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Resumo

A presente dissertação de mestrado analisa as transformações ocorridas no discurso jornalístico
decorrentes de mudanças tecnológicas na produção e as conseqüências na enunciação. O
design de notícias é aqui proposto como sendo um dos elementos da gramática produtiva
deste tipo de discurso. A partir da enunciação pelo design, faz-se uma análise diacrônica das
transformações ocorridas no jornal O Estado de São Paulo, desde sua fundação até hoje.
Para tanto a história do jornal é dividida em três fases de desenvolvimento, em função das
tecnologias empregadas na produção gráfica: período tipográfico, litográfico e digital, com
o intuito de observar as mudanças na construção de sentidos a partir da relação entre as
matérias verbais e não-verbais, articuladas pelo design de notícias.
Palavras-chave: jornalismo, análise de discursos, enunciação, design de notícias.

Abstract
A presente dissertação de mestrado analisa as transformações ocorridas no discurso jornalístico
decorrentes de mudanças tecnológicas na produção e as conseqüências na enunciação. O
design de notícias é aqui proposto como sendo um dos elementos da gramática produtiva
deste tipo de discurso. A partir da enunciação pelo design, faz-se uma análise diacrônica das
transformações ocorridas no jornal O Estado de São Paulo, desde sua fundação até hoje.
Para tanto a história do jornal é dividida em três fases de desenvolvimento, em função das
tecnologias empregadas na produção gráfica: período tipográfico, litográfico e digital, com
o intuito de observar as mudanças na construção de sentidos a partir da relação entre as
matérias verbais e não-verbais, articuladas pelo design de notícias.
Palavras-chave: jornalismo, análise de discursos, enunciação, design de notícias.
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1. Introdução

O presente estudo trata da evolução do discurso jornalístico levando em
consideração as transformações tecnológicas e as mudanças de linguagem propiciadas
pelo design de notícias. Para tanto, tomou-se como objeto de estudo o jornal O Estado
de

São Paulo, em função de sua importância no cenário nacional e de ter passado por

todo este processo evolutivo.
O design é visto aqui como elemento constituinte da gramática produtiva do
discurso jornalístico, e o que se vai tentar neste momento é inferir qual o papel do design
de notícias ao longo do tempo. A partir da observação das mudanças ocasionadas pela
evolução tecnológica e as consequentes adaptações na enunciação neste dispositivo
do jornalismo brasileiro serão elencados os elementos que possibilitem responder a
questões como: qual o papel do design no discurso jornalístico? Sempre foi assim?
Como se deu a evolução e quais os fatores que influenciaram tais mudanças? Qual
o papel do design na enunciação jornalística? Como este participa da construção
de sentido? Qual semiótica está envolvida nas regras de formação deste tipo de
enunciação? Qual a importância do design de notícias no jornalismo atual?
Objetiva-se ainda demonstrar que quando o design muda, toda a cadeia
produtiva da notícia também muda. Mudam, portanto, as condições de produção de
sentido do jornal. Não se trata de uma panacéia em torno do design. É evidente que não
é primazia deste influenciar as mudanças nos jornais, mas trata-se de uma ferramenta
útil para as adaptações das linguagens, em função dos contextos socioculturais dos
jornais em cada época e das evoluções tecnológicas, que também influenciam as
transformações do jornalismo como um todo.

1

Cada dispositivo de enunciação requer um tratamento formal específico e um
tipo de linguagem adequada às condições do meio, o que possibilita a efetivação da
relação entre enunciador e coenunciador. O design de notícias envolve esses dois
aspectos da constituição do dispositivo: linguagens e condicionantes tecnológicas que
subjazem à produção do jornal. Assim, quando um periódico passa por uma evolução
tecnológica, muda o design, e o dispositivo como um todo é modificado, o que acarreta
mudanças nas linguagens utilizadas.
O redesign do jornal altera as condições de produção do discurso jornalístico,
tanto no aspecto verbal como no não-verbal. Ao incluir, ou suprimir, um novo elemento
informativo, o design institui uma nova forma de estruturar a notícia, o que pode
influenciar a construção da narrativa, o modo como hierarquiza os textos e o percurso
de leitura proposto, podendo influir ainda na percepção do posicionamento discursivo
do jornal. Esta pesquisa considera que as transformações nas técnicas de impressão
e no design influenciaram fortemente as mudanças no discurso jornalístico ao longo
dos anos, possibilitando novas formas de expressão verbo-visual.
A escolha de O Estado

de

São Paulo como foco da pesquisa é conseqüência

de amadurecimento que se deu ao longo do mestrado. Não era este o objeto inicial do
trabalho. O Estado de São Paulo foi escolhido por ser um dos jornais mais importantes
do País, por preencher o pré-requisito de ter passado por todas as principais revoluções
tecnológicas e de linguagem no jornalismo, e por dispor de uma estrutura para pesquisa
bastante organizada e acessível.
E porque não estudar um jornal da região do autor? Uma vez que no Nordeste
existem jornais até mais antigos, como o Jornal do Commercio, de Recife, ou que
também passaram por todas as fases como A Tarde, de Salvador, ou O Povo, de
Fortaleza, cidade original do autor. Um dos motivos é que O Estado

de

São Paulo,

naquele momento em que se inciava a pesquisa de campo, estava passando por uma

2

reforma gráfica que foi um marco para o design de notícias brasileiro. Também pelo
fato do autor ter ligações profissionais com o jornal concorrente do O Povo, o Diário do
Nordeste, fato que poderia influenciar de alguma forma a percepção do estudo.
No início, a idéia era comparar dois tipos de reforma gráfico/editorial: uma
reforma de adaptação de linguagem (O Estado de São Paulo, em outubro de 2004) em
comparação com uma reforma radical, a do Jornal da Tarde (junho de 1993). Os dois
jornais pertencem ao mesmo grupo jornalístico, e o interesse era sobre os redesigns
dos dois periódicos e seus posicionamentos discursivos. Um estudo sobre as mudanças
nos contratos de leitura de ambos. Uma mudança sutil (O Estado de São Paulo) versus
uma mudança radical (JT). Entretanto, percebeu-se que seria mais oportuno, nesta
fase das pesquisas sobre o design de notícias (campo pouco explorado no âmbito
dos estudos de jornalismo), caracterizar melhor o papel deste no discurso jornalístico,
engajando-se numa pesquisa maior, desenvolvida pelo professor Giovandro Ferreira,
na Universidade Federal da Bahia, que pretendia fazer um diagnóstico diacrônico do
discurso jornalístico brasileiro (desde 1808, marco oficial da criação da imprensa no
Brasil, até hoje), cabendo ao autor uma parte dos estudos sobre os aspectos gráfico/
visuais deste discurso.
Assim, O Estado

de

São Paulo apresentou-se como um objeto plausível para

o autor em função também das facilidades oferecidas pelo periódico. Por este ter
disponibilizado amplo acesso ao arquivo, pelo interesse demonstrado pelos funcionários
que muito auxiliaram na coleta e seleção do material de análise, acessíveis também
para entrevistas e ao convívio na redação do jornal. Durante os 15 dias que o autor
freqüentou o Estadão1 (março de 2006) teve, por coincidência, a oportunidade de
acompanhar a implantação do novo projeto gráfico do Jornal da Tarde, experiência
que se mostrou muito útil para entender como se dá a implantação de um projeto
O Estado de São Paulo também é conhecido como Estadão, ou Estado, designações informais que
também foram adotadas aqui, como opção de variação no texto.
1
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gráfico e os impactos provocados por mudanças deste tipo na produção jornalística.
O trabalho está dividido em três partes. A primeira trata da Análise de Discurso
e da teoria da enunciação, duas ferrramentas metológicas que serão utilizadas na
terceira parte. Neste capítulo são apresentados os fundamentos de tais conhecimentos
envolvendo autores clássicos como Verón, Maingueneau, Charaudeau, Ducrot,
Benveniste, Mouillaud, e mesmo Foulcault que, embora não seja um nome da AD,
foi utilizado por seus estudos sobre a enunciação e a construção dos discursos na
sociedade. Além destes, outros estudiosos da semiótica e da semiologia como Milton
Pinto, Eco e Barthes ajudam a elucidar a participação do não-verbal na notícia.
No primeiro capítulo, o que se tenta é estabelecer como funcionam as teorias
do discurso aplicadas à matéria não-verbal, uma vez que a tradição nas análise
discursivas é tratar mais do verbal e de suas formas de expressão. As diversas leis
e princípios que regem o discurso foram elencadas e aplicadas ao não-verbal, mais
especificamente ao design de notícias, utilizando páginas de jornais como exemplos
da enunciação neste tipo de dispositivo.
O design, como um dos constituintes do discurso jornalístico, partícipe da
gramática produtiva do dispositivo, é uma ferramenta de expressão na enunciação,
entendido como um dos modos de apresentar um enunciado. Configura-se então,
como um dos elementos que possibilitam a modalização do discurso jornalístico nos
diversos dispositivos em concorrência, analisados em seus contextos.
O segundo capítulo trata do design em si. Dos princípios da percepção visual,
fundamentados na psicologia Gestalt e vão permitir entender como se dá a leitura das
mensagens a partir das enunciações não-verbais. Tais princípios serão necessários para
estabelecer operações e operadores de sentido a partir do design. Num primeiro momento
a própria leitura é discutida, para entender a evolução desta prática na sociedade, que
nos dias de hoje envolve muito mais que apenas a apreensão do texto verbal.
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Os exemplos apresentados sobre as leis e os princípios da percepção visual
são geralmente páginas de jornais. Muitas das regras apresentadas foram adaptadas
para a análise de periódicos, uma vez que os principais autores utilizados o fazem
em obras de arte, como Arnheim, Ostrower e Dondis. Além da Gestalt, outros estudos
servem de base para estabelecer os operadores da posterior análise, como os
desenvolvidos por Bringhust, sobre tipografia, ou Guimarães, com o seu conceito de
cor-informação. Este é também um capítulo que carrega um certo empirismo, pois
apresenta um conhecimento acumulado pelo autor em seus 18 anos como designer
gráfico e 12 como jornalista.
O terceiro é último capítulo envolve a análise do dispositivo discursivo, no caso,
o jornal O Estado

de

São Paulo. É uma análise diacrônica da evolução do discurso

jornalístico, tendo como foco as transformações tecnológicas, contextuais e suas
conseqüências na enunciação em diferentes fases da existência do periódico.
Os períodos analisados e que servem de comparação entre uma fase e outra
são assim nomeados:
• Período tipográfico - 1875 finais da década de 1960;
• Período litográfico (offset) - Anos 1970 ao final da década de 1980;
• Período digital (e do design) - Início dos anos 1990 até hoje.

Os principais operadores na análise são os constituintes da enunciação
pelo design, quais sejam: espacialização, estilo de design, tipografia, fragmentação
do conteúdo, uso de cores, imagens e elementos gráfcos. Os constrangimentos
impostos por cada tecnologia de produção também são analisadas como elementos
de construção de sentido. Assim, no período tipográfico, as imagens são escassas
e a distribuição dos textos é verticalizada por uma restrição tecnológica, que será
superada na fase seguinte, no período litográfico. Nesta fase, além da tecnologia de
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impressão, há também a inserção dos computadores nas artes gráficas. Inicia-se a
participação do design como elemento da gramática produtiva do discurso jornalístico,
mas existe um certo exagero no uso de certos elementos gráficos, e da cor, além de
um pouco de desordem na distribuição dos elementos da página.
A terceira fase do Estadão (bem como de seus contemporâneos) seria a do
design, no período entre anos 1990 e a atualidade. O computador já é comum nas
redações e nos departamentos de arte e o design já é o da compreendido como fator
importante no discurso jornalístico. É o período em que os princípios da composição
visual influenciam também a estruturação da notícia.
O material colhido para a análise conta com mais de 500 páginas. A maioria em
arquivos digitais (PDF), mas também fotografias do arquivo, páginas publicadas em
livros e exemplares originais do jornal. Algumas destas páginas foram utilizadas como
exemplos. Além do material d’O Estado, também foram analisadas páginas de outros
jornais contemporâneos, com o objetivo de avaliar se as transformações promovidas
pel’O Estado de São Paulo também ocorriam nos seus similares.
Ao final, é feito um breve resumo das tendências que despontam para o
jornalismo impresso neste início de século, tendo o design como um dos elementos
importantes nas transformações em curso.
Este é um trabalho que pode servir de base para pesquisas posteriores que
envolvam este campo do jornalismo, tão pouco estudado mas que a cada dia tem
ganhado importância em função do modo como os jornais impressos são produzidos
na atualidade.
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2 - Da enunciação à análise do dispositivo no discurso jornalístico
do impresso diário
A presente pesquisa tem por objetivo evidenciar, com o aporte teórico da
análise de discursos, o papel do design de notícias na construção de sentido no
discurso jornalístico. Propõe-se também a apresentar um quadro das transformações
do discurso jornalístico, defendendo que o design e as mudanças tecnológicas são
elementos cruciais para a evolução dos jornais, como dispositivos de informação, por
caracterizarem-se como parte da gramática de produção de tal discurso. Para isso,
toma como base a evolução do jornal O Estado

de

São Paulo, desde sua fundação

até hoje.
A adoção da análise de discursos como metodologia se dá pela possibilidade
que esta oferece de “descrever, explicar e avaliar criticamente os processos de
produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na
sociedade” (PINTO, 2002, p.11). O jornalismo, por ser um produto da sociedade,
deve ser analisado considerando-se o seu contexto, suas condições de produção,
de circulação e de reconhecimento e as características socioculturais em que está
inserido. Tal análise é feita com o intuito de reconstituir a gramática de produção e as
gramáticas de reconhecimento, a partir de marcas deixadas na superfície do discurso
que, no caso do jornal diário, envolve matérias verbais e não-verbais.
A análise de discursos é aplicada nesta pesquisa ao estudo do design de
notícias como um dos elementos constituintes do discurso jornalístico, amparada pelos
fundamentos na teoria da enunciação. Para isso, é necessário levantar quais são as
estratégias enunciativas que permitem a percepção das diferenças entre as diversas
fases de desenvolvimento do periódico, em função das mudanças tecnológicas que
propiciaram mudanças no dispositivo, bem como na própria linguagem adotada em

7

cada fase. A evolução dos recursos gráficos transformaram as formas de representação
e a construção de sentidos dos enunciados no jornalismo.

A análise de discursos é uma disciplina relativamente nova. Não tem um ato
fundador, antes, é o resultado da convergência de várias disciplinas (psicologia,
sociologia, história etc), mas que está fortemente ancorada na lingüística. Apresentase também como renovação de práticas de estudo do texto bem mais tradicionais
como a filologia, a retórica e a hermenêutica e é considerada como uma fase da
semiologia, como defende Eliseo Verón
... a semiologia dos anos 1980 será uma semiologia capaz de integrar
em sua teoria os “efeitos de sentido”, ou não será, visto que é somente
então que ela abarcará o conjunto de seu domínio: o processo que vai da
produção de sentido até a “consumação” de sentido, sendo a mensagem
o ponto de passagem que sustenta a circulação social das significações.
(2004, p.215).

As duas primeiras gerações dos estudos do sentido nos textos a que se refere
Verón dizem respeito, primeiro, à fase imanentista, em que era valorizada a análise da
mensagem em si mesma, fechada num objeto para descrever o funcionamento interno
de conotação do sentido. Era a semiótica dos anos 1960, de Roland Barthes, pautada
pelo estruturalismo, buscava desconstruir os mitos da modernidade problematizando
a denotação e a analogia.
Na fase imanentista o eixo da reflexão gira em torno do binômio denotação
- conotação, onde os objetos dos mass media sob a aparência de inocentes
“reflexos”, reforçam as visões e os valores reinantes na sociedade da burguesia
triunfante. O intuito da reflexão é de desvendar as estruturas por trás das
mensagens, onde “tudo significa”, que conduz ao processo de reinterpretação do
signo, levando Barthes ao estudo do mito na sociedade moderna (FERREIRA,
2005).

A semiótica de segunda geração (anos 1970) trata da produção do sentido
a partir de “gramáticas gerativas”. “Uma teoria semiótica que se concebe como um
percurso, isto é, como disposição hierárquica dos modelos que se implicam uns aos
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outros e pelos outros”, assim define brevemente um dos expoentes desta corrente,
Algirdas Julien Greimas (1993, p. 9). É nessa fase que se insere a problemática da
enunciação trazendo à tona questões como
a definição de novos parâmetros de análise, o estabelecimento de novas
relações (para se pensar certo tipo de matéria significante, a fotografia, por
exemplo), e a relação entre diferentes matérias significantes, e sobretudo,
a articulação das mensagens analisadas e o ambiente sócio-cultural”
(Ferreira, 2005).

A semiótica proposta por Verón como de terceira geração ressalta que a
mensagem “nunca produz automaticamente um efeito”, mas um campo de efeitos.
Destaca que não há uma causalidade linear entre produção e reconhecimento
(recepção), e coloca em relevo o estudo dos funcionamentos da enunciação. Verón
dedica-se ao estudo do contrato de leitura, à análise do dispositivo de enunciação da
mídia impressa. Tal semiótica dedica-se ainda à circulação do sentido, à relação entre
enunciador e co-enunciador, tendo como elementos a considerar o contexto em que
tal relação está inscrita, bem como as influências dos componentes ideológicos e de
poder em que o discurso está posto.
É possível fazer um paralelo entre as fases do estudo semiológico apresentadas
por Verón (2004) e a inscrição do discurso no campo de estudos lingüísticos. Num
primeiro momento tem-se a análise lingüística imanente, centrada na estrutura formal
do texto, focada no estudo da língua. Os formalistas russos foram os responsáveis
pelo enfoque que buscava reconstituir a lógica dos encadeamentos para além da
frase e superar a abordagem filológica e impressionista que caracterizava até então
o estudo da língua. Seguindo nessa mesma trilha, os estruturalistas vão estudar a
formação do texto, porém, o texto “nele mesmo e por ele mesmo”, não superando
a fase imanentista, isto é, descontextualizado, independente do ambiente social e
histórico em que estão situados. (BRANDÃO, 2004, p. 13). A segunda geração é a
que envolve os estudos da enunciação, em que os contextos e os modos de dizer
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ganham relevância na análise, conhecida também como semiologia dos discursos
sociais.
Sucintamente, poder-se-ia dizer que a análise do discurso de “primeira
geração”, aquela dos fins dos anos 60 e início da década de 70, procurava
essencialmente colocar em evidência as particularidades das formações
discursivas (o discurso comunista, socialista, etc.) consideradas como espaços
relativamente auto-suficientes, apreendidos a partir de seu vocabulário. A AD
de segunda geração, ligada às teorias enunciativas, pode ser lida como uma
reação sistemática contra aquela que a precedeu. (MAINGUENEAU, 1997,
p.21).

Essa evolução das abordagens dos textos levou ao surgimento de duas escolas
de análise de discursos que se diferenciam epistemologicamente: a anglo-saxônica e
a francesa.
O termo análise do discurso, cunhado por Zellig Harris num texto de 1952
(Discourse Analysis), apresentava uma forma de “ultrapassar as análises confinadas
meramente à frase, ao estender procedimentos da lingüística distribucional americana
aos enunciados (chamados discursos)”. Mas a obra de Harris é entendida por seus
críticos como uma extensão da lingüística imanentista, uma vez que o que faz
é transferir da frase para o enunciado, os mesmos procedimentos de análise das
unidades da língua, deixando de fora as reflexões sobre a significação ou os contextos
sócio-históricos de produção e reconhecimento (BRANDÃO, 2004, p.14). Tal visão
da análise dos discursos influenciou a corrente anglo-saxônica, que a entende como
uma extensão da lingüística. Considera frase e texto como similares com graus de
complexidades diferentes e não está interessada pela instituição do sentido, mas pela
organização interna dos elementos constituintes da frase ou texto.
Benveniste foi um dos inspiradores da escola francesa. Seu trabalho destaca
o papel do sujeito no processo de enunciação; como este se apropria da língua e se
coloca no discurso; a relação entre o sujeito e seu mundo. Portanto, a escola francesa
coloca o contexto como marca fundamental de seu modo de analisar os discursos,
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bem como a importância de se levar em conta os modos de dizer e as condições de
produção dos discursos. Isso acarreta a necessidade de se recorrer a outros saberes
externos à lingüística imanente, como os da sociologia, história, psicologia. O caso a
ser aqui apresentado mobiliza ainda conceitos da percepção visual, do design gráfico
e princípios do jornalismo.

2.1 - Enunciado e enunciação
O trabalho de análise de um produto mediático, fundado no discurso, consiste
em buscar identificar sentidos possíveis de um determinado corpus. Tentar juntar
os fragmentos de um tecido composto por diversos elementos que se encontram
dispersos no texto. Consiste ainda em evidenciar quais são as regras que unem esses
elementos dispersos, a gramática utilizada pelo autor do discurso na sua produção
com vistas ao reconhecimento da mensagem pelo co-enunciador.
Uma gramática é sempre, em outras palavras, o modelo de um processo de
produção discursiva. O ponto de partida da análise sendo inevitavelmente
conjuntos significantes dados, isto é, sentido investido em discursos
atestados, o movimento da análise consiste em reconstituir o processo
de produção a partir do “produto”, consiste em passar do texto (inerte) à
dinâmica de sua produção (Verón, 2004, p. 51).

O processo analítico requer o estudo das enunciações presentes no material
a ser analisado. Em análise de discursos, a unidade mínima a ser analisada é o
enunciado, que está em oposição à enunciação, sendo esta o ato de produção
de um texto, enquanto que o enunciado é o produto desse ato. “O enunciado
é considerado uma seqüência verbal que forma um todo constitutivo de um
determinado gênero de discurso” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p.196).
Inclua-se aqui também a matéria não-verbal como passível de constituir-se como
enunciado, ou parte dele.
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No par enunciação/enunciado os termos não devem ser dissociados do outro,
destacando-se que
a ordem do enunciado é a ordem do que é dito (aproximadamente poderse-ia dizer que o enunciado é da ordem do “conteúdo”); a enunciação diz
respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, os modos de
dizer (VERÓN, 2004, p. 216).

Muito embora não tenha trabalhado diretamente com Análise de Discursos,
Michel Foucault é um autor que influenciou alguns estudiosos da AD, em função de
seus estudos sobre a enunciação em diferentes discursos, sendo este o motivo para
a inserção deste autor na presente pesquisa. Ele toma o enunciado a partir de suas
funções enunciativas e o diferencia de frase e de proposição pelo tipo de análise que
cada uma pode ser submetida. Para Foucault,
o enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre
elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos
concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela
intuição, se eles “fazem sentido” ou não, segundo que regra se sucedem
ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra
realizado por sua formulação (oral ou escrita). (2005, p.98).

Foucault define o enunciado como uma função enunciativa que se apóia em
conjuntos de signos os quais não se levam em conta a “aceitabilidade” gramatical,
nem a correção lógica. Para que se realize, tal função demanda de
um referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem
mesmo um objeto, mas um princípio de diferenciação); um sujeito (não a
consciência que fala, não o autor da formulação, mas uma posição que pode
ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes); um campo
associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na qual
foi articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados);
uma materialidade (que não é apenas a substância ou o suporte da
articulação, mas um status, regras de transcrição, possibilidades de uso ou
de reutilização) (2005, p. 130)

A seguir, um detalhamento dos pressupostos da função enunciativa em
Foucault.
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2.1.1 - Referencial
A condição referencial para que um agrupamento qualquer de signos venha
a ser tomado como um enunciado é que tal série tenha com seu correlato uma
relação específica que se refira a ela mesma - e não à sua causa, nem a seus
elementos.
O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de
emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos,
dos estados de coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio
enunciado; define as possibilidades de aparecimento e de delimitação do
que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade. É esse
conjunto que caracteriza o nível enunciativo da formulação, por oposição
a seu nível gramatical e a seu nível lógico: através da relação com esses
diversos domínios de possibilidade, o enunciado faz de um sintagma, ou
de uma série de símbolos, uma frase a que se pode, ou não, atribuir um
sentido, uma proposição que pode receber ou não um valor de verdade
(FOUCAULT, 2005, p.103).

O referencial é aquilo que o enunciado enuncia. No caso de uma matéria
de jornal, por exemplo, é o assunto tratado pela matéria. Este vai permitir o
aparecimento de frases ou proposições que apresentem o acontecimento, ou
imagens que retratem o correlato do qual se fala. Ancorado nesse referencial é
que se pode constatar que uma fotografia, na página de um jornal, diz respeito a
uma determinada matéria (e não a outra), seja pela identificação por similaridade
dos traços de um personagem, lugar ou situação, seja pela ancoragem verbal
(propiciada pelos títulos, artigos e legendas) ou por estratégias de diagramação
que criam relações entre as matérias verbais e não-verbais. O conjunto significante
forma “frases” que podem ser avaliadas quanto à correção da construção (no
aspecto gramatical do material verbal) ou na correção da estruturação da matéria
(em relação aos princípios do design de notícias). Por outra, a imagem pode também
ser tomada como uma proposição que permite a avaliação de sua veracidade (ou
não) e também a análise da lógica que envolve a formulação (figura 2.1).
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2.1.2 - O Sujeito da enunciação
A enunciação demanda fontes de referências pessoais, temporais e espaciais,
que definem a atitude que toma o enunciador em relação ao co-enunciador: um “eu”
que enuncia. Mas este que enuncia não deve ser confundido com o autor empírico
do discurso (caso haja apenas um), o indivíduo que materialmente o produziu. O
sujeito aqui referido é uma entidade discursiva, que vai influenciar na compreensão
da constituição do dispositivo de enunciação e na modalização dos enunciados. A
definição do estatuto, do lugar, e a posição do sujeito permitem que se possa avaliar
as relações que o sujeito mantém com os dados da situação de comunicação
(contrato) na qual ele se encontra, os procedimentos de discursivização,
assim como os saberes, opiniões e crenças que possui e que supõe serem
compartilhados pelo seu interlocutor (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU,
2004, p.457)

Para que uma frase, uma proposição, ou um conjunto de signos seja considerado
um enunciado é preciso que se possa identificar a posição do sujeito. Não se trata
daquele que proferiu o enunciado, mas do espaço que pode ser ocupado por diferentes
indivíduos que venham a assumir tal posição discursiva. Para Foucalt,
descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar as
relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem querer),
mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo
para ser seu sujeito (2005, p. 108).

Benveniste destaca o papel do sujeito no discurso quando declara que “a
enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de
utilização” (1989, p.82). O sujeito que institui na enunciação o seu lugar como locutor
também “implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de presença que ele
atribua a este outro” (BENVENISTE, 1989, p.84). Toda enunciação está relacionada
a um enunciado (para Benveniste, alocução) que demanda um enunciador
(alocutário) e a constituição da contraparte (o co-enunciador) é definida pelo sujeito
na enunciação.
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Esta imagem ou lugar enunciativo que define o sujeito da enunciação ou
enunciador inclui tanto a imagem que o emissor faz de si mesmo, quanto a
imagem que faz do “mundo” ou universo de discurso em jogo (PINTO, 2002,
p.35).

A localização do sujeito na enunciação possibilita a identificação do tipo de
relação que será estabelecida entre o enunciador e co-enunciador. Dubois (1970)
apresenta tais relações a partir de quatro conceitos: distância, modalização, transparência/opacidade, e tensão.

2.1.2.1 - O conceito de distância diz respeito à atitude do sujeito falante em face
ao seu enunciado. Ou seja, define o quanto o sujeito se identifica com seu enunciado,
o quanto desse enunciado ele avoca para si. A posição do sujeito pode ser de maior ou
menor distanciamento com relação ao enunciado. Na distância mínima o sujeito assume
totalmente o seu enunciado e o “Eu” do sujeito do enunciado se confunde com o “Eu”
da enunciação. É o caso das conversações, das narrativas em primeira pessoa, ou da
câmera subjetiva, em que a apresentação da seqüência reproduz os deslocamentos
simulando o olhar do cinegrafista. Ou o flagrante, na fotografia, que também transmite ao
co-enunciador a sensação de estar presenciando o acontecimento, o tempo “congelado”
pelo registro fotográfico.
Já no distanciamento máximo
é o instante em que o sujeito considera seu enunciado como parte de um
mundo distinto dele mesmo. Ele identifica agora o Eu da enunciação em
outro Eu no tempo e espaço e esta identificação pode ser parcial ou total:
temos os princípios de um discurso didático (DUBOIS, 1970, p.104)1

No discurso jornalístico (dependendo da forma como são construidos), os títulos
ajudam a identificar qual o tipo de distanciamento proposto. Um jornal pode assumir
C’est l’instant où le sujet considère son énoncé comme partie d’un monde distinct de lui-même. Il
identifie alors le Je d’énonciation à d’autres Je dans le temps et l’espace et cette identification peut
être partielle ou totale: on a là les principes d’un discours didactique (tradução nossa).

1
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uma postura didática (distanciada) em relação ao seu leitor: aquele que detém um saber
informando algo a aquele que não o sabe. Ou ainda, pode propor proximidade com o
leitor, falando diretamente para ele, como se um estivesse diante do outro. Isso pode
sugerir posições de superioridade ou inferioridade na relação entre as partes, conferindo
credibilidade e autoridade ao detentor do saber.
Mas o design da página também pode ajudar a estabelecer proximidade
ou distanciamento, a partir de estratégias compositivas. A diagramação, o uso de
cores e tipografias que criem empatia entre o leitor e o tema tratado, que facilitem o
reconhecimento, podem ser consideradas como formas de aproximação, de redução de
distância. O jornal estaria assumindo aquele Eu que diz algo daquela forma, diretamente
ao leitor, sem subterfúgios, rebuscamentos ou firulas estilísticas. O próprio projeto
gráfico é uma forma do jornal assumir o seu Eu diante do leitor, pois este é a expressão
da identidade do jornal. Ele reforça sua posição ao repetir suas cores, tipografias, a
distribuição das seções e a configuração das páginas. Assumindo, assim, um lugar de
fala mais ou menos perene diante do leitorado. A medida que o projeto gráfico vai se
consolidando junto aos leitores, a distância vai diminuindo.
Um exemplo de distância máxima no jornalismo é quando o periódico se refere
a si mesmo como a uma terceira pessoa. Quando, por exemplo, trata de algum fato
relativo ao jornal (como a conquista de algum prêmio), ou quando quer ressaltar ser de
sua autoria a apresentação de algum fato que tenha ampla repercussão na sociedade,
o dito “furo jornalístico”. Nestes casos, o recurso visual mais utilizado é a reprodução
fac-símile da página (ou páginas). O jornal mostra a si a partir de outro ângulo, tanto
no texto verbal, quanto no não-verbal. (figura 2.2)

2.1.2.2 - O conceito de modalização está ligado ao modo de dizer empregado
pelo enunciador, à ênfase que dá à frase, deixando traços da sua intenção. Na fala diria
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respeito à entonação ou ênfases em palavras ou em trechos do enunciado. As marcas
podem ser identificadas como as expressões de opinião: “certamente”, “com certeza”,
“é claro”, “evidentemente”. No design de notícias, tais marcas podem ser expressas
pelo uso de trechos em itálico (uma forma de diferenciar a fala do entrevistador da do
entrevistado), ou o uso de tipografia como interjeição (uso de maiúsculas), ou ainda a
adoção de um corpo (tamanho) exagerado num título (figura 2.3).
O conceito de modalização permite uma análise mais precisa dos meios
plásticos utilizados para traduzir o processo de enunciação. O texto não
aparece mais como unívoco, nem emitido sobre mesmo comprimento
de onda 2 (DUBOIS, 1970, p.104)

O estudo da modalização possibilita a identificação do posicionamento discursivo
de um periódico. Pode denunciar as intencionalidades do enunciador pelas ênfases
na enunciação, pelo grau de leveza, escândalo, emoção, repugnância ou empatia que
cria pelo modo de dizer algo.

