusive, indicado que se montem as 
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publicações em ambas orientações, embora isso não seja uma regra. Neste caso, escolhemos 

utilizar apenas a orientação horizontal, principalmente, devido ao material que tínhamos em 

mãos. A grande maioria das imagens é horizontal, assim como o vídeo. Adaptar a tela na 

orientação vertical para um conteúdo quase inteiramente horizontal não faria sentido e 

corríamos o risco de o material parecer mal colocado. Optamos, portanto, priorizar uma 

orientação. 

A interatividade, no tablet, se dá principalmente pelo recurso do toque na tela. 

Paulino define as possibilidades deste recurso: 

“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.” 

(PAULINO, 2012) 

 

 No caso desta publicação, foi feita uma tela de instruções para o usuário. Nela, se 

resumem as interatividades que podem ser encontradas ao longo das telas (figura 3). Em 

resumo, é possível trocar de seção arrastando o dedo para os lados, e trocar de tela 

arrastando os dedos para cima ou para baixo; é possível ver mais fotos de uma galeria 

arrastando os dedos para os lados sobre uma imagem que possua o ícone em questão; com 

um toque sobre o vídeo, ele inicia ou para; com um toque sobre as perguntas da entrevista, 

ela é selecionada e a resposta se apresenta ao lado; arrastando o dedo sobre a tela, é possível 

girar as imagens em 360º das peças. 

 
Figura 3 – ícones de interatividade 

 

Depois dos desafios da produção do conteúdo e edição do material nas seções, vem 

um dos principais problemas: a publicação do material. O Adobe (desenvolvedora do 

software de diagramação utilizado no projeto) possui uma nuvem em que é possível 

hospedar o conteúdo. No entanto, para publicá-lo, é necessário pagar um valor proibitivo 

para pequenos desenvolvedores. Algo que não faz sentido, visto que não existem custos de 

impressão ou entrega do material, apenas o espaço ocupado pelo arquivo nos servidores da 

empresa. Os valores praticados pela Adobe convidam o usuário a voltar às publicações 

impressas, devido ao alto custo de seus serviços. A alternativa gratuita é disponibilizar o 

material de maneira privada, com a opção de compartilhar com outros usuários cadastrados 
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no site da Adobe. Isso, no entanto, não é prático, já que a pessoa interessada precisa 

solicitar o cadastramento ao dono do material. 

Alternativas mais baratas ou até gratuitas começam a surgir internet afora, como as 

plataformas ReadyMag e Tactilize, mas o software Adobe Indesign ainda é imbatível. A 

tendência é que o mercado ofereça opções suficientes para que a Adobe seja obrigada a 

baixar seus preços. 

“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.” (PAULINO, 2012) 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

A publicação digital sobre a exposição “Ticuna em Dois Tempos” foi, para alguns 

alunos, a primeira oportunidade de trabalhar com o formato. Para outros, um primeiro 

contato com a plataforma já havia sido feito na disciplina Webdesign Avançado, no entanto, 

elaborar uma publicação inteira desde a estaca zero e produzindo material especialmente 

para ela (ao invés de adaptar algo já existente de uma publicação impressa) foi inédito. No 

momento, o mercado editorial para tablet ainda engatinha no país, mas é uma tendência 

inevitável. A participação de um projeto deste tipo representou experiência fundamental 

para entrada no mercado de trabalho em um futuro próximo. E, se não fundamental, 

significa, com certeza, uma diferencial importante na formação. Embora a diagramação seja 

feita, muitas vezes, por um profissional especializado, a distribuição da informação, a 

edição e, agora, as interatividades, acabam sendo tarefas do jornalista.  

Além disso, o caráter experimental do projeto foi importante no processo de 

produção, fazendo com que nos questionássemos da importância deste ou daquele recurso 

multimídia, e vivenciando na prática os desafios que o formato tablet traz em relação ao 

tradicional impresso. 
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