
 

 

Do papel ao digital: jornalismo online modifica o trabalho do designer 

Pesquisa traz análise sobre as transformações no mercado jornalístico com a chegada 

dos tablets e dispositivos móveis. 
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Além das informações organizadas em forma de notícia no papel, os jornais 

impressos necessitam de diagramação. Esse trabalho, geralmente feito por um 

profissional da área do design, organiza e dá identidade ao conteúdo apresentado, constrói 

o produto que consumimos como jornal. Raquel Côrrea, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Design da UERJ, investigou como o advento dos tablets mudam o produto 

jornalístico e consequentemente o trabalho do designer.  

A tese de doutorado “O design de notícias para tablet e o novo papel do designer” 

defendida em 2014, sob orientação do professor Washington Lessa, traz um panorama 

histórico da produção jornalística, comparando e debatendo com as novas demandas de 

criação jornalística para plataforma digital. Tendo o jornal como objeto de estudo, e mais 

precisamente os produzidos para os tablets, Raquel faz um estudo de caso de “O Globo” 

e da revista “O Globo Mais”, produzida exclusivamente para veiculação online.  

As primeiras versões online do jornal ocorrem a partir do uso comercial da 

internet, na década de 1990. “Atualmente, o desafio está nos dispositivos móveis. A nova 

tecnologia que está mudando a forma de fazer jornalismo envolve os tablets e 

smartphones. Os surgimentos do Kindle, do iPhone e, a partir de 2010 do iPad, 

impuseram aos designers o desafio de pensar uma versão dos jornais para esses novos 

meios, desvinculando o jornal fisicamente do papel, por um lado; mas obrigando-os a 

desenvolver projetos de modo a variar sua forma impressa, por outro”, argumenta Raquel.  

Com a nova forma que o produto jornalístico se apresenta, o papel do designer 

não só cresceu como foi valorizado. Este profissional participa da tomada de decisões em 

relação à notícia interativa, elabora propostas visuais que aproveitam os recursos digitais. 

Eles se integram aos novos fluxos de trabalho, com adaptação do conteúdo existente e 

produção de material exclusivo.  

Especificamente nos tablets, Raquel sinaliza que foi observado um modelo que 

busca mesclar características de todas as mídias anteriores. Junto ao conteúdo interativo, 

como vídeos, áudios e gráficos, mantém-se a estrutura da versão impressa. Os chamados 

“flip” – versão em pdf do jornal impresso – e os “aplicativos autóctones” – versão 

desenvolvida levando-se em conta as potencialidades disponíveis na plataforma – os dois 

produtos são apresentados pela autora. É neste último que a atuação do designer passa a 



ser maior, pois junto dos editores e jornalistas, ele encontra a forma mais atrativa de 

apresentar a notícia para o leitor.   

Ao trazer entrevistas com designers de veículos como O Globo, El País, O Dia, 

Lance e Valor Econômico, Raquel exemplifica esse novo cenário no trabalho profissional 

desenvolvido. Também chama atenção para a nova exigência de um profissional 

multitarefado. “Assim como a mídia agrega funções anteriores, o profissional também 

passa a ser multitarefa. Ele precisa conhecer o trabalho de diagramação do papel e a 

organização de elementos em um layout, como também estudar a interação e a usabilidade 

de uma publicação digital”, afirma.  

O processo de reformulação do jornalismo com as mídias digitais, também 

modificou o trabalho do designer. A transformação não é radical, pois a natureza do 

trabalho permanece a mesma, porém representa um profissional mais atuante e atarefado, 

sob novas demandas.   

 

  

 

 