2.1.2.3 - Os conceitos de transparência e opacidade estão afetos ao pólo
do reconhecimento da enunciação. Segundo Dubois, o conceito de modalização
situa-se no pólo do emissor e o de distância, por ser reversível, é neutro.
Existe um desnível entre a transparência máxima e a opacidade total no que
diz respeito ao sujeito do enunciado e os objetos da enunciação. A transparência
total nos remete a um discurso didático em que há um apagamento total do sujeito.
No discurso jornalístico vemos esta didaticidade em alguns títulos (“Tudo o que
você precisa saber sobre celulite”), ou quando se faz uma memória de fatos
tratados (suites, no jargão jornalístico), ou nas peças explicativas (“Saiba Mais”),
No design, as infografias se prestam a isso (figura 2.4).
Le concept de modalisation permet une analyse plus précise des moyens plastiques utilisés pour
traduire le procès d’énonciation. Le texte n’apparait plus alors comme univoque ni émis sur même
longueur d’onde.

2
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Quando visto internamente, ou seja, sem comparação com a concorrência, o
projeto gráfico pode funcionar como elemento de apagamento do sujeito. Embora seja
um produto de vários autores (empíricos) o jornal procura apresentar-se como uma
estrutura única. Tal uniformidade é modelada pelo projeto editorial, mas também pelo
projeto gráfico. Assim, por manter linguagens (verbo-visuais) uniformizadas, o discurso
jornalístico, na maioria das vezes, busca o apagamento do sujeito. Já opacidade total
é observável no discurso lírico.
Isto corresponde de resto a uma inversão do pólo do sujeito; neste caso
o enunciado é dado como emitido pelo próprio, ou antes como destinado
a ser assumido pelo ouvinte-receptor. Na enunciação constituída para a
“máxima”, procura-se fazer aderir o leitor ao texto identificando o sujeito da
enunciação ao receptor3 (DUBOIS, 1970, p.106)

A opacidade se dá quando o enunciador transfere a enunciação para o destinatário,
este complementa, assume a posição de enunciador. Este jogo é mais comum no uso
da matéria verbal, mas também é possível fazê-lo com a não verbal. (figura 2.5)

2.1.2.4. - Por fim, o conceito de tensão que está afeito ao desejo de comunicar do
sujeito falante em relação ao seu interlocutor. Essa tentativa de apreensão do outro ou do
mundo pelo discurso se dá por marcadores em unidades discretas que podem expressar
essa tensão com os sistemas dos tempos do verbo, do artigo e dos pronomes.
Mas o domínio privilegiado da tensão está na oposição das formas ser e ter de
uma parte e auxiliares do tipo querer, poder, dever, fazer. Os primeiros marcam
um estado, realizado, uma distância, uma ausência de tensão, os outros,
factivos ou desiderativos indicam uma tomada, uma maior ou menor tensão do
sujeito em face ao interlocutor4 (L. Irigaray, apud DUBOIS, 1970, p.107)
Ceci correspond d’ailleurs à un renversement du pôle du sujet; en ce cas l’énoncé est donné comme
émis par l’interlocuteur lui-même, ou plutôt comme destiné à être assumé par l’auditeur-récepteur.
Dans l’énoncé constitué par la “Maxime”, on cherche à faire adhérer le lecteur au texte en identifiant le
sujet d’énonciation à celui du récepteur.

3

Mais le domaine privilégié de la tension est dans l’opposition des formes être et avoir d’une part et
des auxiliaires du type vouloir, pouvoir, devoir, faire. Les premiers marquent un état, un accompli, une
distance, une absence de tension, les autres, factitifs ou désidératifs indiquent un prise en charge, une
tension plus ou moins grande du sujet en face de l’interlocuteur.

4
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No design, esta tensão entre o estado e a pretensão pode ser explicitado na
tensão entre composições mais conservadoras versus composições menos usuais. O
design de notícias, mesmo nos jornais tidos como conservadores (como o Estadão),
busca sempre estabelecer uma relação de tensão, de contraste, pois esta é uma
condição para manter o leitor atento e interessado. Surpreender é sempre um dos
principais objetivos do design.
Por exemplo, a fotografia de um personagem posado indica menos tensão do
que uma foto deste mesmo personagem em ação. O recorte dado na fotografia pode
torná-la mais ou menos dramática e com isso transmitir melhor o desejo de comunicar do
emissor, a tensão que o enunciador quer passar ao seu co-enunciador. Da mesma forma,
o posicionamento da imagem na página também tensiona, pois existem lugares no espaço
de composição com graus diferenciados de atração do olhar e de tensão compositiva.
(figura 2.6)

2.1.3 - O campo associado (contexto)
A outra condição para que uma frase ou proposição venha a ser considerada
como enunciado é a necessidade de um campo associado de coexistência com outros
enunciados. O campo associado não é o contexto real da formulação, a situação na
qual foi articulada, mas um domínio de coexistência com outros enunciados.
O contexto em que a frase está colocada pode definir as possíveis significações
da formulação. Foucault afirma que, de modo geral, “uma seqüência de elementos
lingüísticos só é enunciado se estiver imersa em um campo enunciativo em que
apareça como elemento singular” (FOUCAULT, 2005, p.111).
Este entorno que envolve o enunciado é composto pelo material lingüístico
(ambiente verbal) e pelo não-lingüístico (contexto situacional, social, cultural), também
conhecido como situação de comunicação. O ambiente verbal comporta os dados
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referentes à organização interna da frase ou proposição, a seqüência dos elementos,
o uso de elementos verbais que podem dirigir a significação ou dar pistas sobre a
tipologia do discurso ao qual faz parte a enunciação. Pela forma como se estrutura a
formulação dá para saber se se trata de uma entrevista “ping-pong” (pela seqüência de
frases de perguntas e respostas), ou se é um perfil construído a partir de uma entrevista
(com texto corrido). Se a frase corresponde à legenda de uma foto (pela posição que
ocupa na página), ou se é a manchete do dia do jornal (tanto pela localização quanto
pelo tamanho) (figura 2.7).
Quanto ao contexto não-lingüístico, o que se sobressai é
o quadro espacio-temporal, e a situação social local nos quais há troca
comunicativa, seus participantes (número, características, status, papéis
e a relação que mantêm entre si), o tipo de atividade e as regras que as
regem (contrato de comunicação, script de interação) (CHARAUDEAU e
MAINGUENEAU, 2004, p. 127)

Fora de seu contexto a frase pode adquirir inúmeros outros significados que
não necessariamente os definidos pelo enunciador. Assim,
não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto,
desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles
se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem
sua participação, por ligeira e ínfima que seja (FOUCAULT, 2005, p.112).

2.1.4 - A materialidade
A última condição para a admissão de uma frase ou proposição como enunciado
é a que a faz emergir como objeto. A materialidade se dá com o surgimento de um
conjunto de signos e é caracterizada por Foucault pela distinção entre enunciação
e enunciado. A enunciação é marcada pela singularidade, pois jamais se repete,
enquanto que o enunciado pode ser repetido. Por isso, um mesmo enunciado pode
participar de diferentes enunciações.
No entanto, como a repetição de um enunciado depende de sua materialidade,
que é de ordem institucional, isto é depende de sua localização em um
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campo institucional, uma frase dita no cotidiano, inserida num romance ou
escrita em um outro tipo qualquer de texto jamais será o mesmo enunciado,
pois cada um desses espaços possui uma função enunciativa diferente
(BRANDÃO, 2004, p. 36).

Um mesmo enunciado (conteúdo) pode ser apresentado de diversas
maneiras. Isso fica explícito ao se comparar os diferentes jornais de uma mesma
cidade, em que os assuntos são praticamente os mesmos, às vezes as fotografias
são as mesmas (compradas de agências), mas a forma como os assuntos são
abordados, geralmente varia de um para o outro, tanto do ponto de vista verbal
quanto da expressão visual. Um pode usar um texto mais apelativo, com tipografia
mais destacada, outro pode priorizar a imagem, “abrindo” bastante a foto. Do
ponto de vista do enunciado o assunto é o mesmo, a diferença está nos modos de
representação da notícia. (figura 2.8)

2.2 - O design no discurso jornalístico impresso
O design de notícias é um dos componentes do discurso jornalístico impresso.
As diferentes estratégias discursivas possibilitam a constituição de dispositivos de
enunciação diversos que vão possibilitar o reconhecimento do tipo de jornal ao qual
o leitor está diante. Para que se possa considerar o design como uma enunciação
é preciso que se respeitem alguns postulados na composição dos enunciados. O
que se apresenta a seguir é uma forma de interpretação de como alguns conceitos
ligados à enunciação verbal podem ser representados a partir da matéria significante
não-verbal (e vice-versa). É evidente que nem tudo que se faz com a matéria verbal
é possível pelo não-verbal, pelas próprias distinções das duas matérias, por ser a
língua um código discreto e por a imagem não dispor de tal forma de articulação, cuja
codificação de suas mensagens é regida por leis da percepção visual e por códigos
culturais do ambiente em que está inserida a mensagem. Os tópicos a seguir servem
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como suporte para a caracterização dos discursos em geral e para evidenciar como o
design participa das enunciações no discurso jornalístico.

2.2.1 - O design como uma organização situada para além da “frase”
Do ponto de vista pragmático, ou seja, em relação aos usos e aos efeitos dos
discursos, a diferença entre frase e enunciado encontra-se no fato de que a primeira é
“uma estrutura tomada fora do uso que corresponde a uma infinidade de enunciados
em contexto” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p.196). Assim, a frase está
associada à significação, enquanto o enunciado ao sentido.
Em relação à maioria das abordagens lingüísticas, pode-se dizer que as
operações que interessam tanto ao lingüista quanto ao analista dos discursos
nem sempre são as mesmas. Às vezes, podem sê-lo, e isso na medida
em que o lingüista se interessa por operações propriamente discursivas, ou
seja, na medida em que ele faz desaparecer os limites da unidade “frase”
estudada fora de contexto. Mesmo no caso de coincidência parcial dos
dois tipos de análise, o lingüista, diferentemente do analista dos discursos,
não remeterá essas operações às condições sociais de produção (ou de
leitura) do texto; ele as considerará antes como invariantes que remetem à
gramática de uma determinada língua (VERÓN, 2004, p.66)

Existe, portanto, uma diferença efetiva entre frase e enunciado. Uma frase ou
uma proposição são unidades reconhecíveis pela gramática ou pela lógica em um
dado conjunto de signos. A análise lingüística leva em conta a frase, seus os elementos
constitutivos e suas regras de construção. Entretanto, questões como origem, tempo
e lugar, e contexto, são apenas subsidiárias. O que importa, nesse tipo de análise,
é a correção da frase ou proposição, ainda que sob a forma de “aceitabilidade”.
(FOUCAULT, 2005, p.121)
Um conjunto de frases forma um texto e um conjunto de textos articulados
por um determinado contexto caracteriza um discurso. A noção de texto no discurso
jornalístico impresso deve envolver tanto as matérias significantes verbais quanto as
não-verbais. Assim, um texto pode ser analisado fora de seu contexto (numa análise
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lingüística ou lógica), ou como componente de um discurso, se levar em consideração
o contexto e as características genéricas que este evoca.
Tentando verter o que acima foi afirmado para a análise da matéria nãoverbal, pode-se, por analogia, dizer que os elementos constitutivos da diagramação
da notícia, ou da página do jornal funcionariam como “frases”, se vistos fora
do contexto da página. O projeto gráfico do jornal define qual a tipografia a ser
utilizada, esquema de cores, hierarquia das informações, e está contido em um
contexto analisável. A partir do momento que esses elementos são colocados
dentro dos padrões do projeto gráfico e adquirem uma significação passam a
agir como enunciados, ou produtos de uma enunciação específica, e a constituir
o dispositivo de enunciação do jornal, que, por sua vez está contido dentro de
um gênero de discurso específico: o discurso jornalístico de impresso diário, que
ainda pode ser contido dentro de sub-gêneros como o impresso diário popular, ou
impresso diário de referência etc.
Na

figura

2.9 tem-se um exemplo de uma “frase” e sua participação num

enunciado. Note-se que a foto, inicialmente, é apenas o referente de pintores de
parede num andaime. Dentro da composição da página ela pode assumir vários
significados: o de reforma, propriamente dito; uma metáfora para a promessa de
reforma política; remissão ao Dia do Trabalho (data da publicação) etc. A fotografia
poderia ser analisada em sua estruturação (imanentista), observando apenas as
suas regras de construção, pelo uso da luz, da espacilização, dos recursos técnicos
empregados, mas nesse caso, funcionaria como uma análise sintática da “frase”. Mas
para que possa ser analisada na sua discursividade é preciso que se leve em conta os
demais elementos que orbitam em seu entorno (títulos, artigos, legendas, elementos
gráficos) e que reduzem o campo de significados possíveis, definidos pelo produtor
do discurso.
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2.2.2 - O design como discurso também é assumido por um sujeito
A questão da subjetividade no discurso jornalístico e no design foi amplamente
apresentada há pouco neste trabalho, mas vale ressaltar que referências temporais,
pessoais e espaciais têm no design um forte elemento de evidenciação. O “eu” enunciador
do jornal fica muito claro a partir da caracterização possibilitada pelas estratégias
compositivas do projeto gráfico do jornal. É possível identificar um jornal mesmo sem
ver o seu logotipo, sem ver o nome do jornal. Assim como é possível inferir se se trata
de um jornal de referência ou de um jornal popular, ou se o conteúdo que ele traz é
destinado a um tipo de público ou de outro. Quando o jornal se institui como enunciador
ele constitui também o seu co-enunciador, o seu leitor-modelo, aquele a quem quer se
dirigir. E faz isso também pela forma como constrói os seus títulos, a forma como usa as
fotografias, infográficos e outros elementos visuais, como as cores.

2.2.3 - O design participa da contextualização do discurso
A noção de discurso leva em consideração o contexto. O sentido do enunciado
é então apreendido dentro de um contexto. Quando o enunciado muda de ambiência, o
discurso também muda. Dessa forma, uma notícia que é veiculada em uma publicação
tem que ser analisada em relação ao contexto em que está inserida: qual a linha
editorial do jornal, qual o ideário ao qual se filia (perfil ideológico), o leitor-modelo da
publicação, todos estes são elementos configuradores do contexto.
Como sinônimo de contexto, emprega-se com freqüência a expressão
condições sociais de produção ou apenas condições de produção, mas ao
utilizá-la é preciso ter em mente que as condições de produção incluem
todo o processo de interação comunicacional a produção, a circulação e o
consumo dos sentidos - e não apenas a primeira fase do processo, como
era comum há alguns anos em ciências sociais (PINTO, 2002, p.12).

Do ponto de vista do design, deve-se levar em conta o contexto estético, os
estilos artísticos e de desing da época em que está inserida a publicação, e também
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as influências oriundas do espaço da concorrência. Se até a década de 1950 o uso
de filetes separando as colunas era quase que uma norma no design de notícias
brasileiro, depois da reforma gráfica do Jornal do Brasil, arquitetada por Amílcar de
Castro, Reynaldo Jardim e Jânio de Freitas, em 1956, tal recurso visual foi quase
que totalmente abolido. Ou seja, uma determinada estratégia discursiva também
tem a capacidade de transformar o universo de discursos em que está inserida: é
influenciada e influencia o seu contexto. (figura 2.10)
Um outro fator que influencia a compreensão de uma enunciação é a própria
categoria do jornal. Exitem jornais mais voltados para classes de leitores diferenciadas
(A, B, C, D, E, segundo a classificação de classes sociais), grau de instrução,
repetório e gosto do leitor. Tal discernimento é dado pela competência genérica que
o leitor vai adquirindo ao longo de sua vida, aprendendo a diferenciar os diversos
tipos de jornais à sua disposição. O que vai estabelecer o sentido é a enunciação
dentro do contexto proposto pelo enunciador. A interpretação vai depender do grau
de interação entre aquele que enuncia e o que interpreta a enunciação, quanto
maior, mais efetiva. (figura 2.11)

2.2.4 - O design é considerado no bojo do interdiscurso
A interdiscursividade tem a ver com a mescla de discursos interrelacionados num
determinado texto. Um discurso empresta ao outro valores que lhe são reconhecidos
agregando sentido ao segundo. Um exemplo clássico é o uso pela publicidade de
recursos típicos do discurso jornalístico com a intensão de transferir para o produto
anunciado os valores inerentes ao discurso dos jornais e das revistas. Isso pode ser
alcançado utilizando-se do design, em que o anúncio procura simular a estrutura
das enunciações do jornal, com textos em colunas, com títulos, antetítulos e tudo o
mais que caracteriza o design de notícias. Para a publicidade, que tem como valores
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a sedução como retórica persuasiva, em alguns casos, o disfarce ajuda a quebrar
resistências e a dar maior credibilidade ao produto anunciado, pois este pode ser visto
como chancelado pelo periódico que o veicula. (figura 2.12)
Esta característica enfatiza um aspecto importante para a compreensão
dos discursos, que está relacionado com as competências do enunciador e do coenunciador. Diz respeito à competência comunicativa, que envolve o domínio das leis
do discurso e dos gêneros de discursos (competência genérica). Ou seja, à aptidão
para produzir e interpretar os enunciados em suas múltiplas situações a partir das
experiências vividas. Essa aptidão não requer uma aprendizagem explícita; adquirese por impregnação e sedimentação, ao mesmo tempo que se aprende a se conduzir
na sociedade. Cada gênero de discurso tem sua maneira de tratar a multiplicidade das
relações interdiscursivas (MAINGUENEAU, 2001, p.41).
O discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos,
lugar no qual ele deve traçar seu caminho. Para interpretar qualquer
enunciado, é necessário relacioná-lo a muitos outros - outros enunciados que
são comentados, parodiados, citados etc (MAINGUENEAU, 2001, p. 55).

Para entender os discursos associados é preciso ter, além da competência
lingüística (domínio da língua), uma competência enciclopédica (repertório), um número
considerável de conhecimento sobre o mundo. No caso do design poderíamos falar de
uma competência visual, que também é apreendido pelo exercício da visualização.
Para a compreensão dos enunciados visuais, faz-se também necessária a
aquisição de competências. Donis Dondis advoga em seu livro Sintaxe da linguagem
visual que é preciso buscar um “alfabetismo visual”. A capacitação para que se possa
compreender, minimamente, como se estabelecem as relações entre os elementos
não-verbais, entre si, e em relação aos elementos verbais. Dondis, ressalta que tal
alfabetismo tem sido negligenciado no ensino formal como um todo. Num mundo em
que a expressão visual tem ganhado relevância, tal conhecimento ajuda a participação
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no processo comunicativo. Isso também vale para o pólo da produção, para aqueles
que fazem o jornalismo.
Não é de se esperar que todos tenham a competência de um expert em design,
da mesma forma que não se exige um nível elevado de conhecimento no âmbito da
competência lingüística de um leitor de jornal. Do leitor espera-se que saiba ler e que
tenha algumas informações sobre o mundo para compreender o que é veiculado no
jornal. A mesma expectativa deve existir em relação aos textos visuais, muito embora o
aprendizado dos postulados básicos para uma comunicação visual sejam negligenciados
no ensino em geral.
O ideal seria que os leitores tivessem conhecimentos de algumas referências
visuais das artes plásticas, da fotografia e da percepção visual. Muitos enunciados não
se efetivam no reconhecimento por conta destas limitações. Já no pólo da produção,
alguns que têm tal conhecimento limitam-se a formulações visuais mais convencionais
em função do medo de não serem totalmente compreendidos.
Um outro exemplo de interdiscursividade no design de notícias é o caso da
primeira página do Jornal da Tarde (SP) de 26 de dezembro de 1977 (figura 2.13),
em que o tema principal era a morte de Charles Chaplin. Nesse dia o jornal veio
sem uma manchete (verbal) destacada. A manchete era apenas visual. A capa em
forma de poster trazia uma grande fotografia em preto e branco, mas não se via
nenhuma manchete verbal em destaque. Esta foi a forma encontrada pelo designer
para anunciar a morte de Charles Chaplin, numa citação clara ao cinema mudo e ao
seu discurso.

2.2.5 - O design e a interatividade no discurso
A interação está relacionada à ação conjunta de dois (ou vários) atores. Essa
ação pode ser cooperativa ou conflituosa, pode ser um encontro face a face ou mediada
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por algum suporte tecnológico. Assim,
toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um co-enunciador,
é, de fato, marcada por uma interatividade constitutiva. É uma troca,
explícita ou implícita, com outros enunciadores, virtuais ou reais, e supõe
sempre a presença de uma outra instância de enunciação a qual se
dirige o enunciador e com relação a qual constrói seu próprio discurso
(MAINGUENEAU, 2001, p.54).

O jornal diário impresso é dominado pela escrita, a situação de troca na
atividade discursiva e semiológica é monolocutiva e organizada no espaço da página.
Isso leva a imprensa a ter exigências próprias quanto a visibilidade, a legibilidade e a
inteligibilidade. Ou seja, o jornal se obriga a compor páginas em que as notícias sejam
facilmente identificadas e apreendidas pelo leitor; a exposição dos assuntos tratados
deve ser a mais clara possível; e deve levar ao entendimento do porquê e do como
das notícias, pelos comentários e desdobramentos dos fatos.
A situação monolocutiva é o que distingue definitivamente essa mídia das
demais. Pode-se dizer que ela se dirige diretamente ao espírito, enquanto
as outras apelam mais para os sentidos (CHARAUDEAU, 2006, p.234)

Mas, mesmo sendo uma situação monolocutiva, os jornais procuram estabelecer
canais de retorno para que a interação entre as posições de enunciador e co-enunciador
se estabeleçam de alguma forma. O jornal é aquele que apresenta os fatos e o leitor
o que absorve as informações, mas este não o faz necessariamente de maneira
passiva. Os jornais de hoje procuram estar informados sobre a satisfação de seus
leitores, sobre os gostos, hábitos e mudanças de hábitos do seu público. Costumam
abrir canais de interlocução (seção de cartas, ombudsman, site na internet) para que
possam construir um certo diálogo com os leitores.
Do ponto de vista do discurso do design de notícias, essa interatividade está
ligada ao respeito às condições de reconhecimento do co-enunciador, o leitor. Cada
jornal deve adotar uma estratégia de design e de representações imagéticas que
estejam em conformidade com o repertório, gosto e capacidade de interpretação,
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de decodificação da mensagem apresentada tanto na diagramação (disposição dos
elementos) quanto nas imagens utilizadas, harmonias de cores, etc.
Os jornais sempre contaram com a participação de seus públicos, mas as novas
tecnologias têm criado novos canais para esta relação. Estes permitem a participação
do leitor desde a sugestão de pauta via telefone ou correio eletrônico ao envio de
fotos que enriquecem a cobertura. A proliferação das câmeras digitais e telefones
celulares equipados com câmeras cada vez mais potentes, tem possibilitado uma
certa ubiquidade dos meios de comunicação, pois sempre vai haver alguém no local
do acontecimento muito antes do repórter ou do fotógrafo, ou no lugar destes.

2.2.6 - O design orienta o discurso
Ao construir seus enunciados, o enunciador já define onde quer chegar com seu
discurso: mostrar algo, interagir, sugerir, ou persuadir. Ou seja, o enunciador propõe
a enunciação e o co-enunciador dispõe dela. O discurso verbal (falado ou escrito) é
linear e orientado pelo tempo e dirigido pelo locutor. O desenvolvimento linear do texto
pode ser monologal - quando um só enunciador o controla do início e ao fim, como num
material impresso, ou dialogal, em que há interação, podendo haver interrupções ou
desvios por parte do interlocutor, como numa conversação, ou num diálogo escrito, ou
numa entrevista ping-pong (MAINGUENEAU, 2001, p.53). Já o discurso do design de
notícias é monolocutivo, ou seja, o suporte de imprensa propõe uma orientação para
o discurso, mas o leitor pode escolher o percurso de leitura que vai fazer, e este não
é necessariamente linear, aliás, no jornalismo atual, é cada vez menos linear e mais
tabular, adotando aqui a terminologia proposta por Fresnault Deruelle (1993).
A orientação do discurso no design de notícias se dá no espaço da página. A
seqüência do discurso é ditada pela estratégia compositiva, pela hierarquização em
função do valor-notícia de cada fato apresentado; pela disposição dos elementos
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gráficos, que vão criar um percurso de leitura. Uma matéria pode ser dividida em tópicos
que serão visualmente diferenciados para marcar os vários aspectos abordados no
texto. Ela pode ainda ser dividida em matérias coordenadas, segregadas dentro de
caixas (boxes), mas também há a possibilidade de ser apresentada iconograficamente,
com fotografias ou ilustrações. A orientação do discurso, traçada pelo design, baseia-se
em princípios de percepção visual e busca tornar este percurso o mais interessante,
agradável e natural possível para o leitor. (figura 2.14)
Essas áreas de atração do olhar são denomidadas “entradas para o texto”. As
entradas tanto podem ser materiais verbais como não-verbais, podem ser títulos,
olhos, abertura (ou abre), ou mesmo uma matéria coordenada. Um infográfico,
ou mesmo a assinatura da matéria podem servir de área de entrada, e o valor da
informação (o nome do autor) vai depender do grau de importância que este pode
agregar à matéria.

2.2.7 - O design, no discurso jonalístico, é uma forma de ação
Comunicar é uma forma agir sobre o outro, e são várias as ações possíveis
numa situação de comunicação: prometer, sugerir, afirmar, interrogar etc. A teoria
dos atos de fala (ou atos de linguagem), desenvolvida por Austin, e continuada por
Searle, mostra que toda enunciação constitui um ato. Searle distingue cinco tipos de
atos de linguagem: assesertivos, diretivos, promissivos, expressivos e declarativos.
(MAINGUENEAU, 2001, p.53).
‘Dizer’ é, sem dúvida, transmitir ao outro certas informações sobre o objeto
de que se fala, mas é também ‘fazer’, isto é, tentar agir sobre o interlocutor
e mesmo sobre o mundo circundante (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU,
2004, p.72).

Isso também é aplicável ao design de notícias. Uma imagem, ou composição,
pode evocar diversas ações. Porém, a interpretação de uma imagem é bem mais
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aberta do que a de um texto verbal. Muitas vezes a fotografia carece de uma explicação
verbal que a ancore, que restrinja as possibilidades de significados disponíveis na
visualização, daí a exigência de legendas nas fotografias. Uma legenda aposta sob
uma foto restringe as significações àquelas as quais o enunciador considera mais
adequadas à enunciação. Barthes trata desta relação entre conotação e denotação
afirmando que
o efeito de conotação é provavelmente diferente conforme o modo de
apresentação da palavra; quanto mais próxima está a palavra da imagem,
menos parece conotá-la; devorada, de uma certa forma, pela mensagem
iconográfica, a mensagem verbal parece participar de sua objetividade: a
conotação da linguagem “purifica-se” através da denotação da fotografia; é
bem verdade que nunca se dá uma incorporação verdadeira, pois que as
substâncias das duas estruturas (aqui gráfica, lá icônica) são irredutíveis;
mas, provavelmente, haverá uma gradação na amálgama; a legenda tem,
provavelmente, um efeito de conotação menos evidente do que a manchete
ou o artigo; título e artigo separam-se sensivelmente da imagem, o título
por seu destaque, a imagem por sua distância; um porque delimita, outro
porque afasta o conteúdo da imagem; a legenda, ao contrário, por sua própria disposição, por sua extensão limitada, para duplicar a imagem, isto é,
participar de sua denotação (2004, p.20).

A composição é constituída pelo texto verbal em conluio com o material nãoverbal, um interagindo e reforçando o sentido do outro. Verón identifica algumas
ações nos enunciados das capas de revistas femininas, levando sempre em conta as
relações estabelecidas entre o texto verbal e as imagens (2004, p.220 a p.233). Eis
alguns atos e possíveis formas de composição:
Mostrar (dizer): quando a imagem se apresenta como um referente reconhecível
do “real”. É o caso da fotografia em geral e dos desenhos e infográficos, em que os
elementos constituintes da imagem não sofrem deformações tais que inviabilizem o
reconhecimento daquilo ao qual a imagem se refere;
Interpelar: apresentar a imagem de um personagem que olha diretamente
“nos olhos” do leitor. Isso estabelece uma relação simetria entre o enunciador e o coenunciador e um menor distanciamento;
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Classificar: usar rubricas que diferenciem assuntos e abordagens. Além
destas, a classificação pelo design pode ser percebida pela repetição de composições
envolvendo tipografia, cores e elementos gráficos;
Hierarquizar: dispor os elementos em seqüência diferenciando-os pelos
tamanhos, cores ou sobreposições, ou seja, uma diferenciação valorativa do que foi
classificado;
Induzir: fazer a articulação entre textos e imagens que pré-ordena o universo
do discurso na intenção do leitor (enunciação pedagógica). Tem a ver também com
a construção do percurso de leitura proposto;
Citar: utilizar-se de discursos de terceiros ou imagens estereotipadas
(discurso reportado) baseando-se na interdiscursividade e na intertextualidade.

2.2.8 - O discurso é regido por normas, o design também
O objetivo de todo o discurso é estabelecer uma relação entre enunciador
e o co-enunciador. Para isso é necessário que existam regras que rejam essa
relação, que as partes se reconheçam e a seus papéis, mas também a inclusão da
formação discursiva em um gênero específico de discurso (jornalístico televisivo,
jornalístico impresso de atualidade, jornalístico de entretenimento etc.). Tais
regras, também conhecidas como Leis do Discurso “desempenham um papel
considerável na interpretação dos enunciados são um conjunto de normas que
cabem aos interlocutores respeitar, quando participam de um ato de comunicação”
(MAINGUENEAU, 2001 p.32).
No caso do design de notícias as regras discursivas do jornal estão
estabelecidas pelo projeto gráfico que dita como serão apresentados os conteúdos,
a divisão em editorias, cadernos e suplementos, como serão usados os elementos
visuais como tipografia, filetes (linhas), harmonia de cores, infografias, fotografias,
divisão do espaço compositivo etc.
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2.3 As leis do discurso aplicadas ao design de notícias
Paul Grice, filósofo da linguagem americano, introduziu na década de 1960, as
“máximas conversacionais”, que inspiraram Ducrot na definição das Leis do Discurso.
Um conjunto de regras importantes para a interpretação dos enunciados, que devem
ser respeitadas pelos interlocutores num ato de comunicação. Tais leis permitem “o
cálculo interpretativo de significações implícitas, derivadas de significações literais”
(DUCROT apud CHARAUDEAU e MAINGENEAU, 2004, p.296). Elas estabelecem a
postura que o enunciador deve tomar no discurso em virtude das regras de polidez,
ou para evitar que o conteúdo explicitado seja contraditório.
A polidez visa manter um caráter harmonioso nas relações interpessoais. Tem
ganhado destaque nas pesquisas da pragmática lingüística, mas já foi restrita a tratados
de caráter normativo (manuais e literatura de etiqueta). Hoje os estudos voltam-se para
identificar o lugar e o papel que a polidez ocupa nas interações cotidianas e para a
descrição do conjunto os procedimentos que possam preservar a harmonia nas relações
interpessoais (CHARAUDEAU e MAINGENEAU, 2004, p.381). Mas tais regras também
podem ser aplicadas ao design de notícias, como será mostrado adiante.

2.3.1 Princípio de Cooperação
Paul Grice, ao formular suas máximas conversacionais, tomou como premissa
superior - a qual estão subordinadas as demais leis, o princípio de cooperação, o qual
solicita que a
contribuição à conversação, no momento em que acontece, esteja de acordo
com o que impõe o objetivo ou a orientação da troca verbal da qual você
está participando (GRICE apud MAINGUENEAU, 2001, p.32).

Em virtude desse princípio, os participantes da situação de comunicação
devem ter interesse comum e colaborar para o sucesso do ato e reconhecerem-se
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mutuamente como detentores de direitos e deveres.
Esse princípio adquire todo seu peso nas conversações, quando os
interlocutores (dois ou mais) estão em contato direto e interagem
continuamente um com o outro. Mas as leis do discurso valem também para
qualquer outro tipo de enunciação, até mesmo para a escrita, em que a
situação de recepção é distinta da situação de produção (2001, p.32).

Por analogia, a cooperação é válida também para a comunicação entre o jornal
e seus leitores, pelas matérias verbais e não-verbais. Isso nos remete a um outro tipo
de cooperação: o contrato. Para Patrick Charaudeau o “contrato de comunicação”
está na base de todo exercício da palavra e está fundado na premissa de que:
•

existem normas e convenções aceitas pelos participantes, regendo a
comunicação;

•

deve existir um reconhecimento mútuo dos participantes, de seus papéis e
do quadro de sua comunicação;

•

que a enunciação está incluída em múltiplos gêneros de discurso que definem a
situação de comunicação (CHARAUDEAU apud MAINGUENEAU, 2001, p.34).

No design de notícias, essas três dimensões da comunicação podem ser
encontradas no projeto gráfico, pois este representa um conjunto de normas e
convenções de produção do jornal; busca o reconhecimento mútuo entre leitor e jornal,
que caucionam a relação entre ambos; e corresponde a um estilo característico do
gênero ao qual está afeito (popular, de referência, especializado etc.).
O leitor escolhe o seu jornal por afinar-se com sua linha editorial, com as idéias
ali veiculadas, por ter empatias com colunistas ou personagens que chancelam a
publicação, mas também pelo design gráfico, estilos, cores e demais relações
sinestésicas. O leitor identifica o jornal, dentre outras coisas, pela sua configuração
visual, que é o primeiro acesso para o reconhecimento.
A familiaridade e o costume com o projeto gráfico do jornal permitem a
transmissão imediata de alguns conteúdos implícitos: em que página fica a coluna de
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esportes, onde pode encontrar o articulista de sua preferência, qual seção que não
o agrada, com a qual não dispenderá tempo. Isso é possível dada à regularidade e
padronização que o projeto gráfico se encarrega de manter.
A “conversação” entre o jornal (que “fala”) e leitor (que “escuta”), a princípio,
é unidirecional, mas ambos se “conhecem” e sabem o que “esperar” um do outro.
Pela cooperação, esta via pode ser de mão dupla, pois o leitor, conhecedor de alguns
implícitos do jornal, se adiantará na interpretação, reduzirá o nível de dúvidas e
desconfianças a cerca de uma ou outra estratégia discursiva mais diferenciada, pois já
fará parte do seu repertório alguns dos artifícios utilizados pelo jornal para enriquecer
a enunciação visual.

2.3.2 - As leis do discurso
Como foi dito, a cooperação rege as demais leis do discurso. Maingueneau
cita como as principais leis as da pertinência, da sinceridade, da informatividade, da
exaustividade e da economia. Aqui se tentará apresentar exemplos de como estas leis
podem ser aplicadas ao discurso jornalístico pelo design de notícias.

2.3.2.1 - A lei da pertinência
Uma enunciação deve ser adequada ao contexto em que está inserida e deve
interessar ao co-enunciador, fornecendo-lhe informações que modifiquem a situação
em que se encontra. Toda enunciação implica sua pertinência, o que leva o coenunciador a procurar confirmar ou não esta pertinência.
No design de notícias, nenhum elemento gráfico deve estar presente na página
se não tiver uma função efetiva. Nenhum elemento deve ser empregado gratuitamente
ou gerar dúvidas ou contradições, a não ser que isto seja uma condição para
compreensão da informação (como quando se quer expressar ironia, ou criar uma
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inquietação, por exemplo). O leitor parte do princípio de que tudo o que é apresentado
a ele no jornal tem uma razão de ser, e em caso de dúvida ele vai tentar inferir qual o
sentido que está por trás daquela enunciação.
Na figura 2.15 tem-se um exemplo de como a lei da pertinência opera. A edição
do Correio Braziliense de 21 de junho de 2002 causou estranheza aos leitores. Na
banca, o jornal apresentava duas capas completamente diferentes. Dava para ver
de longe, as cores já denunciavam isso. Ao ver o jornal aberto é que se percebia
a estratégia utilizada pelo Correio para falar dos dois resultados possíveis para a
partida de futebol daquele dia, na copa do mundo realizada no Japão e na Coréia do
Sul. Cada metade vertical da capa trazia a foto de uma comemoração de gol. Numa
parte Ronaldo, camisa 9 da seleção brasileira comemorava a vitória, na outra metade
era Berckham, atilheiro da seleção inglesa quem comemorava um gol, formando um
desenho que sugeria uma carta de baralho.
A dubiedade foi a forma encontrada por Fábio Sales (na época, editor de arte do
Correio) para driblar um problema operacional causado pelo horário da transmissão
das partidas. Madrugada no Brasil, o jornal já estaria na rua e nunca poderia dar uma
notícia quente a respeito do jogo. A solução foi deixar de lado o resultado do jogo,
o factual, e apelar para uma solução inovadora, tendo o design como atrativo nas
bancas. O leitor, mesmo confuso num primeiro momento saberia que o jornal não faria
tal “loucura” se não tivesse um bom motivo para tanto, em função da lei da pertinência,
mas também pela lei da sinceridade (Noblat, 2006).

2.3.2.2 - A lei da sinceridade
O enunciador deve estar engajado com o enunciado que realiza. Prometer,
afirmar, ordenar, desejar etc, são atos de fala que implicam “um determinado número
de condições, de regras do jogo”. O leitor supõe (e não tem motivos para duvidar) que

36

o que vai encontrar no jornal é verdadeiro. Se este princípio é rompido, a relação entre
o jornal e o leitor fica abalada. A credibilidade é um dos valores mais importantes para
um veículo de informação.
Uma discussão recente diz respeito à aplicação desta lei em tempos de fotografia
digital e de facilidades de manipulação das imagens. Não que a manipulação seja algo
novo, que as supressões e inclusões de objetos ou pessoas em cenas fotografadas
sejam frutos da inserção do computador no cotidiano dos jornais. Muito antes do Adobe
Photoshop5, o kremelin soviético já eliminava os seus desafetos (inclusive nas fotos)
(figura 2.16). Mas é inegável que hoje a manipulação acontece com mais freqüência,
o que tem abalado (de alguma forma) o estatuto da imagem de imprensa testemunhal,
a que se refere Verón:
Se o essencial da ideologia clássica da informação se resume na senha “ter
estado lá” para poder contar-nos (paradigma no imaginário social: o jornalista
no front da guerra), a imagem testemunhal encontra seu papel e seu sentido em
alguma coisa que é muito mais do que uma simples “caução do real”: é como se,
graças a ela, nós também, o público, tivéssemos estado lá (2004, p.169).

O leitor ainda acredita na sinceridade da imagem que vê impressa no jornal, mas
à medida que ele tenha consciência de que manipular imagens é bem mais simples do
que ele imagina, esta situação pode se modificar. É por respeito à lei da sinceridade
que os jornais ainda hoje são reticentes a grandes às manipulações (inclusivas ou
exclusivas) nas fotografias (figura 2.17).

2.3.2.3 - A lei da informatividade
Todo discurso deve dizer algo e, de preferência, algo novo. Ou seja, deve
informar e transformar a situação do outro. No discurso jornalístico esta é uma questão
basilar. Todos os dias o jornal traz informações novas e diferentes para seus leitores.
5

Programa utilizado para retoque de imagens no computador
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Todos os dias o periódico traz uma configuração visual diferente. Embora possam
até ser parecidos em algumas ocasiões, os jornais procuram sempre inovar. Mesmo
para aqueles temas recorrentes (festividades, liquidação de começo de ano, final de
campeonato, enchentes, seca) os jornais procuram diversificar suas enunciações
visuais. Essa capacidade de dizer a mesma coisa de modos diferentes é o que lhes
confere dinâmica e criatividade, e o que atrai o leitor.

2.3.2.4 - Lei da exaustividade
“O enunciador deve dar a informação máxima, considerando-se a situação”
(Maingueneau, 2001 p.36). Os jornais têm, por dever de ofício, aprofundar o fato
ao máximo possível. Não devem omitir informações nem praticar imprecisões. É certo
que eles têm limitações, a começar pelo espaço disponível, passando pelas restrições
de tempo para colher as informações, checar as versões, redigir e revisar os textos,
para a posterior diagramação e impressão.
Mas o design pode ser muito útil aos jornais no cumprimento dessa lei, graças à
sua capacidade de dizer muito com pouco. É o caso da infografia, a representação de um
fato, acontecimento, ou procedimento complexo, usando desenho ou foto montagem.
A infografia permite narrar, explicar, ou fazer a cronologia de um evento. A explicitude
visual possibilita a redução dos textos e a agilidade na leitura (figura 2.18).
O design também serve para organizar e hierarquizar as informações em blocos
de temas e subtemas possibilitando uma abrangência maior dos assuntos tratados no
jornal. Isso tem sido muito utilizado no design de notícias atual diante da preocupação
com o tempo que cada leitor dedica à leitura. Assim, os jornais têm reservado espaços
para leituras rápidas e eficientes, que informem de forma genérica ao leitor, mas
também disponibilizam espaços para aprofundamentos, visando ao leitor que procura
os desdobramentos e as análises mais densas.
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2.3.2.5 - A lei da economia
Existe uma regra de ouro em design, cunhada pelo arquiteto Mies van der
Rohe, que diz que “menos é mais”. O design deve propor a formulação mais direta,
clara, concisa e objetiva, assim como o jornalismo. Um design enxuto (econômico)
é mais compreensível do que um profuso. Percebe-se isso no uso da tipografia. Os
melhores projetos visuais são aqueles que apresentam poucas fontes (desenhos de
letras) duas ou, no máximo, três. Mesmo com apenas duas fontes é possível fazer
uma diversidade muito grande, se se levar em conta as variações de tamanho e
peso das letras (negrito, normal, fina, extra-fina).
Mas, como de resto, as leis do discurso não são herméticas. Admite-se um
design mais “carregado” quando o tema tratado o solicita. Neste caso é plausível tanto
o uso exagerado de cores, fontes, desenhos, e tudo o mais que seja necessário para
melhor transmitir um conteúdo específico.

2. 4 - A análise do dispositivo de imprensa
O dispositivo que envolve a enunciação do jornal impresso diário não se restringe
ao aparelho tecnológico material, ou ao suporte do enunciado, antes, é o lugar onde
esta toma forma. Também não se apresenta como contexto dos enunciados, apenas.
O contexto possibilita a variação de sentidos dos enunciados, mas o lugar onde se dá
a enunciação funciona como uma matriz, a qual “um certo tipo de enunciado só possa
aparecer in situ”, como destaca Mouillaud (2002, p.85). Assim, o jornal impresso diário
configura-se como um dispositivo próprio para alguns tipos de enunciados, e a forma
como são apresentados destacam os dispositivos de enunciação que possibilitam
diferenciar os diversos tipos de jornaI. O design é um dos principais recursos de
diferenciação de tais dispositivos (antunes, 2006).
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A questão do dispositivo é assunto de interesse de vários autores e envolve
diversos conceitos. Por vezes entra na discussão pelos seus aspectos tecnológicos,
como mecanismo construído para um determinado fim, mas pode estar associado
ainda à idéia de estratégia, à forma de disposição dos elementos constituintes de um
engenho qualquer. Isso leva à reflexão sobre o dispositivo a partir da sua racionalidade
instrumental, da sua eficácia, das condições ótimas para a consecução de objetivos,
ou seja, das estratégias de desenvolvimento de algum projeto, por exemplo, o projeto
gráfico de um jornal. O design de notícias apresenta-se então como um conjunto de
estratégias que possibilitam a percepção de tal dispositivo.
O funcionamento de um dispositivo é determinado por seus engendramentos,
e é apoiado na estruturação de “seus meios materiais, tecnológicos, simbólicos e
relacionais, naturais e articiais que modelam, a partir de suas características limpas, os
comportamentos e as conduções sociais, cognitivas, afetivas dos assuntos” (PERAYA,
1998, apud antunes, 2006). O dispositivo não é definido, portanto, pelo suporte,
mas pela forma, ou maneira de organizar determinados atributos e características.
Muito embora Peraya dedique seu estudo à internet, os aspectos por ele
elencados como caracterizantes de um dispositivo, podem nos ser úteis mais adiante.
São eles: 1) o contexto e as práticas de produção (ou condições de produção, em
Verón); 2) o meio físico ou técnico; 3) o suporte de armazenamento; 4) o aspecto técnico
no âmbito da restituição, ou da recepção; 5) o grau de interação dos interlocutores; 6)
o sistema semiótico que organiza o dispositivo; 7) o tipo de texto ou de discurso que
ele engendra; 8) o contexto de práticas de recepção (PERAYA, 1998, apud antunes,
2006).
Eliseo Verón (2004, p.217) destaca que o dispositivo de enunciação envolve
três componentes, que aqui serão estudados a partir do design de notícias:
O enunciador: o lugar (ou lugares) que aquele que fala atribui a si mesmo. Isso tem a
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ver com a relação daquele que fala ao que ele diz. Seria, no caso de um jornal, a imagem
que o mesmo atribui a si (jornal de referência, ou popular; de estilo contemporâneo
ou antigo; que apela para as sensações ou busca uma neutralidade no design), a
imagem que quer passar ao seu público e a seus concorrentes. Caráter que pode ser
expresso visualmente pelas estratégias de design de seu projeto gráfico.
O co-enunciador: ao definir o seu lugar (ou lugares) o produtor do discurso define
também o da sua contraparte, aquele a quem a mensagem é destinada. Ou seja,
um certo modo de dizer, de apresentar visualmente uma notícia, agrada mais a
um determinado público que a outro. Isso redunda na configuração de estilos mais
característicos para cada tipo de publicação e seus respectivos nichos de leitores. A
escolha dos elementos do design que vão se coadunar mais com um determinado tipo
de público baseia-se em princípios da percepção visual e por fatores culturais de cada
sociedade no qual está inserido o periódico.
A relação enunciador/co-enunciador: tal relação é proposta pelo discurso na sua
própria forma de construção. Esta pode gerar maior ou menor grau de confiança,
ser mais ou menos adaptado ao seu público; pode ser estável ou instável, coerente
ou incoerente. Verón considera que o sucesso, ou o fracasso, de um jornal, se dá
também em função de um bem estabelecido (ou não) contrato entre enunciador e coenunciador, denominando-o de contrato de leitura.
Assim, o dispositivo é composto por aquele que propõe, aquele que dispõe e a
relação estabelecida entre estas duas instâncias. Charaudeau trata essa relação como
um pacto contratado entre o enunciador e o co-enunciador. Um contrato de comunicação
que é estabelecido entre as partes para que se obtenha o sucesso da comunicação.
O termo contrato de comunicação é empregado pelos semioticistas,
psicosociólogos da linguagem e analistas do discurso para designar o
que faz com que um ato de comunicação seja reconhecido como válido
do ponto de vista do sentido. É a condição para que os parceiros de um
ato de linguagem se compreenderem minimamente e poderem interagir,
co-construindo o sentido, que é a meta essencial de qualquer ato de
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comunicação (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2004, p.130).

O leitor de um jornal já tem uma idéia do que vai encontrar no seu periódico,
mas também está sujeito às possíveis mudanças que vão ocorrendo ao longo do
tempo, adaptações normais ou correções de rumo que se fazem necessárias, sejam
por motivos técnicos, por postura frente à concorrência, ou ainda por influência de
seus leitores e anunciantes. Portanto, é sempre possível que o compromisso mude, e
caberá ao leitor aceitar ou não na nova proposta do jornal.
Verón analisa o dispositivo de imprensa a partir do contrato de leitura submetido às
condições de produção e de reconhecimento, centrando suas análises nesse contrato e
na circulação de sentidos entre esses dois níveis, para justificar o sucesso ou insucesso
de suportes de imprensa em situação de concorrência ao longo do tempo.
O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de
imprensa seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos
ao leitor; uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher
seu caminho com mais ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele
corre o risco de se perder ou, ao contrário, que são perfeitamente sinalizadas.
Essa paisagem é mais ou menos plana, mais ou menos acidentada. Ao longo
de todo o seu percurso, o leitor reencontra personagens diferentes, que lhe
propõem atividades diversas e com os quais ele sente mais ou menos desejo
de estabelecer uma relação, conforme a imagem que eles lhe dão, a maneira
como o tratam, a distância ou a intimidade que lhe propõem. Um discurso
é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, e ler “é
movimentar” esse universo, aceitando ou rejeitando, indo de preferência para
a direita ou para a esquerda, investindo maior ou menor esforço, escutando
com um ouvido ou com os dois (VERÓN, 2004, p. 236).

2.4.1 Condições de produção/reconhecimento e o design de notícias
A

análise de discursos busca reconhecer as economias discursivas nos

conjuntos textuais e as especificidades dessas economias são expressadas pela
diferença com outras economias, ou seja, é necessariamente intertextual. A análise
se baseia em identificar as marcas deixadas na superfície discursiva. São traços das
operações discursivas que podem ser de ordem lingüística (unidades pertinentes
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em uma análise lingüística, verbais); unidades mais amplas, ou “pacotes” - como
denomina Verón (2004, p.159), daquilo que para os linguistas seria marcas; unidades
significantes não-homogêneas, presentes, por exemplo, no discurso de imprensa,
envolvendo matérias significantes verbais e não-verbais.
A análise de discursos pode se dar em duas posições em relação a um
conjunto discursivo dado: produção ou reconhecimento. Tais posições não devem ser
confundidas. Um exemplo de análise na produção é a dos aspectos ideológicos de
um dado discurso, pois envolve o sistema de relações entre esse discurso e suas
condições de produção. Já a análise do poder de um discurso está atenta aos efeitos
de um determinado discurso, ou seja, está colocada no reconhecimento. Outro tipo
de análise que se dá na produção é a do dispositivo de enunciação, já a análise do
contrato de leitura coloca-se como pertinente ao reconhecimento, pois tal contrato se
cumpre, mais ou menos bem, no leitor. Verón alerta para o fato de que
para um discurso ou um dado conjunto discursivo, sua produção e seu
reconhecimento constituem duas problemáticas interligadas, mas distintas,
e que, da gramática de produção de um discurso não se pode inferir ou
deduzir diretamente sua(s) gramática(s) de reconhecimento (2004, p.160).

O contexto em que está inserido o discurso influencia diretamente na forma como
se dará a enunciação para que tal discurso se efetive no reconhecimento. As condições
sociais de produção - um dos sinônimos de contexto, em Pinto (2002), incluem “todo o
processo de interação comunicacional a produção, a circulação e o consumo dos sentidos”
(PINTO, 2002, p. 12). Assim, é possível ao analista observar as condições de produção
de um determinado discurso, ou os seus efeitos: as possíveis leituras no reconhecimento.
No primeiro caso o que se pretende é conhecer a gramática de produção que regeu o
discurso, enquanto que no segundo as gramáticas de reconhecimento. O analista pode
ainda interessar-se pelas duas condições, ou seja, pelo processo de circulação. Portanto,
reconstituir tais gramáticas significa tentar descobrir o conjunto de regras que descrevem
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as operações de construção de um texto e de suas possíveis leituras.
A operação metodológica que consiste em constituir um determinado
corpus de discurso permite automaticamente distinguir o próprio corpus de
todos os outros elementos que devem ser considerados na análise, mas
que não estão “dentro” do corpus. Tais elementos, que podemos chamar
de extradiscursivos, constituem as condições tanto da produção quanto do
reconhecimento (VERÓN, 2004, p. 51).

Para efeito de análise, é preciso levar em consideração os outros discursos
associados ao discurso analisado, pois estes também participam como condições
de produção ou de reconhecimento, mesmo estando fora do corpus de análise. Ao
analista caberá definir, por hipótese, tudo aquilo que considere relevante para a
caracterização do discurso analisado, de acordo com a pesquisa e com a produção
significante enfocada. Giovandro Ferreira reitera que
para que um elemento seja considerado condição de produção e/ou recepção
não é suficiente pleiteá-lo, é preciso que ele deixe pistas na superfície
discursiva, levando assim os valores das variáveis postuladas como
condições (de produção e recepção) de um determinado tipo de discurso. Se
tais condições mudam, o discurso mudará igualmente (FERREIRA, 2005).

Pelo que foi exposto, para que se possa proceder à análise do discurso de
um determinado dispositivo de imprensa a partir do design é preciso observar quais
dentre os elementos visuais apresentam-se como invariantes discursivas e como
estes podem ser determinantes para que se possa caracterizar um tipo específico
de enunciação. A comparação entre os diversos possibiltará a inferência sobre os
diferentes posicionamentos discursivos, tendo o design como ponto de partida. Já a
comparação entre as diferentes enunciações de um mesmo dispositivo, observadas
diacronicamente, possibilita a compreensão das transformações ocorridas no discurso
do dispositivo, que é o que se pretende fazer neste trabalho.
O papel do analista é reconstituir a gramática de produção e inferir as
possíveis gramáticas de reconhecimento recolhidas num corpus determinado, bem
como distinguir, no interdiscurso, os elementos que se assemelham e se diferenciam
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do fragmento em análise. No caso do design de notícias, a gramática de produção
é explicitada pelo projeto gráfico do jornal. Este apresenta o conjunto de regras e
estratégias discursivas que permitem uma organicidade homogênea da enunciação
visual do jornal. Tal corolário define como os distintos elementos visuais participarão
da construção do sentido juntamente com o texto verbal.
Os aspectos técnicos da produção das notícias também são considerados
como condições de produção. O processo envolve desde o processamento do texto
verbal (coleta das informações, checagem, aprofundamento e escrita), passando
pela escolha das fotografias - ou outra forma de expressão não-verbal (infografia,
ilustração), à diagramação - a forma como serão distribuídos ou fracionados os
assuntos abordados (matérias coordenadas, subseções, intertítulos, boxes etc). Todo
esse processo é característico do fazer jornalístico e influencia a produção, por isso
deve ser levado em conta num estudo que se destina a analisar os jornais a partir do
design de notícias, como é o caso desta pesquisa.
Cada jornal tem um projeto gráfico próprio que o ajuda a se destacar visualmente
dos demais jornais, criando um dos aspectos da sua identidade junto ao seu público
leitor. No pólo da produção, no dia-a-dia dos jornais, é uma ferramenta importante
para dirimir dúvidas sobre como apresentar as notícias. A reconstituição do processo
de significação nessa instância se dá, então, pelo estudo do projeto gráfico e a
interpretação de como este foi aplicado nas páginas.
Outro tipo é o que envolve a reconstituição histórica das técnicas de composição
e impressão disponíveis em cada período da existência do dispositivo. Esta permite
inferir sobre os motivos que levaram ao uso de tais e tais estratégias compositivas
em diferentes períodos, para saber se as escolhas foram decorrentes de limitações
técnicas ou receberam influências estilísticas da época. De posse de tais informações
é possível estabelecer um campo de sentidos a partir das enunciações expressas no
design das páginas.
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Figura 2.1 - Condição refrencial no enunciado
O referente aqui é percebido pela representação “literal”
do boxe (luvas), mas também pelo boxeador formado pela
massa de texto.

Figura 2.2 - Conceito de distância no enunciado
Quando o jornal fala de si mesmo em 3ª pessoa, está
criando uma distância na sua enunciação. O fac-símile é
uma forma de fazer isso visualmente.

Figura 2.3 - Conceito de modalização
É possível modalizar um enunciado visualmente aplicando
algum estilo na enunciação, no caso acima, simular uma
capa de cordel para falar de um poeta popular.

Figura 2.4 - Conceitos de transparência e opacidade
Em muitos aspectos, o discurso jornalístico assume o
didatismo, como nas infografias. Neste caso tem-se a
transparência total pelo apagamento do sujeito.
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Figura 2.5 - Opacidade
Na opacidade o sujeito da enunciação muda de pólo,
passando da produção para a recepção. O co-enunciador é
quem se encarrega de complementar o enunciado.

Figura 2.6 - Tensão
A tensão diz respeito à atitude do enunciador. Uma enunciação
previsível demonstra menos tensão. Uma inusitada instiga o
co-enunciador a inferir o desejo do enunciador

Figura 2.7 - Campo associado
Só é possível inferir o significado de uma enunciação se se
levar em conta o contexto em que se insere. A página acima
trata da rejeição da emenda das diretas, em 1984.

Figura 2.8 - Materialidade
Um enunciado pode participar de diferentes enunciações. O
luto aqui proposto pelo fundo preto, diz respeito à copa de
2006. Mesmo parecidas, as enunciações são únicas.
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Figura 2.9 - Para além da frase
Para que uma frase seja admitida como um enunciado é necessário que se leve em conta o contexto em que está situada.
Do mesmo modo, uma imagem para ser validada como um enunciado carece que se saiba em qual contexto está inserida,
caso contrário, as leituras podem ser as mais variadas.

Figura 2.10 - A influência do estilo
O JB foi fortemente influenciado pelo movimento neoconcreto da década de 1950. A assimetria era uma marca deste tipo de
composição. Muitas das experiências realizadas no JB foram adotadas por outros jornais da época, sendo esta reforma um
divisor de águas na história do design de notícias.
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Figura 2.11 - A influência do estilo
O tipo de jornal também pode ser percebido pelo design. Os jornais de referência têm características bem distintas em
relação aos populares, tanto no uso de cores quanto na tipografia, e até mesmo de diagramação. Os de referência tendem à
verticalização enquanto que os populares tendem a privilegiar a horizontalidade.

Figura 2.12 - Interdiscurso
Um exemplo de interdiscursividade nos jornais é o do discurso publicitário mesclado com o discurso jornalístico. Nos casos
extremos, fica difícil distinguir um do outro. A mistura entre editorial e comercial no anúncio veiculado no jornal Gazeta do Povo,
de Curitiba, levou o jornal a publicar os textos em verde como forma de reforçar a proposta do anúncio.
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Figura 2.13 - Interdiscurso
A citação ao cinema mudo de Chaplin aparece na ausência
de uma manchete verbal na capa do Jornal da Tarde, de 26
de dezembro de 1977.

Figura 2.14 - Lei da pertinência
Ao ver as duas capas do Correio Baziliense nas bancas, o leitor
deve ter ficado em dúvida, mas a lei da pertinência o fez entender
que deveria haver um bom motivo para o seu jornal fazer aquilo.
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Figura 2.16 - Lei da sinceridade
a manipulação de fotografias não surgiu com o Photoshop. Vem
desde o início do desenvolvimento da técnica. Os soviéticos eram
mestres em eliminar inimigos, como fizeram com Trotski, acima.

Figura 2.17 - Lei da sinceridade
o jornal curitibano abusou da confiança do leitor e adulterou sem escrúpulos a fotografia. O então governador Jaime Lerner foi
sumariamente excluído da imagem pelas astúcias do Photoshop. Isso fere a lei da sinceridade e rompe o pacto de confiança
entre o jornal e seus leitores.
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Figura 2.18 - Lei da exaustividade
Esta lei preconiza que o discurso deve informar ao máximo de acordo com cada situação. Existem casos em que isso é
possível com o uso de infográficos. No caso acima, o jornal optou por descrever a vaquejada com recursos visuais e verbais
que sintetizassem a corrida em si, as regras e os apetrechos dos vaqueiros.
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3 - Operações e operadores de sentido do design de notícias.
Ao longo dos anos, a forma como as pessoas lêem jornal foi se transformando.
Foram mudanças decorrentes, em parte, da evolução técnica dos meios de produção
da notícia. Os primeiros jornais diários europeus, surgidos no final do século XVI,
pareciam com livros e a forma de leitura de então era similar a destes. Eram como
livretos, com a primeira página trazendo apenas o nome do jornal, o do impressor e a
data da publicação. Como nos livros, a segunda página vinha em branco e, na terceira,
o início do texto, encimado por um título e ornado por uma capitular de abertura do
texto. Geralmente utilizava-se apenas um tipo de fonte (desenho das letras) composto
em uma ou, eventualmente, duas colunas. Tal composição era fruto das possibilidades
de impressão da tipografia da época e do costume livreiro. O jornal ainda não dispunha
de uma estratégia compositiva própria (SOUSA, 2005, p.244).
Com o passar do tempo, o processo tipográfico foi evoluindo e novos elementos
foram agregados aos jornais, possibilitando o início de uma identidade diferenciada
entre livros e periódicos: o nome do jornal ganha mais destaque na cabeça da primeira
página, às vezes acompanhado de um logotipo xilogravado; a periodicidade passa
a ser destacada, embora não pudesse ser rigorosamente cumprida, por freqüentes
problemas técnicos e lentidão características da tipografia de então; o caráter
“jornalístico” ganha mais espaço tanto na denominação dos títulos (gazeta, diário,
notícias) quanto no conteúdo das matérias, que passa a ser mais noticioso.
Pouco a pouco vão surgindo outros elementos que vão configurando melhor o
jornal como produto: aumento do formato, divisão em colunas mais estreitas, filetes
separando as colunas, ilustrações (xilogravuras, depois clichês metálicos), títulos em
corpo maior, matérias hierarquizadas, chamadas para páginas internas. Bem depois,
com o desenvolvimento da fotografia, o jornal passa por uma revolução visual que vai
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influenciar em muito o modo de fazer e de ler jornais. O texto verbal passa a conviver
com as imagens. Fotografias e ilustrações reconfiguram as páginas dos jornais dando
início a uma relação entre essas duas formas de expressão. A matéria escrita já era
domínio amplo dos jornalistas, mas o material não-verbal, visto como eminentemente
técnico, era tido como um mistério para os primeiros jornalistas (e ainda o é para alguns
de hoje). Compor os “textos visuais” era tarefa para os diagramadores, paginadores,
o pessoal das oficinas gráficas. Ao jornalista bastava o “dom” do bom texto, escorreito
e aprofundado.
Não devia ser muito diferente a relação dos leitores com as primeiras imagens
nos jornais. É possível que para estes tais recursos representassem apenas artifícios
decorativos, que tornavam os jornais um pouco mais atraentes. Os recursos visuais
só passam a ser mais valorizados quando começam a ser utilizados como peças
de organização, atração visual e de complemento ao conteúdo verbal. O que ocorre
após a consolidação da fotografia jornalística, como instrumento comprobatório do
“ter estado lá”, diante do fato, e, conseqüentemente, de levar o leitor para dentro do
acontecimento.
Saltando dessas primeiras fases para os dias de hoje, depois da evolução
técnica proporcionada pela impressão offset, da inserção das infografias, do crescente
uso de cores nas publicações, da revolução dos computadores nas artes gráficas, o
jornalismo de agora reflete (como sempre refletiu) os modos como as pessoas se
relacionam com as diversas mídias disponíveis. Se no início tinha-se apenas o livro
como mídia a influenciar o modo de ler e de ver as notícias, hoje tem-se a televisão
e seus modos de expressão, as diversas mídias impressas, os cartazes, outdoors e
luminosos animados, todos com seus peculiares apelos e modos de expressão. A
Internet chega para influenciar definitivamente o modo de ler jornais. A miscelânea de
produtos informativos à disposição do cidadão faz com que o jornal perca um pouco
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sua importância como meio primário de informação. Desde sempre o rádio foi um
meio mais “quente” (na definição de McLuhan) que os demais, por sua capacidade
de captar e transmitir as informações. A Internet também é um meio mais quente que
o jornal, mas menos abrangente, em termos de público, que o rádio (por enquanto).
Isso sem falar dos novos recursos tecnológicos como os podcasts (notícias enviadas
para telefones celulares e computadores de mão), e a tendência à segmentação e
personalização do noticiário.
Tudo isso tem levado os jornais a tentar compreender melhor os seus leitores
e a adaptarem-se a esta nova realidade. Isso inclui o reposicionamento discursivo. Os
jornais devem clarificar as suas identidades como enunciadores e, por conseqüência,
tentar melhorar a relação com seus co-enunciadores. O design de notícias tem sido
uma das estratégias utilizadas pelo meio para alcançar tal objetivo.

3.1 - Como percebemos as notícias?
3.1.1 - Os códigos da linguagem visual
Para que se possa entender o fazer jornalístico de hoje é necessário que se
saiba como as pessoas percebem e lêem os jornais hoje, e o papel das imagens no
jornalismo impresso atual, uma vez que estas têm ganhado relevância neste meio. Se,
para se compreender o texto verbal é preciso a aprendizagem de um código (a língua)
pelo qual as informações são transmitidas pela escrita (ou pela fala), a compreensão
das imagens se dá por um sistema de codificação bastante distinto, indiscreto, como
define Eco no seu livro A estrutura ausente.
No continuum icônico, não se recortam traços pertinentes discretos e
catalogáveis de uma vez por todas, mas os aspectos pertinentes variam: ora
são grandes configurações reconhecíveis por convenção, ora até mesmo
pequenos segmentos de linha, pontos, espaços brancos, como acontece
num desenho de perfil humano, onde um ponto representa o olho, um
semicírculo, a pálpebra; quando sabemos que em outro contexto, o mesmo
tipo de ponto e o mesmo semicírculo representam, pelo contrário, digamos,
uma banana e um bago de uva.
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Portanto, os signos do desenho não são elementos de articulação correlatos
aos fenômenos da língua porque não têm valor posicional e oposicional,
não significam pelo fato de aparecerem ou não aparecerem; podem assumir
significados contextuais (ponto = olho – quando inscrito numa forma
amigdalóide) sem terem significado próprio, mas não se constituem num
sistema de rígidas diferenças pelo qual um ponto tem significado enquanto
se opõe à linha reta ou ao círculo. Seu valor posicional varia conforme a
convenção que o tipo de desenho institui, e que pode variar nas mãos de
outro desenhista, ou no momento em que o mesmo adota outro estilo (ECO,
2001, p.114).

O enunciado visual de uma página de jornal, como toda composição visual, traz
em si um economia discursiva própria, um modo de organização das relações entre
os planos sintagmático e paradigmático dos enunciados que compõem o enunciado
em sintagmas visuais,
uma combinação de signos, que tem por suporte a extensão; na linguagem
articulada, essa extensão é linear e irreversível (é a ‘cadeia falada’): dois
elementos não podem ser pronunciados ao mesmo tempo: cada termo tira
aqui seu valor da oposição ao que precede e ao que se segue; na cadeia
de palavras, os termos estão realmente unidos in praesentia; a atividade
analítica que se aplica é o recorte (Barthes, 1964, p.63).

Assim, pode-se entender que os sintagmas visuais seriam conjuntos de
elementos gráficos (blocos de textos, imagens, massas de cores) que entram
na composição das diversas peças constitutivas da página. Diferente da matéria
lingüística, os elementos visuais não possuem um significado fixo (como as palavras
numa língua), este é construído pelas relações entre estes “sintagmas” - ou sema,
como define Eco (2001, p.126). Tais relações são estabelecidas pelas leis da Gestalt
e por princípios do design.
Já no plano paradigmático (plano das associações, para Saussure) “as
unidades que têm entre si algo em comum associam-se na memória e assim formam
grupos em que reinam diversas relações” (Barthes, 2003, p.63). Ao contrário do
que se passa no plano dos sintagmas, os termos aqui são unidos in absentia. Dizem
respeito às associações por similaridades de todas as ordens. No discurso visual
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essas associações correspondem ao reconhecimento das formas, à remissão a uma
outra imagem, ou seja, o reconhecimento de uma determinada seqüência de traços
nos revela a imagem do que temos em nossa memória de uma experiência visual
vivida, que remete, por exemplo, à figura de um cavalo, ou outra figura qualquer.
Portanto, a imagem, mesmo com um modo de articulação próprio (não neces
sariamente dupla: sintagmática x paradigmática, como a da língua), pode constituir
códigos. Eco discute a polêmica em torno da dupla articulação nos códigos e enumera
os seguintes como disponíveis à comunicação visual (2001, p.136 a 138):
1) Códigos perceptivos: Estabelecem as condições para uma percepção
suficiente.

2) Códigos de reconhecimento: estruturam blocos de condições da
percepção em semas - que são blocos de significados, com base nos quais
reconhecemos objetos perceptíveis, ou recordamos objetos percebidos.

3) Códigos de transmissão: estruturam as condições que permitem a
sensação útil aos fins de uma determinada percepção de imagens.

4) Códigos tonais: chamamos assim os sistemas de variantes facultativas
já convencionadas; os traços “supra-segmentais’” que conotam particulares
entonações do signo (tais como “força”, “tensão” etc.); e verdadeiros
sistemas de conotações já estilizadas (como, por exemplo, o “gracioso” ou
o “expressionista”).

5) Códigos icônicos: baseiam-se, o mais das vezes, em elementos
perceptíveis realizados com base em códigos de transmissão. Articulam-se
em figuras, signos e semas.

a) figuras: são condições da percepção (p. ex.: relações figura-fundo,
contrastes de luz, relações geométricas) transcritas em signos gráficos,
conforme modalidades estabelecidas pelo código.

b) signos: denotam (com artifícios gráficos convencionados) semas de
reconhecimento (nariz, olhos, céu, nuvem); ou então “modelos abstratos”,
símbolos, diagramas conceituais do objeto (sol como círculo rodeado de
raios filiformes).
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c) semas: são os que conhecemos mais comumente como “imagens”
ou mesmo “signos icônicos” (um homem, um cavalo, etc.). Constituem,
com efeito, um enunciado icônico complexo (do tipo: “isto é um cavalo de
perfil e em pé”, ou então: “aqui está um cavalo”).

6) Códigos iconográficos: escolhem como significante os significados dos
códigos icônicos para conotarem semas mais complexos e culturalizados.
São reconhecíveis através das variações icônicas, porque se baseiam
em semas de reconhecimento ostensivos. Dão origem a configurações
sintagmáticas muito complexas e, todavia, imediatamente reconhecíveis e
catalogáveis, do tipo “natal”, “juízo final”, “quatro cavaleiros do Apocalipse”.

7) Códigos do gosto e da sensibilidade: estabelecem (com extrema
variabilidade) as conotações provocadas por semas dos códigos
precedentes. Um templo grego pode conotar “beleza harmoniosa” e “ideal
de helenidade”, “antiguidade”. Uma bandeira desfraldada ao vento pode
conotar “patriotismo” ou “guerra”; todas elas conotações que também
dependem da situação em que se manifesta a emissão.

8) Códigos retóricos: nascem da convencionalização de soluções icônicas
inéditas, em seguida assimiladas pelo corpo social e tornadas modelos ou
normas de comunicação. Dividem-se, como os códigos retóricos em geral,
em figuras retóricas, premissas e argumentos.

9) Códigos estilísticos: determinadas soluções originais, codificadas
pela Retórica ou realizadas uma única vez, permanecem (quando citadas)
conotando um tipo de acabamento estilístico, a marca de um autor (tipo
“homem que se afasta, por uma longa estrada no final do filme = Chaplin”),
ou então a realização típica de uma situação emotiva (“mulher que se agarra
às cortinas de uma alcova com ares lânguidos = erotismo Belle Epoque”),
ou ainda a realização típica de um ideal estético, técnico-estilístico, etc.

10) Códigos do inconsciente: estruturam determinadas configurações ou
projeções, de estimularem dadas reações, de exprimirem convenção, são
consideradas capazes de permitirem certas identificações ou projeções,
de estimularem reações dadas, de exprimirem situações psicológicas.
Particularmente empregados nas relações de persuasão.

Tais códigos constituem os repertórios particulares de cada indivíduo. Para
comunicar pelo design, o jornal articula esses diversos códigos na formulação
de suas mensagens visuais, além dos da linguagem verbal. A escolha deste ou
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daquele código vai depender do leitor ao qual se destina e do tema abordado, de
acordo com a pertinência. Portanto, algumas pessoas perceberão imediatamente
a mensagem codificada, outras terão dificuldade e outras nunca compreenderão
o que foi dito.
Dentre os diversos códigos acima apresentados, um é bastante utilizado nos
jornais de uma forma universalizada, que não carece tanto do saber culturalizado, posto
que se dá no nível mais primário do contato humano com a mensagem visual, que é
o código perceptivo. A psicologia Gestalt é quem dá as bases para a compreensão
deste código. Em seu clássico livro Arte e percepção visual, Rudof Arnheim apresenta
os princípios básicos da percepção visual aplicada a leitura de obras de arte visuais.
Tais postulados são bastante válidos para a leitura de jornais, como aqui se pretende
demonstrar, articulando-os com os princípios básicos do design, que vêm a se constituir
como gramáticas de produção e de reconhecimento da matéria não-verbal.

3.1.2 - Princípios básicos do design
O discurso do design de notícias está calcado em alguns princípios que vão
possibilitar que, entre o pólo da produção e do reconhecimento, seja estabelecida uma
circulação de sentido. Tais princípios norteadores têm seus fundamentos estabelecidos
pelas pesquisas sobre percepção humana, desenvolvidas pela psicologia Gestalt.
A palavra Gestalt, substantivo comum alemão, usada para configuração ou
forma, tem sido aplicada desde o início do nosso século a um conjunto de
princípios científicos extraídos principalmente de experimentos de percepção
sensorial. Admite-se, geralmente, que as bases de nosso conhecimento atual
sobre percepção visual foram assentadas nos laboratórios dos psicólogos
gestaltistas, e meu próprio desenvolvimento formou-se nos trabalhos
teóricos e práticos desta escola (ARNHEIM, 2004, p.IV).

Dentre os princípios, destacam-se: a simplicidade (para o qual o sentido da
visão, de qualquer padrão visual, tenderá para a configuração mais simples possível,
das condições dadas); o nivelamento (unificação, realce da simetria, redução às
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características estruturais, repetição, omissão de detalhes não integrados, eliminação
da obliquidade); o aguçamento (realce das diferenças, obliquidade); a percepção
totalizante (o todo é maior que a soma das partes); semelhança e diferença (como
forma de organizar as partes); a relação entre figura e fundo (claro e escuro, negativo
e positivo); o equilíbrio e a tensão (como necessidade básica do ser humano e como
expressão de movimento).
Adaptados à prática do design, tais postulados são apresentados por autores
como Robin Williams (1995, p.14) como: contraste, proximidade, repetição e
alinhamento; ou Sousa (2005, p.272) que sugere como princípios do design de imprensa
o contraste, o balanço, o ritmo, a proporção e a unidade. O que se vai tentar aqui é
unificar os conceitos e fundamentá-los pelos postulados da Gestalt como instrumento
para a construção e percepção das mensagens jornalísticas pelo design.

3.1.2.1 - Equilíbrio, espacialidade, balanço
A noção de equilíbrio é básica para o ser humano. Está ligada à ação da força
da gravidade sobre o corpo humano e ao estabelecimento de referências que serão
necessárias para que se possa fazer avaliações sobre o que se vê. “Ver algo implica
em determinar-lhe um lugar no todo: uma localização no espaço, uma posição na
escala de tamanho, claridade ou distância” (ARNHEIM, 2004, p.3).
Mas ver não é apenas perceber os arranjos e as propriedades visuais dos
objetos, mas a interação das tensões que o ato propicia, e que não são acrescentadas
pelo observador, mas inerentes a qualquer percepção de tamanho, cor, forma e
movimento. Tais tensões, por possuírem magnitude e direção podem ser descritas
como “forças psicológicas”. O processo de leitura do que é percebido pela visão se
dá por inferências, que são
operações mentais que acrescentam algo aos fatos visuais dados, ao
interpretá-los. Induções perceptivas são às vezes interpolações que se
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baseiam em conhecimento adquirido previamente. Caracteristicamente,
contudo, são conclusões derivadas espontaneamente durante a percepção
de determinada configuração do padrão. (ARNHEIM, 2004, p.4)

O ato de ver é integrado. Quando se vê, percebe-se o todo e não apenas uma
parte de cada vez, percebe-se o continuum. Mas, ao mesmo tempo, percebe-se a
interação entre as diversas partes do todo. Isso é o que possibilita as várias induções,
atrações e repulsões que ocorrem no campo visual.
Arnheim destaca que “mesmo o mais simples padrão visual é fundamentalmente
afetado pela estrutura do espaço circundante, e que o equilíbrio pode ser perturba
doramente ambíguo quando a configuração e a localização espacial entram em
contradição” (2004, p.11). Tal postulado é muito considerado pelo design de notícias
e uma das característica da unidade. A página é vista como um todo integrado em
que cada parte constituinte apresenta uma força perceptiva que age sobre as demais.
A diagramação da página é feita em unidades compositivas, que podem ser tanto os
blocos de matérias, as imagens, os boxes, ou mesmos os blocos de textos ou títulos
isolados. O papel do diagramador é buscar o melhor equilíbrio entre estas partes.
A noção de equilíbrio, na Física, diz respeito ao estado em que todas as
forças que atuam num sistema compensam-se mutuamente. Da mesma forma
acontece com o equilíbrio visual. Mas este é um equilíbrio intuitivo, impossível de
ser mensurado por cálculos racionais.
Numa composição equilibrada, todos os fatores como configuração, direção
e localização determinam-se mutuamente de tal modo que nenhuma
alteração parece possível, e o todo assume o caráter de “necessidade”
de todas as partes. Uma composição desequilibrada parece acidental,
transitória, e, portanto, inválida. Seus elementos apresentam uma tendência
para mudar de lugar ou forma a fim de conseguir um estado que melhor se
relacione com a estrutura total (ARNHEIM, 2004, p.12).

O desequilíbrio leva à incompreensão. A ambigüidade põe em dúvida a
proposição e dá a impressão de ocorreu algum equívoco no processo compositivo.
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Ou seja, sugere a necessidade de mudança, o que gera intranqüilidade diante da
composição. Arnheim afirma, ainda, que a noção de equilíbrio (por ser também ligado
ao movimento intrínseco de toda composição) diz respeito à percepção do tempo.
Portanto, numa formulação desequilibrada, a atemporalidade “dá lugar à frustradora
sensação de tempo aprisionado. Exceto nos raros casos em que isto é exatamente o
efeito que o artista pretende, ele se esforçará para conseguir equilíbrio a fim de evitar
tal instabilidade” (2004, p.14).
Peso e direção são duas propriedades dos objetos visuais ligadas ao equilíbrio.
O peso sofre influência da localização.
O objeto pictórico localizado no centro pode ser contrabalançado por outros
menores colocados fora dele... de acordo com o princípio da alavanca, que
pode ser aplicado à composição visual, o peso de um elemento aumenta
em relação a sua distância do centro. Em qualquer exemplo em particular,
é claro, todos os fatores que determinam o peso devem ser considerados
juntos (ARNHEIM, 2004, p.16).

Na composição de Saul Bass (Hurlburt, 1980, p.63) vê-se que um pequeno
ponto, localizado na ponta do braço mais longo do balanço, bem distante do ponto de
apoio da alavanca, consegue equilibrar-se com o outro lado, em que está contraposto
um grande elefante, muito perto do suporte de equilíbrio. Qualquer alteração na
posição de um elemento significaria mudar também a posição de outros, sob pena de
desequilíbrio de toda a composição (figura 3.1).
Sendo o equilíbrio a busca do estado de distribuição na qual toda a ação
chegou a pausa, onde a energia potencial das forças perceptivas atinge seu mínimo,
deve estar claro que este não é necessariamente sinônimo de simetria, que seria uma
das formas de equilibrar tais forças. A simetria é a forma de equilíbrio mais facilmente
reconhecível e facilmente aplicável. Já a assimetria exige uma mudança do eixo de
apoio da composição (figura 3.2).
Este princípio da percepção visual dá suporte ao princípio básico do design de
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notícias proposto por Eugene De Lopatecki chamado balanço, que define como um
design bem balanceado aquele que
distribui equitativamente os elementos formais em torno do centro focal da
página (que se situa ligeiramente acima do centro geométrico) de acordo
com o seu peso visual (os itens mais largos e mais escuros têm maior
peso visual; assim, por exemplo, um pequeno item escuro necessita de ser
balanceado com um item claro maior). (SOUSA, 2005, p.272).

Todo o arranjo compositivo de uma página de jornal deve levar em conta
esse princípio para que a mesma seja considerada equilibrada, e por conseguinte,
mais legível e agradável ao olhar, pois livre da instabilidade a leitura se dará sem a
perturbação e sem desvio de atenção.
Arnheim indica ainda outras forças que afetam o equilíbrio e que são importantes
para a análise de uma página de jornal, como a profundidade espacial, ligada à relação
entre distância e tamanho: “quanto maior for a profundidade alcançada por uma área
do campo visual, maior será seu peso” (2004, p.16). Outro fator é o interesse intrínseco
pelo qual um elemento apresentado, mesmo pequeno, pode chamar mais atenção do
que outros maiores, pela relação afetiva que este pode evocar, ou pela sua própria
singularidade, ou disposição na página. Ou seja, o assunto também cria direção, logo,
afeta o equilíbrio. É por esse motivo que fotografias em que apareçam pessoas ou
animais, ou partes do corpo (olho, mão, pé etc.), atraem mais a atenção do leitor do
que uma fotografia de uma cena deserta. Os seres animados evocam movimento,
logo, maior força de atração visual. (figura 3.3)
O isolamento é outro fator que agrega peso a um elemento visual. Por causar
distanciamento, tal elemento ganha peso e destaque. A configuração da forma também
é fator de peso, pois as formas regulares das figuras geométricas simples tendem a
parecer mais pesadas que as formas irregulares ou orgânicas.
Também tendem a ser vistas como mais pesadas as formas verticalizadas do
que as oblíquas. A noção de alto e baixo é determindada pela força da gravidade,
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relação humana com o espaço é anisotrópica, ou seja, a dinâmica espacial varia com a
direção no espaço. Daí porque diferentes localizações são dinamicamente desiguais.
Um objeto de um certo tamanho, forma ou cor, visualmente terá mais peso
quando colocado mais alto. Portanto o equilíbrio na direção vertical não
pode ser conseguido colocando-se objetos iguais em diferentes alturas. O
mais alto deve ser mais leve. (ARNHEIM, 2004, p.21)

No jornalismo, os assuntos com maior valor-notícia devem ser destacados. As
estratégias utilizadas no impresso para oferecer tal destaque valem-se dos princípios
até aqui apresentados. Assim, as manchetes são preferencialmente colocadas no alto
da página, com corpo da letra maiores, ou fontes mais pesadas, com traços grossos.
Mas não é conveniente que as matérias secundárias recebam o mesmo tratamento
da manchete, pois, por estarem mais abaixo, já são naturamente vistas como mais
pesadas, logo, mais destacadas. O tratamento é diferenciado para que fique claro ao
leitor a hierarquia dos assuntos. Tal hierarquia está ligada à cultura jornalística e aos
interesses e valores que regem cada jornal. O isolamento por diferenciação também
pode ser alcançado com o uso de cores em títulos (ou em partes deles), ou em qualquer
outra peça gráfica a qual se queira destacar (figura 3.4).
É bem provável que boa parte dos jornalistas, designers e diagramadores não
atentem para tais detalhes quando produzem uma página, ou tenham conhecimento
destas regras compositivas. Talvez, mesmo que o soubessem, continuariam a
desenvolver as suas páginas da forma como sempre o fizeram, pois o fazem pela
intuição, confiando no olho, no sentido de equilíbrio e discernimento de que algo está
ou não no lugar certo, pois tal sentido é inerente ao ser humano. Cabe-nos aqui, no
entanto, demonstrar o porquê de as notícias serem diagramadas como o são. O fato
de tal conhecimento ser naturalizado nos leva ao questionamento sobre o motivo
de alguns terem mais aptidão do que outros para o desenvolvimento de discursos
centrados em matérias visuais mais elaborados que outros. Arnheim dá uma pista:
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Temos negligenciado o dom de compreender as coisas através de nossos
sentidos. O conceito está divorciado do que se percebe, e o pensamento
se move entre abstrações. Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos
para identificar e para medir; daí sofrermos de uma carência de idéias
exprimíveis em imagens e de uma capacidade de descobrir significado no
que vemos. É natural que nos sintamos perdidos na presença de objetos
com sentido apenas para uma visão integrada e procuremos refúgio num
meio mais familiar: o das palavras (ARNHEIM, 2004, p.I).

3.1.2.2 - Simplicidade, visibilidade e “prägnanz”
Quando a experiência subjetiva e julgamento de um observador não apresenta
nenhuma dificuldade de entendimento diante de uma composição visual, diz-se que
esta tem alto grau de simplicidade. Segundo esta lei básica da percepção visual
qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura
resultante é tão simples quanto permitem as condições dadas. Esta
tendência será menos evidente quando o estímulo for tão forte ao ponto
de exercer um controle forçado. Sob tais condições o mecanismo receptor
é livre apenas para organizar os elementos dados do modo mais simples
possível. Quando o estímulo é fraco, o poder organizador da percepção
pode manter-se de um modo mais completo (ARNHEIM, 2004, p.55).

A referida lei da simplicidade é aplicada ao design de notícias no sentido de
melhorar a visibilidade dos elementos constitutivos da página. Segundo Charaudeau,
a visibilidade é uma das exigência do discurso jornalístico impresso, pois esta
obriga a imprensa a compor as páginas de seu jornal de maneira que as
notícias possam ser facilmente encontradas e apreendidas pelo leitor. Assim
sendo, a instância midiática deve ter um cuidado particular com a maneira
de anunciar e apresentar as notícias. Isso é feito através da paginação
(primeira página, rubricas, fotos, desenhos, gráficos, tabelas, tipos de
colunas, molduras etc.) e da titulagem (títulos, pré-títulos, subtítulos, leads).
Tais elementos constituem formas textuais em si e têm uma tripla função:
fática, de tomada de contato com o leitor, epifânica, de anúncio da notícia,
e sinóptica, de orientação ao percurso visual do leitor no espaço informativo
do jornal (2006, p.233).

Aquilo que se apresenta de forma simples é mais fácil de ser identificado,
imaginado e memorizado. O simples está ligado ao bom ordenamento, em oposição
ao mal ordenado e confuso. Este tem sido um valor muito em voga no design de
65

notícias atual. Existe uma tendência à simplificação e a um bom ordenamento das
páginas no design dos jornais de hoje. Diferentes recursos visuais têm sido utilizados
para criar áreas de atração visual (entradas) e os projetos gráficos têm dedicado mais
atenção às coordenações e subordinações dos elementos visuais (figura 3.5).
A lei da simplicidade envolve a lei do discurso, parcimônia, pela qual “uma
hipótese é mais simples do que uma outra se o número de tipos de elementos
independentes da primeira for menor do que os da segunda” (Cohen e Nagel,
apud ARNHEIM, 2004, p.51). Isso remete também à célebre frase do arquiteto Mies
van der Rohe: “menos é mais” (less is more), bastante apreciada pelos minimalistas.
Arnheim destaca que
os objetos simples podem nos agradar e satisfazer preenchendo
adequadamente funções limitadas, mas todas as verdadeiras obras de
arte são absolutamente complexas mesmo quando parecem “simples”.
(ARNHEIM, 2004, p.51).
A simplicidade requer uma correspondência em estrutura entre significado
e padrão tangível. Os psicólogos da Gestalt chamam tal correspondência
estrutural de isomorfismo. É também um requisito para o design nas artes
aplicadas (ARNHEIM, 2004, p.55).

Diretamente ligado ao princípio de ordenamento temos a lei de prägnanz, termo
alemão que foi traduzido para o inglês como pregnance (segundo Arnheim, a tradução
não é boa, pois prägnanz significa quase o oposto de pregnance). Em português é
conhecida como lei da pregnância, ou da boa forma. Por esta lei, uma composição tem
alta pregnância se “apresenta um máximo de equilíbrio, clareza e unificação visual,
e um mínimo de complicação visual na organização de seus elementos ou unidades
compositivas”, segundo Gomes Filho (2002, p.36).

3.1.2.3 - Contraste, tensão e ritmo
Um fator importante na construção de sentidos no design de notícias é
o contraste. É a partir dele que se pode atingir um maior grau de visibilidade dos
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elementos constituintes da página. É a partir da diferenciação (ou não) dos elementos
que se consegue estabelecer relações como agrupamento, distanciamento, hierarquia,
o que possibilita ainda a criação de ritmos e tensões, que são elementos expressivos
importantes na construção de sentidos. Fayga Ostrower, em seu livro Universos da
Arte, trata deste assunto na pintura, mas muito do que afirma pode ser apropriado
pelo design de notícias:
... o artista dispõe de duas modalidades básicas para desdobrar os elementos
visuais na composição: as semelhanças e os contrastes. Ambos constituem
meios de diferenciar e organizar o espaço. Mediante semelhanças, que são
agrupadas em seqüências, o artista estabelece variações formais. Essa
sucessão visual de formas - em velocidades variadas de acordo com as
transições mais ou menos rápidas entre as semelhanças - é apreendida
como ritmo da imagem. Mediante contrastes, oposições formais e ênfases,
o artista interrompe momentaneamente o curso visual, introduzindo pausas
maiores ou menores. Dos contrastes resultam tensões espaciais, que
controlam os intervalos e que, finalmente regulam a extensão da imagem
de margem a margem (1983, p.283).

O contraste no design de notícias é utilizado de diversas formas: contraste de
tamanho, que dá o sentido da dimensão ou do exagero expressivo dessa propriedade
(seja num elemento da fotografia, ou ilustração, seja na tipografia); contraste de cor,
que cria harmonias expressivas ou identificadoras (unidade); contraste de forma, que
enfatiza o nivelamento ou o aguçamento das formas (contraste entre as regulares
e irregulares, pontiagudas x arredondadas, linhas retas x orgânicas); contraste de
direção deixando clara a oposição ou concordância dos elementos expressivos.
Para Donis Dondis, “no processo de articulação visual, o contraste é a força vital
para a criação de um todo coerente. Em todas as artes, o contraste é um poderoso
instrumento de expressão, o meio para se intensificar o significado, e, portanto, para
simplificar a comunicação” (2003, p.108). Se uma composição apresenta menos
contraste diz-se que está mais nivelada, se é mais contrastada tem maior aguçamento.
O nivelamento também é conhecido como concordância, mas, se mal empregado
pode gerar um conflito visual. Por exemplo, ao utilizar uma tipografia com duas fontes
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parecidas, mas não da mesma família (como Times e Garamond) será perceptível
uma pequena diferença, mas não o motivo pelo qual a diferença seja tão pequena,
uma vez que não se deve mudar a fonte no decurso do texto senão para enfatizar uma
mudança na “fala”, para destacar algo, hierarquizar ou para diferenciar por qualquer
outro motivo (figura 3.6).

3.1.2.4 - Proporção e formato
Definir o espaço da mensagem é o primeiro desafio imposto a quem vai
comunicar algo. No processo de criação do dispositivo de imprensa, a definição
do suporte mais adequado à mensagem surge como uma provocação ao primeiro
passo e às primeiras reflexões sobre o que se vai querer comunicar, para quem, de
que modo. Assim, o espaço (ou o tempo) começam a se delinear para tornar-se o
lugar da composição. No caso do jornal, o espaço inicia-se na definição da página e,
conseqüentemente, do jornal como um todo.
Definir o formato é também definir a ordenação interior da forma e do sentido
expressivo. É definir a proporção, compreendida como o fator estrutural de disposição
dos elementos visuais da página. Ostrower define a proporção como
a justa relação das partes entre si e de cada parte com o todo... a
medida das coisas... a proporcionalidade assinala um estado em que as
correspondências que existem entre as diversas partes de um conjunto
revelam-se significativas porque necessárias” (1983, p.280).

A proporção é quem mantém os elementos interligados, ela quem ajuda a dar
coerência interna e organicidade. O olhar humano busca a coerência e o equilíbrio, a
boa continuidade, a forma familiar, o reconhecível. É dentro do jogo das proporções
que se estabelece o melhor posicionamento para os elementos compositivos, para
que eles melhor se adaptem aos requisitos do olhar. É também a síntese dos ritmos e
das tensões da imagem. Portanto, a síntese do tempo/espaço.
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As variações de elementos e os contrastes subdividem a imagem e estabelecem
marcas de divisão. Observa-se portanto, uma ordenação dialética que prossegue
simultaneamente em duas direções: a divisão da totalidade e, ao mesmo tempo, a
coerência das partes formando uma totalidade. “É esse o significado das proporções:
a unidade na diversidade” (OSTROWER, 1983, p. 283).
Ao tratar dos princípios da proporção, Fayga discorre sobre o fazer do artista,
mas suas palavras são bem apropriadas ao fazer do designer de notícias.
Ao dar uma ordem proporcional às formas expressivas, o artista não visa
a enunciar regras ou ilustrá-las em sua obra. Não se trata de exercícios
intelectuais ou abstratos, e sim de chegar no trabalho concreto a certas
ordenações expressivas de espaço e tempo (tensões e ritmos). O artista
procurará compor a imagem com a maior precisão e coerência a fim de
transmitir claramente sua mensagem. (OSTROWER, 1983, p. 283)

No modelo apresentado por Fayga Ostrower, a divisão do espaço é feita em
quadrantes em que se identificam a área de entrada, a base, áreas de leveza, de
diminuição de peso e de peso visual. A variação de peso se dá de cima para baixo, em
direção à base. Tem-se ainda a área de ação e energia em que os elementos tendem
a ganhar destaque quando ali se encontram. Os vetores do desenvolvimento seguem
uma diagonal que vem da área de entrada (primeiro quadrante) em direção à área de
energia (quarto quadrante, canto inferior direito) (figura 3.7).
Tal esquema demonstra que os elementos visuais, quando dispostos nessas
áreas (1º e 4º quadrantes) atraem mais o olhar e tendem a ganhar destaque, enquanto
que nos outros dois quadrantes (2º e 3º) os elementos perdem força de atração. Assim,
o designer pode dar maior ou menor ênfase aos elementos visuais: se quer causar
impacto, coloca a imagem forte no 1º quadrante; se quer diminuir o impacto de uma
imagem forte, pode escolher o 2º quadrante (canto superior direito). Este esquema
é fundamentado em estudos de percepção da psicologia Gestalt e em noções de
equilíbrio e harmonia.
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Outro modelo para se encontrar pontos de atração visual de uma página é o
proposto por Milton Ribeiro. Ele destaca critérios para o estabelecimento de formatos
baseados na geometria euclidiana. Segundo Euclides, “para que um todo, dividido em
partes desiguais, pareça harmonioso, é preciso que exista, entre a parte pequena e a
maior, a mesma relação que entre o grande e o todo” (apud RIBEIRO, 2003, p.157).
Esta relação está presente na proporção áurea.
Existem registros de que a divisão do espaço pela proporção áurea já era
utilizada na arte antiga egípcia, grega e assíria. Mas também serviu de norte para as
mais diversas composições em artes visuais e gráficas, notadamente pelos designers
da escola Bauhaus, no início do século XX.
A página de jornal standard atual estabelece uma relação entre largura e altura
de aproximadamente 3:5, ou seja uma relação de proporção que respeita as divisões
harmônicas do retângulo áureo, (também conhecida como traçado regulador) e que
proporciona a chamada simetria dinâmica (RIBEIRO, 2003, p.164). A partir deste
retângulo é possível criar subdivisões harmoniosas e definir os pontos de maior força
de atração do olhar, bem como algumas linhas que podem orientar os vetores do olhar
(figura 3.8).
O jogo de proporção no design de notícias é importante também para o
estabelecimento dos tamanhos das peças que vão compor a página. Se uma matéria
recebe um determinado espaço, em função de seu valor-notícia, o tamanho de seu
título, ou da fotografia, deve ser proporcional ao espaço, que será uma representação
do valor do fato anunciado. Uma notícia de menor importância não deve receber o
mesmo destaque dado a uma notícia de maior importância, segundo os critérios de
noticiabilidade e a cultura jornalística, isso causaria estranhamento e confusão à
percepção do leitor (figura 3.9).
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3.1.2.5 - Atração, agrupamento, proximidade e repetição
“O todo é maior que a soma das partes”. Essa máxima dos gestaltistas é quase
um mantra repetido ad infinitum por designers de toda natureza. Trata da forma como
se percebe as informações visuais: instantaneamente e em sua totalidade. Mas o
processo de construção de qualquer “todo” (como uma página de jornal) desenvolvese em partes. E para que este todo seja coerente e comunique algo, é preciso que as
relações entre as partes respeitem algumas leis de formação (sintaxe).
Após perceber o todo, o olho busca entender as relações entre as componentes
para tentar reconhecer o sentido. Inicia-se um processo de tentativa de estabelecimento
de relações de semelhanças entre as partes, com o intuito de formar grupos que serão
comparados, pois a semelhança é a base para as diferenças. Este é o princípio da
lei do agrupamento da psicologia Gestalt que serve de base para um dos princípios
básicos do design, proposto por Williams (1995): a proximidade.
Os elementos próximos tendem a ser vistos como componentes de um mesmo
grupo, ao passo que os mais distantes tendem a ser vistos como não pertencentes ao
conjunto. Assim, o título deve estar mais próximo da matéria a que se refere do que de
qualquer outra, a legenda deve ser aproximada da sua respectiva foto, e o intertítulo
deve estar mais próximo do parágrafo subseqüente do que do anterior (figura 3.10).
Portanto, os elementos pertencentes a um mesmo grupo tendem a se atraírem
mutuamente. “Na linguagem visual, os opostos se repelem, mas os semelhantes se
atraem”, como ressalta Dondis (2003, p.45). Os agrupamentos podem ser formados
pelas mais diversas características dos elementos da composição: forma, cor, direção,
tamanho, peso, posição etc. Cabe ao olho identificar as semelhanças, estabelecer as
relações e tentar inferir o sentido. No pólo da produção jornalística, tal preocupação deve
existir na formação de todos coerentes e significativos que possam ser decodificáveis
pelo leitor.

71

Uma forma de enfatizar que determinados elementos (mesmo que bastante
heterogêneos) fazem parte de um mesmo grupo é segregando-os num espaço bem
delimitado, ou pelo uso de recursos que criem ligações entre estes. No jornalismo, a
caixa (ou box) é o artifício utilizado para agrupar, por exemplo, uma matéria coordenada
(vinculada), ou um quadro explicativo. Já a vinculação pode ser feita por um elemento
que não circunde totalmente o conjunto, mas que sirva como trilha visual passando
pelos elementos do conjunto, como uma linha de ligação entre uma palavra do texto
e sua explicação num espaço à parte, ou mesmo uma mancha de cor que segregue a
legenda e parte de com sua respectiva fotografia (figura 3.11).
A noção de agrupamento também está afeita à de unificação das diversas partes
semelhantes, não apenas no espaço contíguo da página, mas da publicação como um todo.
Tal unificação é percebida pela repetição de elementos visuais ao longo da publicação. O
uso repetido destes elementos com as mesma funções significativas transmitem ao leitor
a percepção de uma organização totalizada. Assim, a tipografia aplicada em uma página,
ou em um determinado tipo de peça informativa, será sempre a mesma, se tais peças têm
a mesma função (destaques, legenda, box, artigo etc.). A repetição é uma das principais
responsáveis pela identidade de uma publicação para diferenciá-la das demais.

3.1.2.6 - Fechamento, boa continuidade, figura e fundo, alinhamento
O sistema perceptivo humano busca a melhor estrutura para estabelecer
o reconhecimento, por isso não se precisa de todas as informações a respeito de
alguma coisa para que se saiba do que se trata. O sistema analisa o que é visto,
estabelece relações entre as partes e faz inferências acerca das possibilidades. A lei
do fechamento diz respeito a essas duas tendências: continuidade e pregnância. Ou
seja, se o olho vê uma seqüência de pontos espalhados sobre uma superfície (ou um
céu estrelado), a tendência é ligá-los para evidenciar a figura que poderia ali estar
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contida. Quanto mais próximos os pontos, mas força de atração impõem um ao outro
e mais relação é estabelecida, ao ponto de uma linha descontínua poder dar a noção
da figura a representar (figura 3.12).
O fechamento se dá também em relação a massas de cores formando figuras
sobrepostas. É o caso das imagens em que parece que uma figura foi extraída de
dentro de outra (em design usa-se o termo: figura vazada), ou ainda quando uma
figura, da mesma cor do fundo, se sobrepõe a outra de cor diversa. O olho tende a
ver uma de cada vez e a estabelecer que a forma que predomina como mais ativo
no campo visual (por sua melhor organização perceptiva) seja chamada de figura
(ou positivo) e o que se apresenta de forma mais passiva seja tomado como fundo
(negativo).
A boa continuidade faz com que o olho possa prever a seqüência do movimento
e inferir se existe um desvio de caminho ou uma bifurcação suave e previsível, por
exemplo, numa linha curva. Ou mesmo se um grupo de objetos estabelece alguma
seqüência que possa evocar algum tipo de deslocamento ou narrativa.
Levando-se em conta que “toda unidade linear tende, psicologicamente, a se
prolongar na mesma direção e com o mesmo movimento” e que “uma linha reta é mais
estável que uma curva” (GOMES JÚNIOR, 2002, p.21), o design de notícias se vale
desta lei em um de seus princípios básicos: o alinhamento.
Nada deve ser colocado arbitrariamente em uma página. Cada item deve ter
uma conexão visual com algo na página. (...) Mesmo quando os elementos
estiverem fisicamente separados uns dos outros, se estiverem alinhados,
haverá uma linha invisível conectando-os, tanto em relação aos olhos
quanto à mente” (Williams, 1995, p.27).

Os elementos podem ser alinhados pela lateral esquerda, pela direita, pelo
centro ou pelos dois lados. Elementos alinhados entre si pelo lado esquerdo, mesmo
que separados por um outro qualquer não alinhado a eles, tendem a ser vistos como
ligados entre si e pertencentes a uma mesma categoria ou grupo significante. O
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sentido passa também por este jogo de interligações na composição da página, em
função das sinerias que propõem.

3.2 - O leitor e a leitura dos jornais
3.2.1 - A evolução da leitura
Os hábitos de leitura dos jornais de hoje são reflexo de uma evolução da leitura
que remonta um período bem anterior à própria imprensa. Uma tradição que evoluiu
a partir do modo como as pessoas liam os livros. As primeiras leituras eram feitas
em voz alta, coletivas, comandadas por um leitor que interpretava o texto para a sua
comunidade de não-leitores. Como ressalta Chartier em “A ordem dos livros”, a leitura
não é apenas uma operação intelectual abstrata, é antes um engajamento do corpo,
inscrição num espaço, relação consigo e com os outros.
Ainda nos séculos XVI e XVII, a leitura implícita do texto, literário ou não,
constituía-se numa oralização, e seu “leitor” aparecia como o ouvinte de
uma palavra lida. Dirigida tanto ao ouvido quanto ao olho, a obra brinca com
formas e procedimentos aptos a submeter o texto às exigências próprias da
performance oral (Chartier, 1998, p.17).

Da leitura oral à leitura individual e silenciosa, observa-se uma mudança na
sociabilidade e na relação das pessoas com os livros. A leitura em voz alta tinha a
função de comunicar o texto aos que não sabiam ler, mas também era uma forma
de cimentar as relações sociais da época, enquanto que a leitura isolada, individual
e concentrada fala do modo contemporâneo de viver, em que os conceitos de
individualidade e privacidade são os dominantes.
À medida que as pessoas passam a ter maior acesso à leitura (pela queda
de preço dos livros, pela quantidade de títulos e pelo surgimento da imprensa), com
o aumento o número de alfabetizados, a comunidade de leitores se amplia. Chartier
ressalta como exemplo de popularização da leitura a bibliothèque bleue. Os livros de
capa azul que visavam à ampliação do leitorado europeu.
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A especificidade fundamental da bibliothèque bleue remete às intervenções
editoriais operadas sobre os textos a fim de tomá-los legíveis para as largas
clientelas a que são destinados. Todo esse trabalho de adaptação - que
diminui, simplifica, recorta e ilustra os textos - é comandado pela maneira
através da qual os livreiros e impressores especializados nesse mercado
representam as competências e expectativas de seus compradores. Assim,
as próprias estruturas do livro são dirigidas pelo modo de leitura que os editores pensam ser o da clientela almejada (CHARTIER, 1988, p. 20).

Desde já percebe-se a relação entre produção e reconhecimento, entre o modo
como o livro é produzido e suas possíveis leituras. Chartier destaca ainda a importância
da compreensão de que
não há texto fora do suporte que o dá a ler (ou ouvir), e sublinhar o fato de
que não existe compreensão de um texto, qualquer que seja ele, que não
dependa das formas como ele atinge o seu leitor. Daí a distinção necessária
entre dois conjuntos de dispositivos: os que destacam estratégias textuais e
intenções do autor e os que resultam de editores ou de limitações impostas
por oficinas impressoras.” (CHARTIER, 1988, p.17)

Neste ponto, existe uma interface nítida entre o modo de leitura dos jornais
atuais e as condições da técnica de escritura e de design dos jornais. O texto
jornalístico atual está cada vez mais distanciado do texto autoral e das intenções do
autor. Fundado em princípios como correção, clareza, simplicidade, funcionalidade,
concisão, utilidade, interesse, ineditismo, seletividade, coordenação, entre outros, o
texto jornalístico solicita uma forma específica de ser apresentado, bem diferente do
texto preparado para ser inscrito num livro.
Assim, o texto no jornal se dá em um suporte regido por regras estabelecidas
pelo projeto editorial, pelas rotinas produtivas, pelas limitações ideológicas, de poder e
demais interesses daquele que o edita, e que servem de base para o posicionamento
discursivo da publicação. O projeto gráfico, por sua vez, é o responsável por dar forma
ao dispositivo de imprensa. As regras podem ser de caráter técnico, comprometidas
com a visibilidade, legibilidade e ordenamento do conteúdo, mas também dizem
respeito ao posicionamento da publicação.
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A leitura, o processo de interpretação, passa pela compreensão das regras que
são estipuladas ainda na fase da produção, que devem ser as mais claras possíveis
para que se efetuem no reconhecimento. No jornal, tal compreensão se dá pela
repetição de estratégias e estruturas que vão deixar mais nítido ao leitor quais as
funções de cada uma delas, como são usadas e em que situações. É sobre elas que
se vai falar a seguir.

3.2.2 - Espaço e visibilidade
A mídia impressa, como todo ato de comunicação, se dá em um ambiente físico
específico, em um suporte material. No jornal, este espaço é o da página, mas também
o do seu conjunto na edição, e até da sua coleção. O suporte é um dos constuintes
do dispositivo de imprensa.
O dispositivo é uma maneira de pensar a articulação entre vários elementos
que formam um conjunto estruturado, pela solidariedade combinatória que
os liga. Esses elementos são de ordem material, mas localizados, agenciados, repartidos segundo uma rede conceitual mais ou menos complexa. O
dispositivo constitui o ambiente, o quadro, o suporte físico da mensagem,
mas não se trata de um simples vetor indiferente ao que veicula, ou de um
meio de transportar qualquer mensagem sem que esta se ressinta das características do suporte. Todo dispositivo formata a mensagem e, com isso,
contribui para lhe conferir um sentido. (CHARAUDEAU, 2006, p. 104)

O suporte é um elemento material do dispositivo que funciona como canal de
transmissão. O estudo do suporte do jornal impresso passa pela noção de espaço e
das diversas formas de divisão e preenchimento da mesma. Mas também dá noções
sobre a representações do tempo e das condições de recepção deste tipo de mídia.
Segundo Charaudeau, a impressa escrita é caracterizada por exigências relativas à
visibilidade, legibilidade e intelegibilidade. A visibilidade no impresso está intimamente
ligada às questões do uso do espaço. De uma certa forma, a inteligibilidade, ou seja, o
comentário dos acontecimentos, a fragmentação do fato em peças, também diz respeito
ao espaço e à forma com se dá a construção espacial da matéria jornalística.
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Muito já se falou (aqui inclusive) sobre o modo ocidental de leitura: da esquerda
para direita, de cima para baixo; sobre a força de atração do olhar que certas áreas do
retângulo que compõe a página tem em relação a outras; e sobre a importância das
regras de proporção para um design equilibrado. O que se pretende agora é explicitar
como se dá a ocupação do espaço e como as regras de percepção visual e princípios
do design se aplicam à página de um jornal.

3.2.2.1 - Invariantes da enunciação jornalística
O jornal tem elementos que são fixos, invariantes que se repetem em todas
as edições, e dão a noção de conjunto à coleção: os fólios. Maurice Mouillaud (2002)
dedica parte de seus estudos a estes invariantes, que tanto servem para cimentar a
identidade do dispositivo de informação quanto para situá-lo no espaço e no tempo.
Considera o nome do jornal (ou nome-de-jornal, na sua forma genérica) como um
enunciado “ao mesmo tempo mínimo e dominante”.
Ele não será considerado como um enunciado isolado e autônomo, mas
como um enunciado que aparece no jornal em locais bem determinados,
lugares de onde não se pode extraí-lo sob pena de perder seu sentido.
(Mouillaud, 2002, p.86)

Geralmente situa-se no alto, à esquerda ou no centro da página. Mas, em
algumas publicações, o logotipo “passeia” pela página. O que define a mobilidade (ou
não) é o espírito mais ou menos conservador de cada publicação. A mobilidade tem a
vantagem de ampliar as opções de diagramação da página e de interação com outros
elementos, o que pode parecer “moderno”. A desvantagem é transmitir a sensação de
instabilidade, imaturidade e inconstância.
Mas o nome do jornal é uma marca que o diferencia dos demais, fixando o
espaço de concorrência. Mouillaud enfatiza o papel deste tipo de enunciado reiterando
que o seu regime se opõe ao de todos os outros enunciados (figura 3.13).
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Poder-se-ia dizer que o nome do jornal só é percebido quando está em
concorrência com o “outro jornal”; a partir do momento em que ele é
extraído do paradigma, torna-se “o jornal” e perde seu nome, o nome
que lhe é próprio. O nome-de-jornal não é mais objeto da leitura, tornase seu envelope. Ele se retira acima de todos os outros enunciados. A
partir desta posição destacada, assegura a coerência e a continuidade
dos enunciados à maneira de uma pressuposição. Constitui o princípio
de uma espera, por parte do leitor, de certos enunciados. Firma um pacto
com o leitor que, por ser implícito, não é, do mesmo, menos significativo
(e que o leitor sempre pode opor, em uma de suas cartas de protesto, a
seu jornal, caso, por exemplo, estime que o pacto foi traído. Cartas estas
que as redações recebem todos os dias). (Mouillaud, 2002, p.86)

Neste pacto entre o jornal e o leitor, o uso da marca deve respeitar critérios e
qualquer tipo de alteração deve levar em conta tal pacto. No design de notícias atual
a marca do jornal interage com outros elementos. Em alguns casos é ladeada por
chamadas para páginas internas ou promoções, dado o forte poder de atração do
olhar que esta tem. Marcas menos conservadoras admitem que elementos, como
fotografias recortadas, sobreponham-se ao logotipo, encobrindo-o parcialmente.
Isso denota a confiança que a marca tem de que é conhecida, pois, mesmo não
sendo plenamente legível, sua força se impõe e a missão de completar a informação
eclipsada é transferida para o leitor (figura 3.14).
O nome do jornal é também um elemento do sitema de títulos do periódico,
sendo o título de todos os títulos, como define Mouillaud.
Ele é para o título o mesmo que os títulos são para os artigos. A totalidade dos títulos é coberta por um título único. Por sua posição, este
funciona como um fecho de abóbada, que assegura o fechamento
dos títulos e que a todos sustenta. Por seu nome, o jornal se fecha
sobre si mesmo. Nele, o conjunto de títulos encontra uma unidade
(2002, p.91)

O título deve ser encarado como um enunciado e como uma marca da
articulação do jornal: “uma região-chave que é o articulado e o articulador do jornal,
a expressão da esturutra”, segundo Mouillaud (2002, p.99). O autor considera que a
página do jornal articula duas unidades constitutivas: a coluna vertebral e o estrato
transversal. A coluna seria a unidade de referência da informação, “desde o título
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até os prolongamentos que ela pode ter no interior do jornal”, o fluxo da informação,
ligado ao projeto editorial. Já o estrato está ligado à isotopia gráfica dos títulos e dos
artigos, aquilo que é proposto pelo projeto gráfico.
O título representa um região-chave do jornal na medida em que aparece
na interseção de suas duas articulações; constitui uma unidade de corte
do estrato e uma unidade de corte da coluna. Tentaremos mostrar como os
dois valores do título, mesmo estando opostos, sustentam um ao outro, de
sorte que o título constitui a abóboda do dispositivo completo do jornal. Eis
porque o título não representa simplesmente uma variedade de enunciado
em um corpus lingüístico, nem um item no fluxo das informações, mas a
inscrição do jornal por excelência (Mouillaud, 2002, p.100).

Cabeçalhos, páginas de abertura de editoria ou seção, número da página, marca,
data e local da publicação servem para demarcar o espaço como uma chancela de que
o que vem a seguir representa o pensamento e os valores defendidos pela publicação,
o prestígio, a credibilidade e o respeito a qual faz jus. Uma síntese da identidade que o
diferencia dos demais. Tais fólios costumam aparecer no topo da página ocupando toda a
extensão horizontal da mancha de texto. Atualmente, nos casos de abertura de caderno,
editoria ou seção, há uma tendência de serem aproveitados como espaço de inclusão de
chamadas, com textos e fotos (figura 3.15). Portanto,
o nome-de-jornal é um representante (mas não o único) da coleção; é uma
representação mínima e condensada da mesma. Os assuntos e, mais genericamente, a diagramação são os meios de assegurar-se a identidade do
jornal através da variedade incessante de seus números. Desta forma, o
nome-de-jornal se refere a um duplo paradigma: no espaço, ele remete aos
jornais que são seus concorrentes; no tempo, aos outros números da coleção. Ele preenche uma dupla função, aquela de designar, ao mesmo tempo,
uma alteridade e uma identidade (Mouillaud, 2002, p.88).

3.2.2.2 - Espaço publicitário
Nos jornais comerciais, dentre eles O Estado

de

São Paulo, objeto deste

estudo, quem primeiro ocupa o espaço da página é o anúncio. A primazia é da
publicidade, que é quem viabiabiliza a existência da publicação. O conteúdo
editorial é soberano, mas, na prática, quem primeiro determina a ocupação deste
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na página é o departamento comercial. A relação entre estas duas instâncias é um
tanto quanto conflituosa, mas inevitável. Os jornais comerciais procuram ordenar de
alguma forma o espaço publicitário, estipulando alturas máximas que permitam a
boa continuidade da função básica do jornal que é informar seus leitores. Procuram
deixar claro o que é material publicitário e o que é editorial, para que o leitor não
tenha dúvidas sobre quem é o responsável por cada conteúdo. Mas existem casos
em que a publicidade tenta misturar-se ao conteúdo próprio do jornal, tentando se
disfarçar como se dele fosse parte legítima. Cabe aos jornais zelarem para que a
confusão não se estabeleça no entendimento do leitor (figura 3.15), destacando o
informe publicitário como tal.

3.2.2.3 - Hierarquização pelo espaço
Uma das formas de indicar o valor-notícia de um determinado fato ao leitor é
pelo espaço que ele ocupa na publicação. Dois aspectos devem ser levados em conta
na hierarquização pelo espaço: a localização topológica e a área ocupada. As matérias
apresentadas na primeira página são compreendidas como mais importantes que as
colocadas nas páginas internas, pois estão na “vitrine” do jornal, a capa.
A distribuição das matérias nas páginas respeita aquilo que Mouillaud chama
de “linearidade dos assuntos”, que diferencia as páginas entre abertas e fechadas. As
abertas são aquelas que admitem assuntos diversos, a miscelânea de conteúdos, como
se dá na primeira e, em alguns jornais, na última. Já as fechadas seriam aquelas em
que os conteúdos estão restritos a uma retranca que os sustenta, é o caso das página
das editorias (economia, política, cidades etc.).
Outro tipo de oposição proposta por Mouillaud é a topológica entre interno e
externo. As páginas externas (capa e contra-capa) “constituem, de alguma maneira,
uma membrana do jornal” (MOUILLAUD, 2002, p.101), são páginas sensíveis, mais

80

animadas pela velocidade e emergência dos acontecimentos, sejam estes matérias de
agências ou reportagens do próprio jornal.
Já as páginas internas representam o coração do jornal em que os itens
só chegam após terem sido filtrados e classificados pelos títulos-assuntos. Tanto mais se penetra o jornal, menos se lida com informações
propriamente ditas, mas com programações e serviços. (MOUILLAUD,
2002, p.101)

Os títulos-assuntos são invariantes do jornal, vão aparecer internamente todos
os dias. Já o que é exposto na primeira é variável, em função dos assuntos do dia.
Dependendo do tipo de jornal, não dá para garantir que todos os dias o assunto
“esporte” vai estar em determinado lugar da primeira ou da última página, mas ele
estará sempre presente no caderno ou na seção interna correspondente ao assunto.
Além da seqüência das páginas há a distribuição dos assuntos na própria
página, que deve respeitar alguns princípios. Como se viu anteriormente, as
pessoas percebem melhor os elementos colocados mais acima da página e tendem
a considerar que o que está acima é prevalente em relação ao que está mais abaixo,
em função do sentido da leitura. Da mesma forma, o que está mais à esquerda
tende a ser melhor visto e tido como nível superior de entrada no texto. Tal regra é
válida tanto para a página como um todo como para as suas subdivisões. Quando
um texto está disposto acima ele é percebido como a manchete, como conteúdo o
mais importante daquela página.
A hieraquização pelo tamanho está calcada na percepção de que o que
é maior prevalece sobre o menor, pois será melhor visto. É contraditório para
quem lê/vê que uma matéria secundária seja maior que a principal da página,
ou que a foto maior não pertença à manchete da página. A hierarquização pelo
espaço deve combinar os dois aspectos, para indicar o percurso de leitura pela
combinação entre posição e área ocupada: da esquerda para a direita, de cima
para baixo, do maior para o menor.
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3.2.2.4 - Espaço dinâmico
Tomar ao pé-da-letra o que foi dito logo acima pode dar a impressão de que o
jornal é uma construção previsível e monótona. Pode ser, ou não. Cabe ao diagramador
evitar que isso aconteça jogando com os elementos que compõem a página, buscando
equilibrar os diferentes pesos e forças de atração que cada elemento tem nos diferentes
espaços da página.
Os jornais de hoje não se valem mais apenas do título e da foto como elementos
de entrada para o texto. Além das letras capitulares, dos antetítulos e dos intertítulos,
existem as aberturas, os “olhos”, os destaques e diversas outras peças que procuram
antecipar para o leitor o assunto contido no texto. Alguns chamam de “ventilações”,
artifícios para quebrar a monotonia do grande texto blocado que tanto escurece a
página, mas a finalidade mesma de tais peças é dar dinamismo à leitura e manter o
leitor interessado em percorrer a página (figura 3.17).
O leitor de hoje flana pela página, percorre com o olho em busca daquilo que o
apetece. Tal hábito de leitura de jornais é conseqüência da influência de outras mídias,
como a televisão e a Internet. Nestas o leitor navega, seja “zapeando” com o controle
remoto - pulando de canal em canal, ou saltando de janela em janela na web, clicando
em links, sendo bombardeado por janelas e abas que se abrem à sua frente. A leitura
do jornal tem se tornado cada vez mais parecida com a fruição da TV e da Internet, ou
seja, cada vez mais não-linear e menos passiva.
Os leitores “scanam” os títulos, lêem umas linhas aqui e ali, vêem as imagens
e só aprofundam a leitura nos raros casos em que uma peça vá ao encontro
dos seus gostos e expectativas ou nos casos em que uma peça lhes permita
refugiarem-se na segurança do sentimento de que aquilo que acontece aos
outros não lhes acontecerá (crimes, acidentes, etc.) (SOUSA, 2005, p.267).

As páginas dos jornais de hoje diferem em muito das páginas de antes do
computador e da televisão, pois estas procuram reproduzir o mosaico de opções que
hoje estão à disposição dos leitores.
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3.2.3 - Peças e grafismos
Como foi mostrado anteriormente, uma tendência do design de notícias atual
é fracionar o texto do jornal num mosaico de pequenos elementos textuais, ou peças.
É uma forma de tornar o texto mais intelegível, por fazer o conteúdo aflorar mais
rapidamente à vista do leitor. Isso não quer necessariamente dizer que o jornal perde
conteúdo, pois o que muda é a forma de se construir os textos. Tal construção está
profundamente lastreada na interação entre elementos verbais e não-verbais. O
design entra no contexto como responsável por explicitar o tipo de peça, e o gênero
textual ao qual esta representa.
Tais peças podem ser compostas de blocos de textos escritos, acompanhados
ou não de imagens, segregados em espaços definidos, coloridos ou não. O conteúdo
ali inserido tanto pode ter valor informativo, quanto opinativo, como pode ser um
espaço para a memória de um fato, ou para apresentar personagens de uma história.
O formato da peça é quem vai marcar a diferença ou a similaridade entre uma e outra,
e é quem vai dar a pista ao leitor de que naquele espaço ele vai ter acesso a um
determinado tipo de informação.
A significação de cada elemento é dada pelo projeto gráfico, a partir de critérios
arbitrados pelo design. Logo, tem valor simbólico, em função do contexto cultural ao
qual está inserido, ou seja, é próprio daquele dispositivo. Assim, linhas pontos e fundos
coloridos ganham o sentido determinado pelo projeto gráfico. A decodificação se dará
à medida que o código esteja bem estruturado, que exista uma coerência interna, que
permita o reconhecimento da gramática por parte do leitor.
Linha, pontos e fundos podem ser utilizados (só ou em conjunto) para criar
sentido de hierarquia, diferenciação, destaque, abertura, continuidade, encerramento,
temática, mas nunca, apenas com o sentido estético, de embelezamento. Cada
elemento do projeto gráfico tem uma função enunciativa a cumprir.
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As peças podem também trazer imagens (fotografias ou ilustrações). Por
exemplo: peças opinativas que trazerem a foto do colunista, ou especialista a discorrer
sobre um tema. Tal recurso apresenta o autor da opinião, que “mostra a cara”, assume
o que disse, pois é habilitado para tanto. O uso de ilustrações em peças pode, por
exemplo, servir como atrativo visual e elemento de reconhecimento mais imediato de
qual tipo de assunto é tratado naquele espaço. O tamanho e a localização das peças
depende do tipo e da função de cada uma delas, e será assunto mais aprofundado na
análise de caso no próximo capítulo.

3.2.4 - Tipografia e legibilidade
Como foi mostrado anteriormente, o espaço (suporte) está relacionado à
visibilidade e à integibilidade, duas exigências das mídias impressas. A terceira
exigência desse campo de atividade discursiva e semiológica em que se insere o
jornal impresso é a legibilidade. Cabe à tipografia a tarefa de tornar o texto escrito
legível. É ela quem dá a forma visível e durável à linguagem humana. É também uma
das responsáveis por dar energia e vida ao texto.
Robert Bringhust considera que a missão da tipografia é honrar o texto, e que
as letras têm vida e dignidades próprias.
Letras que honram e elucidam o que os homens vêem e dizem também merecem ser honradas. Palavras bem escolhidas merecem letras bem escolhidas; estas, por sua vez, merecem ser compostas com carinho, inteligência,
conhecimento e habilidade. A tipografia é um elo, e como tal deve ser tão
forte quanto o resto da corrente, por uma questão de honra, cortesia ou puro
deleite (Bringhust, 2005, p. 24).

Princípios de legibilidade e de desenho das letras eram conhecidos e utilizados
pelos escribas egípcios, do ano 1.000 a.C. São princípios que se baseiam na estrutura
e na escala do corpo humano (olho, mão, antebraço), mas também na percepção da
mente humana.

84

Independente das ferramentas utilizadas pelos tipógrafos, seja o cinzél, a pena
ou o computador, os princípios de desenho das letras pouco mudou do século XV para
cá. E mesmo as novas famílias de tipos que hoje se vê nos jornais, de alguma forma
estão ligadas à tipografia ancestral.
A tipografia encontra-se num pardoxo de ser um elemento de atração do olhar,
num mundo congestionado por apelos visuais, mas que deve manter-se discreta -para
que seja lida, para que o texto seja o ator principal no ato de comunicação. Outro
objetivo da tipografia é a durabilidade, não a imutabilidade, mas a superação dos
encantos da moda. Nas palavras de Bringhust, “a melhor tipografia é uma forma visual
de linguagem que liga a atemporalidade ao tempo” (2005, p. 23).
Além da legibilidade, a tipografia é também um canal de transmissão do
pensamento do autor. Ela deve transmitir estados de espírito como serenidade, alegria,
tristeza, graça, tensão etc., mas dentro do contexto, e não apenas como adereço. Tais
noções são transmitidas pelo costume, pelos usos de tais tipografias ao longo dos
tempos, sedimentados por acumulação nas culturas das comunidades de leitores.
A tipografia está para a literatura assim como a performance musical está
para a composição: é um ato essencial de interpretação, cheio de infinitas
oportunidades para a iluminação ou para a estupidez. Muita tipografia mantém distância da literatura, dados os muitos usos da linguagem, que também incluem as embalagens e a propaganda (BRINGHUST, 2005, p.26).

Para cada tipo de texto existe uma forma adequada de uso da tipografia.
Assim como numa pesquisa acadêmica (como esta) o texto não é homogêneo,
pois está recoberto de títulos, intertítulos, citações, notas de rodapé, exemplos
ilustrativos etc., o mesmo acontece com o texto do jornal. As diversas divisões em
seções e peças requerem identidade e modos de expressão que reflitam a idéia do
autor do texto e possibilitem a melhor forma de construção da narrativa no jornal.
As camadas de cada nível do texto devem ser formalmente consistentes, distintas
e harmônicas.
85

O projeto gráfico deve prever e abarcar todas as necessidade da escrita e criar
para cada situação uma solução tipográfica própria. Com isso, fica mais fácil para o
leitor entender que tipo de texto é aquele, quando aparece e por quê. A tipografia deve
servir para deixar claro a ordem interna do texto, e quanto mais simples e ordenada
ela for mais rápida será a compreensão de suas regras e de seus sentidos.
A página tipográfica é um mapa da mente; é também com freqüência um
mapa da ordem social da qual emerge. E, para bem ou para mal, mentes e
ordens sociais não cessam de mudar (BRINGHURST, 2005, p.27).

A tipografia deve estabelecer uma relação visual entre o texto e os outros
elementos (fotografias, legendas, tabelas, diagramas, notas) de tal modo que seja
um reflexo real da relação. Ela deve prever, por exemplo, onde ficará a legenda e
o crédito em relação à foto; o antetítulo em relação ao título e a outros elementos
como filetes e manchas de cores; ou qual a distância que deve ficar o título em
relação ao texto, e qual deve ser o tamanho deste em função do espaço destinado
à matéria.
Segundo ainda Bringhurst (2005, p. 31), dentre as funções da tipografia,
destacam-se:
• convidar à leitura;
• revelar o teor e o significado do texto;
• tornar clara a estrutura e a ordem do texto;
• conectar o texto a outros elementos existentes;
• induzir a um estado de repouso energético, que é a condição ideal da leitura.

3.2.4.1 - Classificação e escolha dos tipos
A escolha da tipografia adequada ao projeto gráfico de um jornal é um dos
pontos de partida no design de notícias. Tal escolha deve ser feita a partir de critérios
claros, baseados no caráter do texto.
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Assim como as palavras e as sentenças, as letras têm tom, timbre e caráter.
Assim que um texto e um tipo são escolhidos, inicia-se uma intersecção de
dois fluxos de pensamento, dois sistemas rítmicos, dois conjuntos de hábitos, ou ainda de duas personalidades. Não é preciso que elas vivam juntas
e contentes para sempre, mas, de um modo geral, não convém partir de
uma relação conflituosa (BRINGHURST, 2005, p.27).

Seguindo a metáfora musical de Bringhurst, a escolha dos instrumentos que vão
participar da composição é muito importante. Deve existir um bom casamento entre
os timbres dos instrumentos, respeitando o estilo da “música” e os instrumentos que
tradicionamente são usados para aquele tipo de repertório. Se violão, flauta, clarinete,
cavaquinho e bandolim combinam bem em um chorinho de Ernesto Nazareth, talvez
não funcionem tão bem num rap de Mano Brown, que pode ir bem apenas com os
sons de boca produzidos por seus “brothers”.
Na tipografia acontece o mesmo. Algumas fontes são mais adequadas a um
tipo de composição do que outra. Umas são mais ligadas a um período histórico ou
artístico que outras e a escolha criteriosa é quem vai determinar se o conjunto será
harmonioso ou apenas uma apresentação diletante.
A tipografia trabalha com unidades de informação (bits) de duplo significado:
significam o que são e o que dizem. Daí a importância da escolha do tipo, para
que não haja conflito entre aquilo que as palavras dizem lingüisticamente e
aquilo que visualmente é apresentado, deixando o texto dissonante, fora do tom,
desafinado.
Existem diversas classificações para os diferentes desenhos de letras, geral
mente são baseadas em características estruturais dos tipos ou no período histórico
em que foram criadas, levando-se em conta as tendências artísticas de cada período.
Portanto, as fontes podem ser serifadas (que apresentam serifas, um certo arremate
nas extremidades das letras), sem serifas, humanistas (por imitarem os traços típicos
feito com pena, à mão pelos escribas medievais), do tipo “display” (de tamanho
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avantajado), manuscritas e decorativas. Todas estas classificações (e muitas outras)
são baseadas na estruturação do desenho das letras (figura 3.18).
Robert Bringhurst classifica as fontes tipográficas como renascentistas, barro
cas, neoclássicas, românticas, realistas, modernistas geométrica, modernistas líricas
e pós-modernistas. A taxonomia defendida por ele agrupa os desenhos dos tipos de
acordo com a escola artística a qual estão mais aproximadas, quer pelo período ao
qual estas foram desenhadas, quer por sofrerem influência de outras desenhadas em
tal período (figura 3.19).
Descrições e classificações tipográficas rigorosamente científicas são certamente possíveis, e pesquisas importantes vêm sendo feitas nesse campo há
vários anos. Assim como o estudo científico de plantas e animais, a ciência
ainda jovem da tipologia tipográfica envolve medição precisa, análise minuciosa e o uso cuidadoso de termos técnicos descritivos. No entanto, as letras
não são apenas objetos da ciência, pois também pertencem ao âmbito da
arte e participam de sua história. Elas têm mudado com o tempo do mesmo
modo que a música, a pintura e a arquitetura, e a elas são atribuídos os
mesmos termos históricos aplicados a esses campos: renascentista, barroco,
neoclássico, romântico e assim por diante (BRINGHURST, 2005, p.135).

A adequação ou não de uma tipografia a um determinado jornal vai depender
também do tipo de jornal. Do tipo de contrato que este jornal tem com seus leitores,
ou em outros termos, o posicionamento discursivo do dispositivo de informação. Um
jornal classificado como de referência não usará uma tipografia que o confunda com
um popular. Cada um constrói para si uma posição enunciativa própria e procura ser
reconhecido nesta posição. A tipografia é um dos elementos que ajudam a produção
e o reconhecimento da posição de cada um.
Os jornais - sejam eles populares ou de referência - geralmente utilizam, no corpo
principal dos textos, fontes serifadas, de inspiração clássica, em que o traço imita o da
mão do escriba (humanista) como: Times, Sabon, Charter, Minion, Garamond. Tais fontes,
além de terem uma boa legibilidade para corpos pequenos, inspiram confiança e tradição,
dois atributos almejados pelos jornais, quer sejam eles de referência ou populares.
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No caso das fontes dos títulos existe uma diferença maior entre estas duas
categorias de jornais. Os de referência (ou sérios) tendem a usar fontes um pouco
mais tradicionais, geralmente serifadas, de acordo com o grau de tradicionalidade
ou de modernidade que queiram avocar para si. Os pesos das letras tendem a ser
menores que nos jornais populares, que, por sua vez, tendem a utilizar fontes sem
serifa, por parecerem mais simples e despojadas.
Não se trata de questão de gosto, mas de influências e de consonância com
o tipo de estilo ao qual o leitor padrão está mais habituado. O jornal de referência
é influenciado pelas artes visuais clássicas ou modernas, mais “limpas” e serenas.
Já os jornais populares sofrem influência do barroco e da arte popular, do naïf, dos
modos e cores como cada uma destas artes inspiradoras se expressam. Ou seja,
cada tipografia tem uma personalidade que casa melhor com os diferentes tipos
de jornal.

3.2.4.2 - Tipografia e modalização do discurso
A tipografia entra no espaço discursivo da mídia impressa como a representação
formal das falas dos enunciadores. Ela ajuda a transformar frases em enunciados, pelo
modo como estas são apresentadas, ou seja, por agregar contexto às frases (retomando
o conceito proposto por Foucault sobre a diferença entre frases e enunciados). A
depender do desenho das letras, um enunciado pode assumir diferentes significações.
Pode ser lido como um grito ou como um murmúrio, uma forma de interjeição, um aviso
ou uma exclamação. O enunciado pode ainda parecer sensual ou ríspido, elegante ou
desajeitado, refletindo o contexto da frase (figura 3.20).
A tipografia participa da modalização dos enunciados e ajuda a explicitar o caráter
ideológico, ou de poder embutidos no discurso. Tem a capacidade de apresentar ao
leitor as diversas vozes presentes no texto, pelo contraste visual que cria. As vozes do
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texto podem soar como um coral afinado ou como uma grande algazarra, a depender
da intenção ou da destreza de quem rege o conjunto.
A consistência é uma das formas da beleza. O contraste é outra. Uma boa
página e até mesmo um bom livro podem ser compostos com um tipo de um
único tamanho do começo ao fim. Podem também esbanjar variedade, como
uma floresta tropical ou uma metrópole contemporânea. (BRINGHURST,
2005, p. 114)

Os recursos aos quais a tipografia dispõe para modalizar os discursos nos textos
impressos baseiam-se em variações de suas características construtivas, como:
• Peso - Os tipos podem variar quanto à espessura de suas linhas compositivas,
deixando a textura mais clara ou mais escura na região da página em que
foi aplicada a variação, criando contrastes que atraem a visão. Tal variação
corresponderia à existente entre vozes agudas, médias e graves. Como num
coral com sopranos e contraltos, tenores, barítonos e baixos, que dão um
colorido especial e harmonioso à música.
Os primeiros tipos bold (negritos) utilizados por Gutenberg na década de 1440
eram aplicados em letras góticas, só no século XIX apareceram as primeiras
fontes romanas em bold. Atualmente, a variação de peso das letras transita
desde as mais finas até as super pesadas. Boa parte da nomenclatura das
fontes é dada em inglês, assim temos: thin (conhecida como fio de cabelo),
light (fina), regular (normal), bold (negrito), heavy (pesada) e extra bold (super
pesada), dentre outras.
A variação pode determinar a hierarquia dos textos, mas também serve
para contrabalançar os pesos das letras em relação aos outros elementos
da página. Pode indicar um destaque no conteúdo ao qual o autor acha
importante para que o leitor possa fazer inferências e perceber subentendidos
implícitos no texto, o que pode enfatizar, por exemplo, algum aspecto
ideológico no texto.
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• Inclinação - As fontes cujo eixo de construção é perpendicular à linha de base
são conhecidas como romanas ou redondas, já as que têm eixo inclinado são
conhecidas como itálicas, ou grifo. As primeiras têm origem na renascença romana
e são inspiradas tanto nos desenhos das maiúsculas do império romano, quanto
nas minúsculas do período do imperador Carlos Magno. As itálicas também têm
origem na renascença italiana, mas não necessariamente em Roma. Segundo
Bringhurst, “os itálicos do início do Renascimento são conhecidos como aldinos,
em homenagem ao estudioso e editor Aldus Manutius, que encomendou o
primeiro tipo itálico a Francesco Griffo, em 1499” (2005, p. 139).
A fonte itálica tem sido muito utilizada para indicar o discurso direto, de citação,
a remissão ao ausente, ou aquele que não deve aparecer. Ela pode surgir como
opção às aspas na reprodução literal do texto (ou fala) de outra pessoa. Assim
como no uso das aspas, o grifo pode sugerir alguma ironia por parte do autor,
algo como afirmar que as palavras não são dele, mas de quem as pronunciou
e que estão sendo reproduzidas ipsis literis. O julgamento (pré-julgado) fica a
cargo de quem lê.
Nos jornais o itálico é utilizado como modalizador para apresentar a pergunta
nas entrevistas, pois o entrevistador deve ser colocado em segundo plano em
relação ao entrevistado, deve ser eclipsado em relação ao personagem em
foco. Nas legendas de cinema, ele aparece para diferenciar a voz do narrador
da voz dos falantes na cena, ou quando um personagem rememora ou pensa
em algo (flash back). Estas tradições visuais vão se cristalizando culturalmente,
tornando-se também gramáticas de reconhecimento.
• Tamanho - Como já foi dito anteriormente, o contraste de tamanho faz com
que se tenha a percepção de que um elemento é hierarquicamente prevalente
a outro, o que ajuda a criar um percurso de leitura e de reconhecimento das
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intenções do enunciador. Nos jornais, as matérias mais importantes de cada
página (manchetes) recebem títulos maiores que as demais. A seqüência
valorativa se dá pelo tamanho (corpo) atribuído a cada título. Assim, se um
título recebe um corpo 44 e outro 22, o leitor pode de imediato inferir qual o
valor-notícia que o jornal atribuiu para cada uma destas matérias.
Do ponto de vista semiológico, a escolha do tamanho tanto pode enfatizar como
esconder um determinado assunto, o que pode explicitar também o caráter
ideológico do texto e o posicionamento discursivo do dispositivo. O jornal não
deixa de publicar o fato, mas o faz de forma “discreta”. Ou seja, o tamanho pode
variar de acordo com os interesses de quem publica: um atribui dimensões
maiores a aquilo que outros talvez não dêem tanto destaque.
• Entonação - A variação do “tom de voz” de uma fala num texto escrito pode
ser representada graficamente pelo uso de letras maiúsculas ou minúsculas.
As letras maiúsculas eram as predominantes na escrita do Império Romano. As
inscrições na Coluna de Trajano, composta apenas por maiúsculas, influenciaram
tipógrafos de todos os tempos pelo modo elegante e “imperial” de tais letras.
As maiúsculas vêm então representar um tom solene, forte e superior de fala.
“Ordens pedem caixa-alta”. Talvez por isso apareçam assim, em algumas peças
jurídicas (como petições e despachos). A legibilidade fica prejudicada, mas a
autoridade estará mantida.
As regras de etiqueta para usuários de correio eletrônico ou de conversação na
Internet (como MSN ou Skype) alertam que é agressivo e pouco educado o uso
de textos em maiúsculas. Dá a impressão de que o autor está gritando com a
pessoa do outro lado, ou repreendendo por qualquer motivo.
Já o uso de minúsculas facilita a leitura pelo contraste entre as letras e pelo
movimento natural que proporciona, fazendo com que as letras sejam melhor
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diferenciadas e percebidas. O mais usual é mesclar os dois modos, mas existem
publicações produzidas pela escola Bauhaus em que o texto todo era composto
apenas em minúsculas. Os tipógrafos desta escola procuravam a forma mais
sintética, mais limpa e despojada de enfeites e vibrações. Franciscana, talvez.
• Espaçamento horizontal - Em latim, a palavra textus significa tecido, mas
também já foi sinônimo de página escrita. Para que a textura não fique nem tão
apertada, sem respiração, nem tão afastada, parecendo esgarçada, é necessário
que os fios que compõem o tecido tenham um afastamento adequado. O
texto escrito deve ser composto de forma arejada e consistente, com espaços
adequados tanto entre as letras como entre as palavras. Em alguns casos,
um espacejamento entre as letras é benvindo, quando se quer transmitir uma
noção de tempo alargado, de ritmo lento, como num soletrar pausado. Noutros,
as letras apertadas denotam congestionamento, aprisionamento, compressão.
Ou seja, tais recursos só devem ser utilizados como estratégias enunciativas e
não como forma de driblar o excesso ou a falta de espaço para as palavras.
• Distorção - Algumas fontes são desenhadas como deformações de suas
matrizes. Tais desenhos são fruto do achatamento (condensação) ou do
esticamento (expansão) das letras originais. O uso deste tipo de fonte pode
transmitir o sentimento ao qual tais desenhos foram submetidos a trações,
podendo combinar-se com mensagens que tenham esse sentido, mas apenas
em textos curtos, pois a legibilidade fica prejudicada nos dois casos (expansão
ou compressão).

3.2.4 - As cores no discurso jornalístico
A cor é um dos componentes do discurso jornalístico de maior força de atração
do olhar, mas também é um forte elemento de construção de sentido. A compreensão
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do uso da cor como operador discursivo no jornalismo deve ir além das associações
sinestésicas generalizantes entre as qualidades cromáticas dos objetos e seus
significados baseados nos referentes naturais ou afetivos estabelecidos culturalmente
(vermelho/ sangue/ paixão/ luta; ou azul/ céu/ paz/ tranqüilidade). O que deve interessar
ao jornalismo é modo como a cor pode ser utilizada como elemento de informação.
As cores não devem ser usadas, ou avaliadas, de forma isolada, mas sempre em
relação com os outros componentes do dispositivo, envolvendo o contexto estético, o
ambiente cultural, as limitações técnicas e ideológicas, o conteúdo da informação em
si, as diretrizes e condicionantes que determinam, consciente ou inconscientemente,
o uso da cor no jornal.
Assim como outros códigos que a mídia utiliza, a própria expressão das cores deve ser pensada como uma estrutura que se adapta ao veículo/suporte
da comunicação, aos objetivos e às intenções dos meios de comunicação
e ao meio cultural no qual é gerada e no qual atua. O tempo de recepção,
o alcance da informação, o suporte técnico, a velocidade das inovações e o
estágio de solidificação etc., são diferenças entre os veículos que impõem
padrões diversificados para a comunicação jornalística. São também, contudo, resultados do estágio tecnológico e das relações culturais de cada
época, de cada sociedade e da maneira como se produz e se recebe o
jornalismo. (Guimarães, 2003, p.21)

Luciano Guimarães defende que a abordagem em relação às cores nas
mídias deve estar centrada na cor como elemento de informação, indo bem além da
função meramente estética ou decorativa. Assim ele denomina tal uso dos elementos
cromáticos como cor-informação, em função de sua aplicação para organizar,
hierarquizar ou atribuir significado à informação, de forma individual e autônoma em
elementos da composição visual (formas, figuras, texturas, textos) ou em fotografias
e infografias.
Portanto, as cores no jornal têm duas funções específicas: estabelecer sintaxes
e relações taxionômicas. A cor organiza, chama a atenção, destaca, cria planos
de percepção, hierarquiza e direciona a leitura, mas também estabelece relações
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semânticas que podem ambientar, simbolizar, conotar ou denotar algo. Assim, é
possível inferir qual a razão do uso de uma determinada cor, quais as intenções do
produtor do discurso; se há sinceridade ou tentativa de manipulação ao aplicar uma
determinada cor em um dado elemento ou fotografia.
A cor é regida por códigos culturais e isso faz com que certos matizes sejam
culturalmente ligados a certas emoções ou atitudes. Quando tais códigos são
compartilhados entre a instância da produção e a do reconhecimento a cor passa a ter
uma grande força de antecipação dos assuntos tratados pela mídia. A cor-informação
ganha força se o repertório for totalmente compartilhado entre as partes, mas a mídia
também tem o poder de estabelecer significados a uma determinada cor, ao pautar e
repetir uma determinada cor, até que esta passe a ser reconhecida como sinônimo da
situação enfocada. A mídia tem o poder de formação de repertório tanto na disponibilização
(ou não) de novas informações, pela seleção e recorte dos acontecimentos inerentes à
atividade jornalística, mas ela também insere valores que são incorporados à informação,
e a cor passa a ser um dos instrumentos de inserção de tais valores.
É pacífico que a cor tenha correspondência, ou relação, com o texto jornalístico
ou com a composição como um todo. Quando isso não acontece surgem dúvidas
sobre quais foram os motivos para tal divergência. Isso nos reporta novamente às
leis do discurso, discutidas no início do trabalho. A lei da pertinência, pela qual “toda
enunciação implica sua pertinência, o que leva o co-enunciador a procurar confirmar
essa pertinência” (MAINGUENEAU, 2001, p.35) e a lei da sinceridade, que trata do
engajamento do enunciador com o seu discurso. Estas solicitam que as cores estejam
em concordância com os enunciados. Se tais leis não são respeitadas isso gera uma
dúvida e uma possível incompreensão por parte do leitor.
As divergências podem ser decorrentes de falhas na diagramação, da não
compreensão por parte do diagramador do conteúdo verbal apresentado, mas
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também pode ser em função de uma intencionalidade do autor, que pretendia dar
um determinado sentido ao texto tendo a cor como recurso de expressão. Cabe
então analisar como e quanto esta intecionalidade é apresentada, para saber qual
grau de transparência ou opacidade da enunciação, o que pode ser um indicativo do
posicionamento discursivo do enunciador, tanto do ponto de vista ideológico quanto
de poder.
Levando-se em conta que o jornalismo não é uma atividade neutra, que a
informação é selecionada por critérios de noticiabilidade, por um cultura jornalística
(news making), e por interesses de quem publica, Guimarães ressalta que
o mínimo que se espera do bom jornalismo é transparência. O leitor tem
o direito de saber por que determinada informação lhe é transmitida, sob
qual ponto de vista ela foi estruturada, e com qual intenção. Ele tem ainda
o direito de saber qual é a natureza da informação, principalmente quando
é opinativa. (2003, p.51)

Toda informação que é processada por um enunciador passa por filtros, sejam
eles culturais, ideológicos, ou estéticos. Quanto maior for o grau de transparência
mais nítida fica a intecionalidade deste sujeito. Ou ao contrário, quanto mais opaco
for o filtro, menos informações sobre as intenções do enunciador serão repassadas
aos coenunciadores. Cabe ao analista inferir qual filtro e grau de transparência foi
aplicado na enunciação para que possa avaliar a intencionalidade do uso das cores
numa determinada composição.
Assim, o uso da cor como informação tanto pode aumentar a credibilidade de
uma composição, como pode diminuí-la. Tanto pode servir para gerar informação,
compreensão e formação, quanto pode gerar desinformação, dúvida ou deformação.
Guimarães diferencia o primeiro grupo como ações positivas e o segundo como ações
negativas em função do uso da cor-informação.
Tornar a informação mais ou menos crível pode fazer parte dos objetivos
daquele gesto de informação, mas pode também ser resultado de uma com-
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posição visual não intencional. Se intencional, o julgamento se volta para
a própria intenção e, conseqüentemente, para o autor ou emissor, já que
o uso da cor-informação será considerado correto na sua formulação. No
caso contrário, o julgamento se volta para a mensagem que passa a ser
considerada correta ou incorreta no uso da cor-informação, independente
de o resultado da composição visual ser positivo ou negativo, segundo a
deontologia do receptor crítico (GUIMARÃES, 2003, p. 91).

Portanto, as “ações corretas positivas”, “corretas negativas”, “incorretas positivas”
e “incorretas negativas”, decorrentes do uso da cor-informação, aliada a outros sistemas
sígnicos, se analisadas durante um certo tempo podem indicar a tendência editorial de
um veículo. As “ações negativas” elencadas por Guimarães são: saturação, redução,
neutralização, omissão/sonegação, falseamento e deformação. Já as “positivas” são:
antecipação, discriminação/diferenciação, e condensação e intensificação.

3.2.4.1 - “Ações Negativas”
• Saturação - O termo conduz a dois aspectos: saturação pelo excesso do uso
de cores, ou pelo modo como estas são utilizadas (saturadas, plenas).
O avanço das tecnologias de editoração e de impressão e o barateamento
dos processos, a partir do final do século XX, tornou mais acessível o uso de
cores nos jornais. No princípio, houve uma profusão de cores, mas aos poucos
os jornais (ou parte deles) foram encontrando um ponto de equilíbrio e o uso
profuso de cores foi diminuindo, tornando-se mais criterioso.
A saturação, como “ação negativa”, geralmente ocorre em função de duas
situações simultâneas (ou não), como define Guimarães: “desconhecimento
pelo produtor da mensagem das possibilidades da cor-informação e na
crença de que com a saturação cromática se pode satisfazer o olhar de certas
segmentações do público” (2003, p.94). O primeiro caso é conseqüência de uma
produção amadora, ou pouco qualificada, no segundo, se dá em função de um
entendimento do produtor de que a profusão de cores faz parte da preferência
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de um determinado tipo de cores, como o infantil, infanto-juvenil, ou popular.
Guimarães alerta:
O investimento no potencial da informação da cor exige maior esforço
cognitivo do que quando se atém apenas ao senso estético. O que se quer
de cada cor-informação, que informação se quer transmitir, como ela deverá
ser recebida, qual é o repertório visual do público, qual sobreposição desse
repertório será utilizada, o que é novo e precisa de apoio dos outros códigos
da composição etc., são questões que exigem conhecimento, reflexão e
acompanhamento constante do universo do público a que se dirige a produção. (2003, p.95)

É verdade que certos públicos fruem melhor as composições mais coloridas e
vibrantes, mas isso não quer dizer que se deva usar a cor indiscriminadamente.
Deve haver uma harmonia entre elas para que estas não sejam reflexo de uma
desorganização visual ou de diletantismo.
Até aqui falou-se de composição saturada. A saturação é um fenômeno ligado
a uma das três dimensões das cores (croma ou matiz, luminosidade ou brilho, e
tonalidade). A variação do croma ou matiz está ligada à pureza da cor. Diz-se que
uma cor está mais saturada quando apresenta maior grau de pureza, por exemplo:
um amarelo puro, que não tenda nem para o avermelhado nem para o esverdeado.
Tais tipos de cores, por seu grau de pureza, tornam-se mais vibrantes, mais vivas e
mais contrastantes, mas não necessariamente exageradas, vale destacar.
Certos grupos têm preferência, tolerância ou intolerância a diversos graus de
saturação das cores, que pode variar em função da faixa etária (as crianças têm
necessidade de cores saturadas, já os mais velhos ficam mais incomodados com
a saturação da retina), ou pelo repertório e ambiente cultural (classes populares
são atraídas por cores saturadas, enquanto as mais elitizadas preferem cores
dessaturadas).
Assim, a noção de saturação de Guimarães não tem tanto a ver com a
pureza da cor, mas com o seu uso. Uma página repleta de cores pode ser
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considerada como não saturada, se as cores da composição cumprirem
uma função comunicativa, enquanto que uma página com poucas cores,
mas desconectadas de qualquer sentido, será vista como uma composição
saturada. O importante é que fique claro para o leitor as razões para o uso
de cada cor, seja ela num destaque colorido, num título, ou até mesmo a sua
ausência, como numa foto em preto e branco.
Para a monocromia de uma imagem se tornar significante, é preciso que a
natureza policromática do meio seja evidente, isto é, que o receptor perceba que essa imagem é desprovida de colorido tão-somente por opção do
emissor. Portanto, a realidade mediada deve atribuir à cor funções e ações
diferentes, devidamente hierarquizadas e organizadas, solicitando tempos
e níveis diversos de comprometimento com o olhar, com a recepção, com a
reflexão e com a interpretação, o que por certo exigirá um receptor apto e
preparado para esse comportamento. O leitor, o telespectador e o internauta
saturados são leitores passíveis frente à cor-informação. Essa passividade
é mantenedora da postura acrítica (2003, p.99).

Um problema decorrente da saturação, por mais paradoxal que possa parecer,
é a falta de contraste. Se tudo é demasiadamente forte, ao final, tudo fica sem
força, pois os pesos dos elementos equiparam-se. Assim, a cor perde a sua
capacidade de orientar e hierarquizar a informação, bem como a riqueza de
significados que pode representar (figura 3.21).
• Redução - Resulta de uma tendência das mídias para reduzir ao mínimo o
repertório semântico das cores. O universo de possibilidade de uso das cores fica
muito pobre se for composto apenas pelas associações semânticas e relações
sinestésicas mais básicas: verde, relva, natureza, saúde. Tal universo reduzido
é composto, no mais das vezes, pelas “sete cores do arco-íris”, mais o preto o
branco, o cinza e o rosa, e a partir destas é possível se atribuir um certo número de
significados, independentes de forma ou contexto. Em última análise, a redução
leva à estereotipação, à simplificação, ao conteúdo único, e ao acriticismo, em
função da pouca exigência que faz à inteligência do receptor.
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Acostumado àquela ligação entre cor e significado reduzido, o receptor
pode estranhar a mensagem em que a cor faça outra referência, por mais
contextualizada e adequada que seja a relação entre a informação como
um todo e a cor como parte dela (GUIMARÃES, 2003, p.102).

• Neutralização - É a ausência de contraste. É a partir do contraste que se pode
distinguir os significantes e seus significados. Elementos que têm a mesma
função devem receber os mesmos tratamentos cromáticos para que se possa
estabelecer uma relação e um sentido de pertinência. Quando elementos
que não fazem parte do mesmo grupo recebem tratamentos idênticos isso
estabelece uma dúvida, um ruído a cerca do motivo de tal uso. Isso pode ser
uma decorrência de uma neutralização, de uma repetição cromática, mesmo
que esta não seja a mais adequada. Tanto pode ocorrer em função de uma
redução como de uma saturação, em que o exagero no uso das cores acabou
por retirar toda e qualquer carga informativa da composição.
• Omissão/sonegação - Geralmente ocorre por alguma restrição técnica, por
exemplo a falta de capacidade da impressora do jornal de imprimir todas as
páginas do caderno em cores, ficando algumas impressas apenas em preto e
branco. Tal restrição pode levar prejuízo ao leitor caso a imagem ali apresentada
solicitasse a presença da cor como elemento informativo, por exemplo, um
mapa ou infográfico em que a cor serve como guia para a compreensão do
mesmo. Ou ainda, quando a página é toda colorida, mas a única fotografia
disponível é em preto e branco. Ao ver o restante da página em cores, ele
poderá inferir o que se passou, neste caso a disforia é menos prejudicial ao
leitor, se o componente cor não for indispensável.
Um exemplo de sonegação é quando a página é colorida, o tema pede foto
colorida, existe foto colorida disponível mas a foto vai em preto e branco. Difícil,
mas pode acontecer.
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• Maquiagem/camuflagem - Acontece quando, para valorizar uma imagem,
recorre-se à manipulação para alterar as qualidades cromáticas, com o intuito
de maquiar ou camuflar, criando uma aparência que não corresponde ao
referente da imagem. Tal ação pode também ser considerada “positiva” quando
a manipulação da imagem (digitalmente ou não) está bem nítida para o leitor e
não deixa dúvidas sobre intencionalidade do autor, ao modificar a imagem.
• Falseamento - Parecido com a manipulação, o falseamento está mais
afeito à edição, à escolha das imagens, à seleção de cores que induzam
(conscientemente ou não) o receptor a realizar uma leitura do texto verbal, ou
da composição como um todo, que podem remeter a valores externos da cor,
que não têm necessariamente referentes na mensagem. O leitor pode ficar em
dúvida sobre a intecionalidade ou não do autor quando vê, por exemplo, em
uma matéria francamente negativa a um governante, as cores do partido dele
serem utilizadas em textos sobre escândalos, desmandos e desvios éticos, ao
passo que as cores da oposição serem utilizadas para ressaltar os aspectos
positivos dos antagonistas do governo. Tal uso tem sido muito comum, e feito
de forma sutil e dissimulada, na imprensa brasileira atual.
• Deformação - Uma outra forma de manipulação cromática que pode ser
considerada como “ação negativa”, e também um tipo de falseamento, é
quando as cores de uma imagem são modificadas e a ela são aplicadas cores
que, em determinados contextos, podem levar à depreciação do personagem
que sofreu a manipulação. Ou seja, aplicar uma cor (por algum motivo tida
como negativa) em um lugar para que o sentido da cor seja transferido para
o personagem: fulano, o padre vermelho, por exemplo, para denotar que o
padre tal é comunista, isso pode ser depreciativo do ponto de vista da igreja
conservadora.

101

3.2.4.2 - “Ações positivas”
• Antecipação - A cor tem a capacidade de antecipar para o leitor as intenções
do enunciador, quando ambos compartilham os mesmos códigos a respeito
das cores. É por exemplo o caso do uso de cores para a distinção de editorias
ou seções do jornal. Ao visualizar tal cor, o leitor tem uma pista sobre o assunto
tratado na matéria, se é sobre economia, política, ou artes. Tal ação é tomada
como positiva pela possibilidade de organizar a leitura.
A antecipação também pode ser vista como positiva quando uma cor, ou grupo
de cores é utilizada para identificar uma temática que venha sendo discutida de
forma seriada. Assim, se numa edição, as cores verde e vermelho vêm sendo
vinculadas a uma série sobre Portugal, o leitor já saberá antecipadamente do
que se trata.
Existem objetos e instituições que dispõem de identidade visual culturalmente
firmada - semáforo, empresas, partidos políticos, times de futebol, escolas de
samba, grupos de folguedo. Neste caso, o uso destas cores já antecipam para
o leitor uma possibilidade do assunto tratado no texto (figura 3.22).
Há que se diferenciar este tipo de ação da redução, tratada anteriormente aqui, pois
aqui não está em discussão a estereotipação das cores, mas a potencialização
pela repetição de cores como fator de integração das mensagens. Se a escolha
das cores foram feitas de forma medíocre ou não, é outro assunto.
• Discriminação/diferenciação - Diz respeito à capacidade que as cores têm
de facilitar a diferenciação entre os elementos, logo de se poder atribuir valores
diferentes a estes. Vale desde a diferenciação entre editorias, como apresentado
no tópico anterior, como em infográficos, legendas de fotos, destaques, e
sempre que o contraste cromático sirva para enfatizar a diferença entre os
elementos de uma composição (figura 3.23).
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Quando a questão é o ordenamento lógico das informações que devem ser
distribuídas sincronicamente no plano espacial - e não mais diacronicamente
como por meio da criação de diversos planos de percepção -, deparamonos constantemente com a organização das informações a partir de cores
em pares polarizados (ou em combinações em séries de cores consagradas
pelo uso - como o código triádico do semáforo, ou a composição seticolor do
arco-íris (GUIMARÃES, 2003, p.131).

• Condensação e intensificação - Acontece quando a cor é utilizada para
enfatizar algo, concentrando em si a essência da mensagem. É uma versão
positiva da ação de redução. Pode ser restrita a uma área mínima, criando um
ponto de atração, mas também pode ocorrer, por exemplo no espaço total da
página (figura 3.24).
A intensificação acontecerá quando as cores contribuírem para a obtenção
de uma mensagem de maior visibilidade e que dê maior veemência ao tema
abordado. Trata-se de um reforço da idéia central, ampliada em contraste
quase ao máximo. A intensificação tende a chamar a atenção do leitor para
a existência simbólica da cor e para a forma como a composição visual foi
trabalhada com a finalidade de relacionar cor e mensagem. (GUIMARÃES,
2003, p.137).

Neste capítulo foram apresentados os elementos e regras de composição que
servirão para definir os operadores e as operações de análise que virão logo a seguir,
no estudo de caso proposto pela pesquisa, o jornal O Estado de São Paulo.
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Figura 3.1 - Equilíbrio
A noção de equilíbrio é inata aos seres humanos. Basta
olhar para uma composição que é possível perceber se
as forças do movimento chegaram à pausa.

Figura 3.3 - Interesse intínseco
Uma figura, mesmo pequena, dependendo da localização
e da relação afetiva que provoca, tem a capacidade de
atração do olhar e de influir no equilíbrio compositivo.

Figura 3.2 - Tipos de equilíbrio
O equilíbrio tanto pode ser alcançado contrapondo pesos iguais
em cada lado da composição (simetria) quanto pela mudança da
posição do ponto de apoio (assimetria)

Figura 3.4 - Hierarquização
Elementos como posição, área ocupada, corpo do título ou
cor são utilizados para dar pistas sobre o valor-notícia de
cada matéria. Na composição acima tais valores não ficam
muito claros. Talvez seja de propósito.
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Figura 3.5 - Simplicidade, visibilidade e “prägnanz”
As estruturas mais simples tendem a ser melhor percebidas e compreendidas que as complexas. Uma página com muitos
elementos distintos e misturados entre si, onde a organização não é explicitada de imediato tende a ser um obstáculo, e não
um convite à leitura.

Figura 3.6 - Contraste, tensão e ritmo
No exemplo acima, as páginas de um mesmo jornal, antes e depois da reforma gráfica. Fica nítida a carência de contraste
na versão anterior. A melhor percepção se dá não só pela introdução da cor e das fotografias, mas também pela variação
tipográfica e pela distribuição espacial dos assuntos.
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Figura 3.7 - Divisão do espaço
Uma figura, mesmo pequena, dependendo da localização e da relação afetiva que provoca, tem a capacidade de atração do
olhar e de influir no equilíbrio compositivo.

Proporção áurea

Traçado regulador (divisão euclidiana)

Pontos de atração do olhar.

Figura 3.8 - Proporção e atração do olhar
As páginas de jornal seguem a proporção 3:5, correpondente a uma divisão áurea. Quando alguns pontos de atração do
olhar, definidos no traçado modulador, coincidem com elementos de forte atração visual, estes forma vetores de direção do
movimento e pontos de interesse na composição.
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Figura 3.9 - Proporção e hierarquia
Aqui há um conflito de hierarquia, pois a matéria de baixo
(2º nível) ocupa mais espaço que a de cima. O peso no
título da primeira também está menor que no da segunda,
confundindo o leitor quanto ao valor-notícia das mesmas.

Figura 3.10 - O todo e as partes
A visão integrada mostra o Vaticano (o papa) de olho nos
seus possíveis sucessores. As relações estabelecidas
entre as partes (inclusive o texto verbal), é o que nos
permite inferir sentidos à composição. Qualquer mudança
compositiva poderia mudar também o sentido.

Figura 3.11 - Sobreposição e proximidade
Elementos próximo tendem a ser entendidos como
pertencentes ao mesmo grupo. Sobreposições ou texto
contornado reforçam as relações entre os elementos.

Figura 3.12 - Boa continuidade
Nosso sitema de percepção procura estabelecer as
relações entre os elementos para encontrar uma forma
reconhecível. A ancoragem verbal acelera este processo.
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Figura 3.13 - Invariantes
O logotipo do jornal é uma das invariantes discursivas. Geralmente tem lugar fixo, mas em alguns jornais, como n’O Povo, de
Fortaleza, a marca muda de lugar. Dentre as vantagens, um número maior de possibilidades de diagramação.

Figura 3.14 - O espaço do título
Hoje em dia, com as facilidade da diagramação digital, o
espaço do título tem sido utilizado de diversa maneiras,
dependendo do nível de conservadorismo do jornal.
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Figura 3.15 - Fólios
Os fólios são os responsáveis pela articulação horizontal do jornal. Fazem a reiteração do nome do jornal, a localização da
página na coleção e no tempo, indicando o dia em que foi publicada.

Figura 3.16 -Espaço publicitário
É mister da publicidade tentar inovar sempre. Daí a razão da existência de anúncios diferenciados. No caso acima, o mesmo
anúncio teve tratamentos diversos: no Diário do Nordeste, ele foi publicado como anúncio diferenciado (interferindo no espaço
editorial); no O Povo, entrou como anúncio normal (mais barato).
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Figura 3.17 - Percurso visual
As peças servem para a fragmentação do texto, para criar espaços de arejamento e para antecipar o conteúdo das matérias,
além de serem atrativos visuais.

Classificação de Robin Williams

Figura 3.18 - Estilos tipográficos
Não existe um critério único para classificação tipográfica. Estes são
exemplos das mais usuais.

Classificação de Ellen Lupton
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Renascentista

Neoclássica

Barroca

Romântica

Realista

Modernista Lírica

Modernista Geométrica

Pós-moderna

Figura 3.19 - Estilos Tipográficos
A classificação de Bringhurst leva em consideração as influências artísticas e e os períodos históricos em que cada estilo
predominou, sustentando que a maioria das fontes criadas hoje são releitura de tipografias anteriores.
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Figura 3.20 - Modalização pela tipografia
a tipografia serve também para agregar sentido a uma composição. Por vezes, algumas premissas como legibilidade e
visibilidade ficam em segundo plano, como na página-conceito OK, do designer Gil Dicelli, do jornal O Povo, de Fortaleza.

Figura 3.21 - Sobreposição e proximidade
Uma página com muitas cores também é considerada
saturada. A informação fica em segundo, pelo excesso de
apelos visuais.

Figura 3.22 - Antecipação pela cor
Certos conjuntos de cores são culturalmente significantes
para um determinado grupo de leitores. No caso, as cores
do Brasil e do Vaticano antecipam o assunto da série.
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Figura 3.23 - Discriminação e diferenciação
A diferenciação das editorias por cor ajuda o leitor a
discriminar melhor assunto tratado na matéria e a localizá-lo
no conjunto de páginas.

Figura 3.24 - Condensação e intensificação
Uma cor pode ser utilizada para sintetizar algo, também
como forma de antecipação para o leitor. Acima o preto
sintetiza o lado obscuro da vida de um padre.
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4 - As transformações na enunciação d’O Estado de São Paulo
analisadas a partir do design de notícias

4. 1 - Considerações para a análise
As duas primeiras partes deste trabalho serviram para apresentar as teorias
que vão alicerçar a análise que se desenvolve logo a seguir. A análise de discursos e a
teoria da enunciação darão o estofo para entender como se dá a evolução do discurso
jornalístico a partir da evolução do design de notícias, uma vez que este apresentase como uma das gramáticas de produção deste tipo de discurso. As teorias da
percepção, fundamentadas pela psicologia Gestalt, e os princípios do design gráfico
complementam o quadro teórico para a análise dos operadores de sentido que aqui
serão resgatados e explicitados com exemplos retirados do corpus da pesquisa.
Desde o início houve a preocupação de apresentar exemplos do design atuan
do como elemento do discurso jornalístico, antecipando um pouco a dinâmica da
análise que ora se inicia. Tal preocupação deveu-se, também, ao fato de que o estudo
da matéria não-verbal do discurso jornalístico não ser muito usual nas pesquisas
em análise de discurso, embora se perceba que isso vem mudando. Entretanto, os
exemplos até então abrangiam o jornalismo de uma forma geral, mas neste capítulo
serão restringidos aos pertinentes ao estudo de caso, o jornal O Estado

de

São

Paulo.
A análise do Estadão possibilitará entender a evolução do discurso jornalístico
em função das mudanças tecnológicas, das técnicas de composição, diagramação e
impressão do jornalismo brasileiro como um todo, uma vez que este periódico utilizou,
desde sua fundação, em 1875, os principais recursos tecnológicos em cada período
de sua existência. No que diz respeito à impressão, valeu-se da tipografia plana,
da tipografia rotativa, e do offset. Quanto à composição de textos valeu-se de tipos
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móveis, linotipia, composição a frio (past-up) e editoração eletrônica, cada uma delas
possibilitando esquemas de diagramação diferentes. As mudanças nos desenhos das
páginas, nítidas mesmo ao olhar não especializado, explicitam as diferenças “impostas”
aos jornalistas e as adaptações que estes tiveram que fazer em seus textos, bem
como o uso dos recursos verbo-visuais de cada fase.
O Estadão é um jornal que embora carregue consigo a imagem do conservado
rismo, é também um jornal de revoluções, notadamente no período que compreende
as décadas de 1950 e 1960, sob o comando de Cláudio Abramo, e na reforma gráfica
de 2004. Abramo trouxe agilidade, escorreição e maior objetividade ao texto do jornal
numa época em que os floreios verbais e a monotonia visual campeavam. O jornal
sempre esteve entre os maiores do País, tanto em vendagem quanto em prestígio.
Teve altos e baixos, mas traz consigo a virtude de manter uma linha de coerência
editorial e gráfica que ajudam a reconhê-lo em todas as circustâncias. Apoiou o golpe
militar, mas também foi por ela perseguido em vários momentos, inclusive com morte
de jornalistas seus, como Wladmir Herzog. Na redação ao lado, viu brotar experiências
jornalísticas excepcionais no Jornal da Tarde (também pertencente ao Grupo Estado).
Um contraponto ao sisudismo do Estadão que acabou por crescer demais e a tomar
espaços do “primogênito”, e a incomodar, como todo irmão mais novo e despretencioso.
Venceu a batalha interna no Grupo e fez com que o JT mudasse de rumo, tornando-se
um jornal popular, posicionado fora da linha de concorrência direta com o Estadão e de
forma mais contrastada em relação a este.
As mudanças mais recentes ocorreram em 1993 e em 2004. Pode-se dizer
que as bases do posicionamento discursivo atual do jornal foram lançadas em 1993,
na reforma capitaneada pelo escritório do designer de Mario Garcia. Em 2004, sob a
orientação do designer Chico Amaral, do escritório Cases i Associati, o jornal passa por
um redesign que chocou muitos leitores, não pelas mudanças, mas pela capacidade
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de mudar mantendo as principais virtudes do jornal. Foi um trabalho de atualização de
discurso que também influiu muito no modo de fazer o jornal, na construção do texto e
no trato com as imagens. Um caso que ajuda a entender o que acontece, de um modo
geral, no design de notícias e no jornalismo brasileiro atual.

4.2 - Definição do corpus da pesquisa
A análise do Estadão tem como objetivo explicitar a evolução dos jornais pelos
aspectos tecnológicos e de linguagem ocorridos nos últimos 130 anos. O corpus envolve
uma série de páginas do jornal que vai do tempo em que era denominado A Província de
São Paulo, no império de D. Pedro II, até os dias atuais. A coleta do material foi feita no
arquivo do jornal, nas edições originais, e a partir de arquivos digitais disponibilizados pelo
periódico. Além disso, são utilizados exemplares de capas coletadas do livro Páginas da
História, uma coletânea organizada em comemoração aos 125 de sua fundação.
A partir da pesquisa nos arquivos do jornal e da revisão bibilográfica, foram definidos
os períodos aproximados em que ocorreram as principais mudanças tecnológicas do
jornal. Isso serviu de base para a seleção das páginas que serviram para a análise
comparativa e diacrônica dos diferentes dispositivos existentes dentro do mesmo
título. A comparação que se faz aqui envolve os aspectos relativos à espacialização
(diagramação), estilo de design, tipografia, fragmentação (ou não) de textos, uso de
cores, imagens e elementos gráficos. A análise permite inferir as mudanças no modo de
produção das notícias e as tendências estilísticas da época. A análise não vai se ater
aos enunciados, mas é possível perceber que certos tipos de conteúdos também vão se
transformando ao longo dos tempos e, quando necessários, serão citados.
Também serão analisadas em maior profundidade as últimas reformas
gráficas realizadas pelo Estadão, em 2004 e 2005, em função destas serem as mais
representativas do papel do design no jornalismo atual. Serão comparados os mesmos
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aspectos elencados como operadores de sentido, com o intuito de observar o grau
de mudanças no modo de estruturação do discurso do jornal, para saber quais os
aspectos que mais influenciaram as eventuais transformações.
Faz parte também do material de pesquisa, os manuais de orientação dos
projetos gráficos do jornal, que detalham toda a gramática de produção de cada
um deles. São explicações sobre a tipografia utilizada, esquemas de cores, regras
de construção e de uso de elementos, que permitirão reconstituir as idéias que
nortearam (norteam) a produção no dispositivo. Estes permitem ainda avaliar as
transformações pré-estabelecidas pelo próprio projeto gráfico nas práticas jornalísticas
e, consequentemente, na enunciação jornalística.

4.3 - Procedimentos analíticos
A análise será feita comparando-se diacronicamente os jornais, uma vez que
se busca construir uma linha evolutiva do discurso jornalístico sob a ótica do design
como um dos elementos determinantes desta evolução. Neste sentido, a análise de O
Estado de São Paulo será feita envolvendo os seguintes períodos:
• Período tipográfico - da fundação (1875) até a primeira grande mudança,
iniciada por Cláudio Abramo, nas décadas de 1950 e 1960;
• Período litográfico - de meados dos anos 1970 ao final da década de 1980.
Período de transição que antecede a informatização, mas que também é
marcada pela adoção do processo de impressão offset, que vai influenciar em
muito o design do jornal;
• Período digital (ou do design) - abrange o início dos anos 1990 até hoje, quando o
computador passa a ser uma ferramenta indispensável à produção jornalística,
em todos os passos deste processo: da redação, à produção gráfica, passando
pela diagramação, pré-impressão e impressão.
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Em cada um destes períodos serão enfocados os contextos e os interdiscursos
que influenciaram cada um destes, buscando entender o modo como estes participaram
da construção de sentidos no discurso jornalístico de suas épocas. Serão levados
considerados para efeito de análise os operadores discursivos anteriormente citados:
espacialização, estilo de design, tipografia, divisão dos textos, uso de cores, imagens e
elementos gráficos.

4.4 - Uma análise diacrônica da evolução do discurso jornalístico e do design
de notícias
4.4.1 - Primeira fase - Período Tipográfico
A impressão tipográfica e suas possibilidades enunciativas
Este primeiro período é o mais longo, abrange nove décadas. Envolveu várias
transformações técnicas e expressivas sob a mesma forma de produção. Mas tem
algumas características que o perpassam como um todo. Do ponto de vista espacial é
marcado pela verticalidade, e pela leitura linear, que é reforçada pela forma como são
apostos os títulos. Posteriormente esta verticalidade é reduzida, mas esta é uma das
características mais marcantes do período tipográfico. Outro aspecto é a escassez
de recursos visuais que pontuem a diagramação. Limitam-se a filetes, arremates e
floreios gráficos que servem para dividir o espaço vertical e horizontalmente - uma
herança da tradição livresca. Ilustrações e fotografias surgem no primeiro terço deste
período, mas só passam a ser mais valorizadas no final desta fase, em função das
dificuldades de reprodução do próprio sistema de impressão. Tudo isso vai definir
o modo como o jornal era feito na época, com reflexos não só no dispositivo, mas
também no discurso, como se verá logo a seguir.
O jornal O Estado

de

São Paulo circulou pela primeira vez em 4 de janeiro

de 1875, com o nome de A Província

de

São Paulo. Surgiu como consequência da
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Convenção Republicanda de Itu, realizada em 1873, por um grupo paulista “disposto
a lutar pela defesa das instituições, pelas liberdades democráticas e pela moralização
dos costumes políticos do País” (OESP, 2000, p.7), composto por abolicionistas e
republicanos, tendo à frente Américo de Campos, Rangel Pestana e José Maria
Lisboa.
A imprensa brasileira era uma jovem de 67 anos. Imatura, principalmente se
comprada à de outros países americanos, como a do México, primeira do continente
(1533), 275 anos mais velha; ou à do Peru, fundada 224 anos antes da brasileira
(1584); ou ainda à dos Estados Unidos (1600), com 208 anos de experiência a mais
que a do Brasil (BAHIA, 1990, p.12). Tal descompasso deveu-se à proibição imposta
pela Coroa Portuguesa à existência de máquinas impressoras em solo brasileiro.
Todo impresso que aqui circulava era importado. Isso só veio a mudar depois da
transferência da Corte Imperial Portuguesa para o Brasil (em 1808), em função da
ameaça de invasão a Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte.
A Província de São Paulo surge num período bem próximo ao que Juarez Bahia
classifica como a segunda fase da imprensa brasileira, marcada pelos investimentos e
pela industrialização do setor, renovação do parque gráfico e maior consumo de papel.
A imprensa nacional está em transformação, prepara-se para sua fase empresarial,
que já ocorre em outros países mais avançados.
Desde logo a tipografia perde o seu caráter artesanal para situar-se numa
linha de produção que exige aparelhamento técnico e manipulação competente. Editores de jornais percebem que, associando o título a ”um estabelecimento gráfico, resulta daí urna empresa jornalística industrialmente
viável e economicamente rentável. O leitor é mais exigente com a edição. O
mercado dispõe de produtos cujo conteúdo e cuja aparência respondem a
novas necessidades. Há mais rigor, sofisticação concorrendo pelo prestígio
(BAHIA, 1990, p. 105).

Ao assumir a postura de empresa organizada e melhor administrada, ao deixar
de lado o improviso e as técnicas artesanais, a imprensa brasileira também passa por
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transformações em relação aos seus objetivos junto ao público, nestes anos entre
a Abolição e a República. Bahia sustenta que há nesse período uma consciência
dominante
de que a imprensa deve situar-se num plano de interesse público, de iden
tificação com os sentimentos de valorização da ordem jurídica, de aper
feiçoamento das instituições e de conquistas sociais voltadas para o indi
víduo. Predominam os ideais positivistas, o publicismo assume caráter
pedagógico (1990, p.108).

Inicialmente, a técnica de impressão utilizada era a tipografia artesanal, com
páginas compostas manualmente em tipos móveis. As primeiras edições d’A Província
contavam apenas com quatro páginas de 56 x 42 cm, com uma tiragem de dois mil
exemplares. Eram impressas numa impressora Alauzet, movida por seis escravos libertos
- já que se tratava de um jornal abolicionista (OESP, 24/07/93, p.2). Tempos depois, após
a Proclamação da República, o jornal adiquire uma impressora Marinoni, uma das mais
potentes da época, que vai acompanhá-lo por muitas décadas deste período.
O jornal e a tipografia como indústrias, cada qual com o seu mercado, precedem à República, mas é a partir da nova ordem institucional que se afirmam,
se consolidam. Quatro são as etapas fundamentais no desenvolvimento da
tipografia: a máquina de papel, de Louis Robert (1798); a prensa mecânica,
de Frederico Koning (1812); a prensa rotativa, de Marinoni (1850), e a linotipo, de Mergenthaler (1885) (BAHIA, 1990, p.109).

O processo de impressão tipográfica tinha suas limitações, que influenciavam
na produção das notícias. O tempo de preparação das matrizes de impressão era
demasiado grande, mesmo depois da implantação da composição a quente (linotipia).
Depois de compostas na rama (espécie de mesa de ferro onde eram montados os
tipos móveis), as páginas passavam por um processo de fabricação das matrizes de
impressão em liga de chumbo, apelidadas de “telha”, pelo formato curvo adaptável
aos cilindros da impressora.
Os recursos visuais da época eram poucos, e restringiam-se a filetes, variação
de tipografias (fontes), a algumas ilustrações e, posteriormente, fotografias de baixa
120

qualidade. O jornalista pouco interferia no processo de diagramação, no desenho das
páginas ou na escolha da imagem que ia ilustrar o texto. Este era um serviço do
gráfico, do tipógrafo. Tal distanciamento parece que arraigou-se profundamente, e
ainda hoje existem jornalistas que consideram as duas atividades como diversas e
estanques: de um lado o jornalista e seus textos verbais, do outro o diagramador e
seus engendramentos para que o texto e as imagens caibam na página.
O texto jornalístico desta época trafegava entre o informativo e o literário, fazendo
com que o “nariz de cera” (as aberturas prolixas) fossem um padrão, daí a existências
textos longos e às vezes impenetráveis. Valores como objetividade jornalística,
imparcialidade, fontes múltiplas só serão adotadas bem mais tarde. O jornalismo desta
época é o da opinião, do debate, da peleja, das discussões temáticas. As notícias
principais são as estrangeiras, o assunto local é secundário em relação ao externo.
O desenvolvimento das telecomunicações da época reduziram as distâncias
dando agilidade à produção das notícias. Estas eram enviadas escritas pelo telégrafo
ou ditadas pelo telefone, muitas vezes com a orientação de que deveriam ser publicadas
exatamente como eram enviadas. O texto verbal era quem definia o espaço no jornal.
Assim, a solução encontrada pelos tipógrafos era começar o texto na primeira página
e seguir com este ao longo das demais. Tempos depois a figura do copidesque se
encarregará de reescrever os textos de forma mais adaptável ao espaço da página.
Portanto, a predominância do texto verbal voltado mais para o opinativo do que para
o factual e a herança livresca, caracterizaram a linguagem jornalística do primeiro
período tipográfico, e orientaram a diagramação e a expressão visual de então.

4.4.1.1. A configuração página no processo tipográfico
A Província de São Paulo surge num período em que o jornal já é uma mídia
consolidada, já dispõe de uma estilo de configuração espacial próprio, bem distinto
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do dipositivo que o inspirou: o livro. Seja no tamanho da página, que por economia de
papel era bem grande, para caber uma maior quantidade de texto.
Os textos do jornal eram distribuídos em colunas. Inicialmente cinco colunas,
depois em oito, padrão que perdurou por muitos anos. Entre as colunas iam linhas
verticais que ajudavam separar melhor as colunas. Filetes bem colocados eram
sinônimo, entre os gráficos (os diagramadores de então), de capacidade técnica
e apuro. Os jornalistas não interferiam no trabalho dos gráficos, cada área era um
universo à parte. Aos gráficos cabia a missão de encontar a melhor forma de compor
o texto na página, procurando evitar ao máximo os cortes nos textos.
A diagramação era linear, verticalizada, ou seja, o texto começava na coluna
mais à esquerda, descia e recomeçava na coluna seguinte, e assim por diante. Nesta
época, já era costume trazer na primeira, na sua parte mais baixa, uma peça literária
seriada, um capítulo por edição: o folhetim. O espaço reservado a este era demarcado
por filetes horizontais (figuras 4.1 e 4.2).
As seções não eram fixas. Na primeira edição (figura 4.1), o primeiro texto
apresenta um expediente, mostrando a composição da sociedade que fundava o
jornal. O título da primeira matéria (manchete) só vai aparecer na segunda metade da
primeira coluna, abaixo do texto do que hoje seria chamado de editorial. Ou seja, o
título não vinha necessariamente como um elemento de atração do olhar, mas como
um mero componente de divisão do texto contínuo. É bem provável que este também
atraísse o olhar, mas, diante da localização do mesmo, situado abaixo da dobra da
página, é possível entender que, na produção, não existia uma preocupação maior de
tornar o título um elemento de destaque, ou de atração visual.
Tão pouco existia fragmentação do texto, na forma de peças explicativas,
ou coordenadas, por exemplo. Os textos começavam na primeira página e seguiam
linearmente, de cima a baixo, página a página. As chamadas para as internas só se
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firmaram como instrumento de navegação horizontal na década de 1960. Até então
o texto corria inteiro.
O número de colunas variou bastante nesta fase. Inicialmente eram cinco, mas
nota-se que o espaço passou a ser dividido em oito (figura 4.2), nove (figura 4.3), e
até em 10 colunas (figura 4.4). Isso se dava em função do tamanho das letras e do
custo do papel. O aumento de colunas possibilitou a inserção de mais textos, mas
também forçou o uso de títulos que extrapolavam o espaço da coluna (figuras 4.5

a

4.8), o costume era que ocupassem a largura da coluna. Por isso eram curtos, por
vezes só uma palavra. O título em duas ou mais colunas evocavam temas de extrema
relevância como a morte do presidente da República, Affonso Penna (figura 4.5), ou
temas relativos à primeria grande guerra mundial (figuras 4.6 e 4.7).
Textos em duas colunas era uma outra forma de dar destaque a um assunto
(figura 4.7), de variar o desenho da página, mas também uma forma de romper a
verticalidade que era a composição mais freqüente do jornal. Tal diagramação não
observava qualquer regra de percepção visual, era guiada apenas pela quantidade de
texto que se dispunha. Valores como hierarquização em função do valor-notícia eram
ainda muito primários e não se refletiam claramente na diagramação.
As páginas deste período, de um modo geral, apresentam uma distribuição
simétrica dos elementos, incluindo-se aí as imagens (figuras 4.13, 4.14 e 4.16 ). A
distribuição simétrica era a mais fácil de ser realizada em um processo de produção
tão complicado, mas o uso da simetria também tem suporte no gosto da época. As
artes e a arquitetura eram influenciadas pelos ideais clássicos, barrocos e românticos.
A assimetria só vai ganhar peso nas artes gráficas (também no Brasil), a partir da
década de 1950. O exemplo da

figura

4.15 foge a este padrão, principalmente na

parte inferior da página, mas a repetição da estrutura de distribuição das colunas
(1,2,1,2,1,2) impõe uma lógica simétrica na parte superior da página.

123

Um aspecto muito peculiar ao Estadão daquela época era a distribuição temática
entre a capa e a contra-capa do jornal. A capa era sempre destinada aos assuntos
internacionais, enquanto que os assuntos nacionais e locais mais importantes eram
tratados na última página. Isso perdurou por muitos anos, até a assunção de Cláudio
Abramo na direção da redação do jornal, que comenta esta determinação de Julio
Mesquita Filho, diretor do jornal até 1969:
O dr. Julinho não queria que na primeria página saíssem notícias nacionais,
só internacionais. Era o seu colonialismo recôndito, que considerava a Europa e o mundo mais interessantes que o Brasil, mesmo para os brasileiros.
E assim, o Estado só deu o suicídio de Getúlio Vargas na primeira página
por concessão extrema do dr. Julinho e após grande e veemente insistência
minha e de seus filhos.
Só depois do golpe de 1964, e anunciando-o, foi que as notícias nacionais
começaram a sair na primeria página do Estado. Antes disso, como eu não
tinha a primeira, feita por Ruy Mesquita diretamente da seção de Internacional, criei a Última Página, que imediatamente se tansformou na página
número um do jornal. Durante muitos anos, os leitores compravam o jornal
e o viravam, para ler primeiro a Última Página. (ABRAMO, 1999, p.37).

O que se pode constatar sobre a enunciação jornalística nesta primeira fase da
tipografia é que a organização espacial pouco influencia na construção do sentido, e
que o design praticamente não existe neste período. Isso vai fazer com que a matéria
verbal se firme como substância principal no discurso jornalístico, premanecendo
assim por muitas décadas.

4.4.1.2 - A primeira monotemática, prenúncio da capa-poster?
Além do modelo tradicional de capa daquela época, em que o texto fluía
linearmente da primeira página para as internas, desde a primeira fase do processo
tipográfico, já era possível ver uma configuração de capa que ficou muito em voga no
período do off-set: a capa-poster.
Quando o fato assume proporções extremas ele pode monopolizar todo o
noticiário e isso pode se refletir na capa, daí a existência, desde tempos remotos da
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“capa-poster”, ou monotemática. A Proclamação da República (figura 4.9), o centenário
da Independência, (figura 4.10), a deflagração da Segunda Guerra Mundial (figura
4.11), ou o quarto centenário da cidade de São Paulo (figura 4.12) foram temas que
mereceram tratamento especial por parte do Estadão.
Os exemplos selecionados na pesquisa mostram diferentes formas de
construção da capas monotemáticas. No primeiro exemplo (figura 4.9), o jornal utiliza
apenas a tipografia e um adereço no topo da frase: o gorro libertário, ou gorro frígio,
metonímia da revolução francesa, um símbolo da República. É uma composição muito
limpa e direta e ainda muito atual, destarte a tipografia e o uso arqueado de parte do
texto. O segundo exemplo ressalta, pela gravura, as figuras de D. Pedro I e José
Bonifácio, como patronos da Independência, num altar votivo. Os recursos visuais
da época são mínimos, muito embora o texto na parte inferior seja extenso para os
padrões atuais. O terceiro talvez fugisse ao conceito geral do que seja uma capaposter, se adotados os modelos atuais deste tipo de capa, pois nada mais é do que um
título avantajado, seguido aberturas, e subtítulos, mas uma página sem imagem. Sob a
ótica da época, uma página monotemática como esta mais se assemelha a um cartaz
do que a uma página de jornal. Tal recurso ainda é usado hoje, notadamente pelo
Correio Braziliense, conquistando até prêmios de design com desenhos de páginas
parecidas. O último exemplo é de uma contra-capa, já é bem mais recente, mas ainda
foi impresso no sistema tipográfico. Trata do aniversário de São Paulo. Num primeiro
momento parece apenas uma homenagem à cidade, mas quando se lê o texto é que
dá para perceber que se trata de uma publicidade, ou uma mistura entre jornalismo e
publicidade, em que são ressaltados os feitos de uma determinada construtora e seu
papel na construção da cidade. Ou seja, esta mescla interdiscursiva não é de hoje.
A capa monotemática dominada por uma imagem está situada naquilo que viria
a ser caracterizado por Verón (2004) como fundo semântico. Neste tipo de configuração
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a imagem dominante é associada a um campo semântico designado pelo texto verbal
que a acompanha, e, a partir de certas estereotipias visuais da cultura, a imagem recebe
um sentido por associação, com vistas a uma reiteração do enunciado.
Esse procedimento tem qualquer coisa de especular e de circular simultanea
mente. Especular, visto que se mostra aquilo de que se fala: nos casos-limites, mostra-se um franco para Falar do Franco. Texto e imagem remetem
um ao outro em um equilíbrio semântico fechado. Circular, porque, na medida em que a natureza testemunhal da imagem foi completamente apagada,
na medida em que a imagem se torna, de algum modo, a visualização de
um conceito e não o testemunho de um acontecimento singular, a possível
imprecisão de certas imagens é automaticamente anulada: não se perguntará jamais se uma certa mulher é argelina ou se uns soldados são portugueses, ela é por definição, a partir do momento em que certo tema aparece
associado a certa imagem (VERÓN, 2004, p.171).

4.4.1.3. A precariedade das imagens
A estréia da ilustração na primeira página do Estadão ocorreu no dia 6 de
março de 1880, “um bico de pena, gravado em placa de zinco, do caixeiro viajante
português, José Teixeira da Silva, morto num incêndio”, como destaca um trecho
da edição d’O Estado

de

São Paulo de 24 de julho de 1993 (figura 4.13). A imagem

é colocada no topo da página, centralizada. Os textos circundam a foto, mas não
é possível à primeira mirada perceber a qual deles a imagem está ligada. Não era
costume na época fazer tal articulação entre as duas matérias significantes, daí
também a razão para a ausência de legenda para a ancoragem da imagem.
A reprodução de imagens era um processo complicado. Os desenhos e
as fotos tinham que ser transformados em matrizes em autorelevo, os clichês. A
qualidade das fotografias era precária pois os pontos de meio tom (retículas) tinham
que ser muito grandes e às vezes a tinta se espalhava fechando as áreas de tons
mais escuros, em função também da baixa qualidade do papel. Já os desenhos
eram de mais fácil reprodução, pois eram feitos a nanquim sobre papel branco, mais
contrastados, o que facilitava a gravação dos fotolitos e dos clichês. A imagem na
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tipografia só vai melhorar com o desenvolvimento da clicheteria, o aprimoramento
das impressoras e da própria fotografia, por volta da década de 1950.
Além das ilustrações e da fotografia, os artifícios visual disponíveis eram os
filetes, as cercaduras, alguns tipos de marcadores (pontos e asteriscos), e vinhetas
decorativas (floreios). Eram recursos que serviam para separar ou segregar textos,
não necessariamente para criar um elemento de atração visual. Estes acabavam por
atrair o olhar e dar algum arejamento às pesadas páginas, pois inseriam brancos que
aliviavam o peso da mancha gráfica, servindo também como atrativos visuais.

4.4.1.4. A cor (ou a falta dela)
Neste período, a cor praticamente inexiste. Juarez Bahia registra que a cor
aparece nos jornais poucos anos antes de 1910, como elemento de diferenciação,
principalmente no começo da guerra mundial. Era mais empregada em cabeçalhos
como forma de diferenciar o jornal, como destaca Bahia.
São desse ano os cabeçalhos em vermelho. O colorido de uma só cor é a
maquilagem ideal para suplementos ilustrados dominicais de matutinos ou
páginas de notícias do estrangeiro apresentadas como novidade por vespertinos. Durante o conflito, os maiores diários esmeram-se em edições e
clichês sucessivos na competição por mais leitores.
Em 1915, aparece na primeira página de O Estado de S. Paulo, enquadrado
na categoria de varejo, produzido por agência de publicidade (1990, p.166).

Portanto, o conceito de cor informação não se aplica ainda a este modo de
fazer jornalismo. A cor só vai se firmar efetivamente e com regularidade como recurso
informativo e estético no Estadão em 1991.

4.4.1.5. A tipografia na fase tipográfica
O recurso mais eficaz e mais utilizado na diferenciação e na atração do
olhar neste período da produção jornalística é a tipografia, termo que neste
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momento relaciona-se não ao processo gráfico, mas ao desenho das letras (fontes
tipográficas).
Neste período, o uso de tipografias diferentes chegava a ser exagerado, mas a
justificativa para tanto é a falta de outros recursos de diferenciação dos conteúdos, mas
também outras limitações técnicas típicas do processo de impressão, por exemplo:
falta de letras de uma mesma fonte. Os tipos móveis eram comprados com um número
restrito de caracteres (tantos “a”, outros tantos “e”, “s”, etc.) e de variados tamanhos
de letras. Os caracteres formavam os textos que eram dispostos na rama (mesa de
composição) que depois eram desmanchados e reutilizados em outras páginas. Isso
limitava a construção de frases, obrigando o tipógrafo a variar as fontes à medida
que iam acabando as opções. Isso se dava mais nos títulos, pois os artigos eram
compostos nos linotipos. O problema só vai resolver-se mais adiante com a aquisição
de tituladoras, capazes de fundir linhas com textos em corpos maiores. Portanto, a
mistura de fontes e tamanhos, tão típicas da época, não se dava apenas por gosto do
tipógrafo, mas por limitações da própria técnica (figura 4.14).
Nessa fase, a tipografia ainda não era reconhecida como uma forma de modalização
do discurso pela diferenciação das tonalidades das letras (variação de peso e estrutura).
O processo de significação pela tipografia nos jornais ainda era precário, uma vez que
não era muito possível estabelecer invariantes que levassem a uma inferência do sentido
pelo uso deste ou daquele tipo, o que só vai ocorrer muito depois, na segunda fase do
desenvolvimento design de notícias, a partir do offset e do computador.
Dentre as famílias de letras mais utilizadas na fase tipográfica destacam-se
as serifadas, utilizadas nos textos. Nos títulos a mistura é ampla. A diversidade é
grande e vai desde fontes sem serifas (finas, grossas), a fontes com as serifas das
mais variadas: elzevires (ou romanas), com serifas delicadas; egipcianas, com serifas
grossas; romanas modernas, com serifas retas, dentre as quais a Bodoni se destaca.
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Esta fonte depois se firma como principal para títulos, permanecendo nesta condição
até recentemente. Além destas tradicionais, vê-se também fontes fantasia, muito
desenhadas e cheia de floreios, algo muito típico da época.
Outra característica deste período era o uso de fontes “distorcidas”. Elas
podiam vir em diferentes graus de condensação ou expansão. O uso destas fontes
se dava em função do espaço disponível para o título. As fontes já eram desenhadas
desta forma (condensadas, expandidas ou normais) e, mesmo sendo distorções,
eram harmoniosas. Assim, se o espaço era pequeno ou muito grande para o título, a
solução era usar fontes condensadas ou expandidas. Reescrever o título nem sempre
era a solução, uma vez que o jornalista raramente tinha acesso à área de produção, à
gráfica. Os tipógrafos se encarregavam de solucionar o problema do espaço.
Quanto à tipografia do cabeçalho do jornal, esta mudou pouco ao longo dos
anos. Nos tempos de A Província de São Paulo, o cabeçalho vinha em tipo gótico, mas
esta fonte também foi utilizada no jornal quando este mudou de nome para O Estado
de

S. Paulo (figura 4.13). Pouco depois, ainda no século XIX, o logotipo passa a

apresentar uma tipografia parecida com a que perdura até hoje, em fonte sem serifa,
levemente condensada, toda em caixa-alta, em preto. Esta cor prevaleceu até a
reforma gráfica de 1993, quando foi adotado o azul no logotipo do jornal.

4.4.2 - Um jornal em transformação (1950 - 1976)
O processo de impressão ainda é o tipográfico, mas as mudanças do jornal são
bastante visíveis a partir dos anos 1950, principalmente em função da maior utilização
da fotografia. Aos poucos as páginas vão ganhando maior organização. A radiofoto
(figura 4.19) dá um tom de modernidade, de agilidade e aproximação, o sentido de “ter
estado lá”, mesmo com precariedade da imagem transmitida e da a baixa qualidade
reprodução da fotografia na página.
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A década de 1950 é um marco para importantes transformações no jornalismo
brasileiro. A introdução da máquina de escrever nas redações também serviu para dar
um toque de que os tempos estavam mudando. É desta época também o início da
preocupação com a diagramação prévia das páginas.
O jornal antes da introdução de técnicas de diagramação e de normas de
redação não tem tamanho definido. Nem o espaço ocupado pelas matérias
se faz em proporção à inserção de anúncios. As colunas das páginas são
medidas na oficina com o emprego de barbantes, o noticiário é quase todo
oficial, a revisão artesanal assume toda a culpa dos erros. (BAHIA, 1990,
p.382)

N’O Estado de S. Paulo, um marco desta mudança pode ser atribuído ao ingresso
de Cláudio Abramo na secretaria da redação do jornal, 1952. Aos 28 anos, o jornalista
assume o cargo com a missão de modernizar o jornal. Tais mudanças envolvem todo
o fazer jornalístico, desde a construção de textos mais objetivos, ao desenho das
páginas e até interferências nas oficinas gráficas, um campo então inóspito para os
“burgueses” da redação.
A reforma do Estado foi uma luta. O chefe da oficina era herói de 32, um
cidadão que exercia verdadeira ditadura sobre sua área. Nessa época os
chefes de oficina tinham um poder muito grande. (...) Os chefes de oficina
controlavam a existência dos linotipistas, que, apesar de toda a repressão
do Estado Novo, ainda eram a vanguarda do movimento operário no Brasil.
(...) A reforma implicava a modernização das operações do jornal, a introdução de métodos que não eram usados até então nos jornais de São Paulo
ou do Brasil. Por exemplo, a eliminação do cálculo da publicidade de maneira empírica (Abramo, 1999, p.32).

O relato de Cláudio Abramo sobre como se dava a diagramação do jornal em
função do espaço publicitário é bem revelador de como era a relação entre estas duas
instância do jornal (a redação e a gráfica).
O Estado tinha uma massa gigantesca de anúncios. O chefe da oficina media com um barbante o tamanho de cada anúncio que entra e ia acumulando. À meia-noite esse cidadão subia à redação com o pescoço enrolado de
barbante e dizia “tem tudo isso de anúncio” (ABRAMO, 1999, p.32).

130

Abramo introduziu a pré-diagramação e estabeleceu um cálculo para os
anúncios, aposentando o barbante. Com a reforma, conseguiu adiantar em três horas
o fechamento do jornal (um grande feito em qualquer época). A mudança operada por
Abramo configurava-se como
uma reforma total na maneira de fazer o jornal, nos métodos de cobrir as
coisas, na introdução de um tipo de cobertura ‘científica’, que previa grandes operações com todos os detalhes perfeitamente estudados, previstos e calculados, com espaços predeterminados, fotografias desenhadas
antecipadamente etc.. (...) Outra inovação desse tempo foi a inclusão de
diagramadores na equipe do jornal. Tudo era medido, e o espaço distribuído
(Abramo, 1999, p.34).

O que acontecia no Estadão era o prenúncio do que aconteceria no jornalismo
brasileiro como um todo. Juarez Bahia sistematiza a mudança que se dava nos jornais
brasileiros naquela década.
A revolução gráfica racionaliza a produção editorial e torna mais dinâmica
a notícia. Tudo no jornal é afetado por novas formas de edição que visam
valorizar o conteúdo e o leitor ao mesmo tempo. Não é só a aparência que
está em causa, mas formalmente a mensagem, basicamente o meio, essencialmente o produto. Mudam os tipos, as medidas, os formatos, o material
de impressão, a organização administrativa, os critérios de investimento, as
técnicas da notícia, o marketing das empresas, as metas de propaganda,
os objetivos de circulação, a veiculação dos classificados e dos anúncios de
varejo, as promoções. O jornal pesado, excessivamente preto, cede lugar
ao jornal leve, arejado pelo uso de brancos (BAHIA, 1990, p.382).

É deste período também a reforma do Jornal do Brasil (1956), que vai
radicalizar bem mais que qualquer outro, os padrões jornalísticos da época. No
Estadão, as mudanças formais ocorreram de um modo menos radical, mas também
significativas. Um dos fatores que influenciou a reforma do Estadão no início da
década de 1950 foi a mudança de sede e a aquisição de novas impressoras,
bem mais potentes e de melhor qualidade, como está registrado na contracapa da
edição de 18 de agosto de 1953 (figura 4.20). Como já foi dito aqui, os assuntos
locais e nacionais apareciam com destaque na última página do caderno principal,
mesmo que se tratasse da repercursão do suicídio de Vargas (figura 4.21). Isso
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só vai mudar no final deste período, por volta de 1968, quando os assuntos
nacionais e locais passaram a ser vistos pelo jornal como tão relevantes quanto
os internacionais.

3.4.2.1 - As mudanças na página
Ao longo do período de 1950 a meados dos anos 1970, que antecede o offset
e a introdução dos computadores, é possível perceber uma evolução marcante na
configuração da página do jornal. Este período inicia-se num contexto de um país
com liberdade democrática, uma nova ordem após a longa ditadura de Getúlio Vargas,
passa pelos “anos de chumbo” da ditadura militar de 1964, que perdura até 1985
como o começo da redemocratização do País.
Nos primeiros anos da década de 1950 as páginas não diferem muito das da
década anterior. As radiofotos possibilitavam a apresentação dos acontecimentos que
o rádio reportava (mas não tinha como mostrar), e a TV ainda era uma novidade
disponível a poucos. No final dos anos 1950, o Brasil contava com menos de 200 mil
aparelhos de TV. Foi assim, com baixa qualidade, que os brasileiros viram impressos
nos jornais os gols da seleção brasileira, campeã da copa de 1958. Numa edição
extra, num de poster da última página, com letras destacadas e foto bastante aberta,
quase sem textos verbais (figura 4.22).
As páginas já não são monotemáticas, o que faz com que seja necessária
a adoção de critérios de seleção dos assuntos, de formas de hierarquização das
notícias, e de recursos visuais que vinculem os textos verbais aos não verbais. Os
elementos da página são distribuídos de forma assimétrica e a regra predominante
é contrabalançar o peso visual da foto no canto superior esquerda com o da outra
foto, na parte inferior mais à direita, observando a regra da diagonal descendente, da
esquerda para direita (figuras 4.23 a 4.33).
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As manchetes ocupam o espaço mais alto, mais ainda não existe uma nitidez
no estabelecimento de níveis de leitura, que só vão surgir como técnica visual bem
mais adiante. A hierarquia é explicitada também pelo tamanho e peso das letras dos
títulos. A quantidade de colunas ocupadas pelos títulos era variável e também servia
de índice do valor-notícia dado ao fato. O número de colunas nas páginas não varia
mais como antes, é fixado em oito, até a reforma de 1977, quando as páginas passam
a ter seis colunas.
De um modo geral, os textos são pouco fragmentados no período de Cláudio
Abramo (1952 a 1963), que era um crítico desta tendência que se iniciava sob
inspiração do jornalismo norteamericano. A fragmentação mais recorrente se dava
na forma de matérias coordenadas, complementares das manchetes. A inserção de
intertítulos também ajudava a navegação pelos assuntos tratados, como entradas
alternativas para o texto, bem como a adoção de aberturas que podiam vir em uma
ou duas colunas, logo abaixo do título, com indicação da procedência da informação
(figuras 4.24 a 4.36). Eram formas de clarear a página. Os brancos no Estadão não
chegavam nem perto do que já se fazia no Jornal do Brasil, ou dos experimentos
luminosos do Jornal da Tarde, a partir de 1966.
Os filetes verticais que separam as colunas (então abolidos pelo JB) permanecem
n’O Estado de S. Paulo até 1988. Além de dividir o espaço vertical, os filetes serviam
para indicar a relação entre um texto e sua foto, que não eram necessariamente
colocadas próximas, pois estas tinham antes que seguir a regra de balanceamento
adotada pelo jornal. Por vezes os filetes construíam uma espécie de canal a conduzir
o olhar pelo texto rumo à fotografia (figuras 4.30 a 4.32). Noutros casos a foto ficava
segregada pelos filetes. Quando os canais eram fechados significava que aquela foto
era independente de qualquer texto, a não ser de sua legenda: a foto-legenda (figuras
4.28 e 4.29).
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A publicidade não tinha um lugar muito certo. Era vista como uma imagem e
também servia de contrapeso visual, às vezes substituindo uma fotografia nesta tarefa
de balanceamento da página (figuras 4.25 e 4.27).
O certo é que a agora a página é bem mais organizada e a visibilidade é
ampliada. Mesmo assim percebe-se que a preocupação em criar blocos compostos por
formas simples (como retângulos) ainda não existe. As matérias ainda se amontoam
umas sobre as outras, formando reentrâncias entre uma matéria e outra (joelhos ou
dentes, como se diz no jargão dos diagramadores). Isso fica bem nítido nas matérias
apresentadas nas

figuras

35 e 36. São exemplos de uma mesma página, que teve

uma notícia vetada pelo censor da ditadura e precisou ser refeita. A matéria era
disposta em uma poligonal extremamente complexa, cheia de dentes e joelhos, algo
impensável em qualquer jornal atual, em que os blocos de textos apresentam-se em
retângulos nítidos, sem sobreposições.
Quanto à tipografia, percebe-se que é a partir daqui que a fonte de estilo
moderno, com serifa reta (Bodoni) passa a dominar os títulos. Estes variam pouco
de tamanho e peso, bem diferente do que se fazia até o início dos anos 1950. Esta
tipografia vai marcar bastante a identidade do Estadão, ao ponto de influenciar várias
reformas posteriores.
Com o fim da miscelânea de fontes, o recurso de diferenciação passou a ser a
variação na inclinação das letras. Se um título vinha em romano (reto) o outro vinha
em itálico (inclinado). Este jogo passou a ser quase que uma regra universal no design
de notícias brasileiro, um estilo da época só recentemente superado.
A tipografia dos textos também estava mais uniforme, com fontes serifadas
claras, com destaques em negrito ou itálico. Existia também um jogo de alternância
entre fontes serifadas e sem serifa (figura 4.33), mas os critérios para a adoção de uma
ou outra opção não estão muito claros. Neste período ainda não existia a concepção do
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design como elemento constituinte de uma gramática de produção, que possibilitasse
estabelecer vínculos significativos mais fechados aos diversos elementos do discurso
jornalístico.
Este período é, portanto, o elo de transição entre o antigo e o novo, que vem
logo a seguir. Entre um fazer quase amador e um jornalismo fruto de reflexões sobre
as suas linguagens. O design começa a ter espaço nos jornais como elemento de
organização, mas também como forma de expressão, seja por meio da tipografia,
seja pelas conexões visuais que passa a estabelecer entre os diversos elementos da
página.
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Figura 4.1 - 4/janeiro/1875
Primeira edição do jornal - Predomínio da verticalidade.
A página é dividida entre texto jornalístico (acima) e texto
literário abaixo), mas a separação é quase imperceptível.

Figura 4.2 - 13/maio/1888
Filetes verticais separam as colunas. Fios horizontais
separam o texto literário do jornalístico, no pé da página.

Figura 4.3 - 23/janeiro/1901
O número de colunas varia muito neste período, neste caso,
a página é dividida em nove colunas.

Figura 4.4 - 16/novembro/1904
Página é dividida em dez colunas.
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Figura 4.5 - 15/junho/1909
Página dividida em oito colunas. Alguns títulos passam a
ocupar duas colunas.

Figura 4.6 - 13/junho/1917
Alguns títulos passam a ocupar até mais de duas colunas.

Figura 4.7 - 2/novembro/1918
As páginas, aos poucos, vão recebendo elementos que
arejam um pouco mais a composição. Alguns textos vêm
segregados em caixas, como forma de destaque.

Figura 4.8 - 6/dezembro/1945
Neste exemplo o título atravessa as nove colunas, mas
mesmo assim, a manchete fica meio perdida em função do
corpo da letra e do uso da caixa-alta.
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Figura 4.9 - 16/novembro/1889
Um modelo de “capa-pôster” composto com texto verbal.
Raras vezes o Estadão fez isso.

Figura 4.10 - 07/setembro/1922
Uma outra capa monotemática. Desta vez uma mescla
entre texto e imagem, no caso, uma gravura em autorelevo
(clichê metálico).

Figura 4.11 - 01/setembro/1939
Neste exemplo o título vem acompanhado de textos
explicativos. A capa é toda composta por inúmeros títulos
e textos mínimos, picotados, refletindo (talvez) o frenesi de
informações da guerra que chegavam a todo momento.

Figura 4.12 - 25/janeiro/1954
Uma “capa-pôster” que mescla publicidade e texto editorial,
publicada na última página, como era costume no jornal até
os anos 1960.
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Figura 4.13 - 6/março/1890
Primeira imagem publicada em uma página d’O Estado,
pouco tempo depois do jornal mudar de nome.

Figura 4.14 - 6/julho/1924
A miscelânea de fontes era comum na primeira fase da
tipografia, como se vê nos títulos desta página.

Figura 4.15 - 25/outubro/1929
O espaço publicitário também servia para arejar um pouco
a composição.

Figura 4.16 - 6/março/1890
A distribuição simétrica dos elementos era a mais freqüente
nas páginas do início do século xx, bem como o uso de
fotografias e desenhos para ilustrar a página.
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Figura 4.17 - 12/maio/1927
Desde cedo a infografia mostrou-se uma forma eficaz de
explicar os acontecimentos.

Figura 4.18 - 6/maio/1936
O uso mais freqüente da infografia era em mapas,
principalmente nas coberturas de guerras.

Figura 4.19 - 24/julho/1952
Mesmo com baixa qualidade, a radiofoto transmitia um
sentido de urgência à informação, reforçada pelo texto
verbal acima da foto: última hora esportiva.

Figura 4.20 - 18/agosto/1953
Edição em que o jornal comemora seu 91º aniversário com
a inauguração do novo parque gráfico, ainda no processo
tipográfico.
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Figura 4.21 - 25/agosto/1954
O Estado tinha duas capas. A primeira, para assuntos
internacionais, e a última para cobertura local e nacional.
Mesmo fatos importantes como a repercussão do suicício
do presidente iam na última.

Figura 4.22 - 29/junho/1958
A TV ainda não era um veículo de massa. O jornal mostrava
aos leitores os eventos que estes acompanhavam pelo
rádio, como a copa do mundo de 1958.

Figura 4.23 - 5/dezembro/1959
Nesta época, a diagramação assimétrica começa a ganhar
mais força em relação à simetria, que predominava na
primeira fase do período tipográfico.

Figura 4.24 - 21/abril/1960
A preocupação com o balanço da página começa neste
período em função da assimetria.
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Figura 4.25 - 15/agosto/1961
A publicidade também servia como elemento de
balanceamento da página.

Figura 4.26 - 25/agosto/1961
A publicidade também servia como elemento de
balanceamento da página.

Figura 4.27 - 20/março/1964
Mais um exemplo da publicidade participando do balanço da
página. Fotos com este tipo de enquadramento não eram
muito comuns no jornalismo diário de então.

Figura 4.28 - 6/junho/1967
As fotos-legendas eram segregadas por filetes verticais
e horizontais, como no exemplo da foto mais abaixo e à
direita da página.
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Figura 4.29 - 10/outubro/1967
A foto-legenda sempre foi um recurso muito utilizado pelo
Estadão, até hoje.

Figura 4.30 - 12/maio/1968
Os filetes horizontais são retirados para indicar que a foto
(mesmo distante) está ligada a um determinado assunto.

Figura 4.31 - 13/outubro/1967
A estrutura da página deve ser mantida sempre, nem que
para isso a fotografia tenha que ficar distanciada do texto ao
qual corresponde.

Figura 4.32 - 10/outubro/1970
Os filetes horizontais eram elementos importantes para a
orientação do leitor quanto a coordenação ou subordinação
das matérias interligadas.
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Figura 4.33 - 19/novembro/1971
Um jeito comum de marcar as diferenças entre um título
e outro era alternar títulos em fontes romanas e itálicas,
quando estas estivessem próximas.

Figura 4.34 - 26/abril/1974
A “regra” de alternância (romanas x itálicas) foi um estilo
que perdurou forte no design de notícias até pouco tempo.
Hoje, alguns jornais alternam o peso (negrito x fina).
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4.4.3 - Segunda fase - Período litográfico - offset e computador
O jornalismo de olho no design.
O sistema de impressão offset passa a ser utilizado nos grandes jornais brasileiros
a partir de 1968. A Folha de São Paulo foi o primeiro a adquirir uma impressora offset
rotativa de grande porte e sua primeira edição neste novo sistema (mesmo mantendo
uma parte em impressão tipográfica) circulou no dia 1º de janeiro de 1968 (FSP, 2000,
p. 104).
O sistema de impressão offset permite uma melhor reprodução de imagens
e tons de cinza, além de alcançar altas velocidades de impressão, o que reduz
significativamente o tempo de produção do jornal (figuras 4.35 e 4.36). Isso tudo vai
se refletir também na produção do conteúdo e influenciar a forma: o design do jornal.
Os jornais, das décadas de 1960 e 1970, começaram a passar por mudanças e
a perceber que de nada adiantava ter um bom conteúdo se o acesso a este não fosse
facilitado. Além disso, os telejornais começaram a “incomodar”, pois antecipavam o
que seria lido nos jornais no dia seguinte. A forma ágil e concisa do texto telejornalístico
também levou os jornais a terem que sair da letargia em que se encontravam, levandoos a refletir sobre o futuro do meio.
No rastro do offset veio também a informatização dos jornais. No início apenas
na redação e na composição dos textos. Estes eram impressos em longas tiras de
papel, na largura das colunas do jornal, compostos em impressoras fotocompositoras
(composers), ou mesmo em máquinas de escrever elétricas. Assim, sai a rama entra
a prancheta, o chumbo dá lugar às tiras de papel, que são coladas na arte final, para
posteriormente ser fotografada, gerando o fotolito. Tudo muito limpo e arejado. O
fotolito já era utilizado na confecção dos clichês, mas no sitema offset este tornase mais requintado, com retículas mais finas, o que leva a uma maior nitidez nas
imagens e variações de tons de cinza (grisês).
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Além da limpeza, a prancheta permitia uma melhor diagramação. Montar e
desmontar uma página passou a ser um trabalho mais simples e rápido. Com isso o
tempo de fechamento poderia ser encurtado, tornando o jornal mais ágil, menos “frio”,
mais atual.
A transferência da montagem da página da oficina gráfica para o departamento
de arte aproximou um pouco mais o jornalista do tratamento final de sua produção. Em
alguns jornais (como o Jornal da Tarde), os editores eram também os responsáveis
pelo desenho das páginas, fator que que influiu para a criação de páginas diferenciadas
que integravam melhor o material verbal e o não-verbal.
A partir daí, os princípios do design passam a valer mais. Alinhamento, repetição,
proximidade, contraste, balanço, passam a ser mais levados em consideração, o que
resulta em um jornal mais organizado, limpo e arejado, com hierarquia mais nítida e
com melhor visibilidade. O design de notícias brasileiro seguia a tendência mundial.
Influenciada pelo design suíço, e remodelada pelo norteamericano, tal tendência
preconizava um
design jornalístico moderno, ordenado, modular, funcional, claro, limpo,
tranquilo (...). Foi já em meados dos anos oitenta e princípios dos anos
noventa, a partir, principalmente, dos Estados Unidos, que alguns jornais
começaram a enveredar por um design pós-moderno. O USA Today foi,
provavelmente, o jornal precursor, propondo um grafismo arrojadamente
experimental e inovador. Embora influenciado pela visualidade televisiva, o
que o levou a disseminar a cor e a inserir bastantes infográficos e fotografias
tipo fast food, o USA Today não desdenhou de recuperar elementos gráficos
da imprensa vitoriana, como a paginação vertical, as colunas estreitas e a
proliferação de temas na primeira página, cujo espaço é aproveitado até à
exaustão (SOUSA, 2005, p.263).

Mas nem todos incensam o design. Ele trouxe soluções, mas também é criticado
pelo modo como interferiu no fazer jornalístico, como mostra Sousa (2005, p.266). O
autor comenta que a estratégia “neotelevisiva” é criticada por neutralizar a escrita
em suas possibilidades comunicativas; a imagem tende a tornar-se um sinalizador,
insignificante, síntese de dados efêmeros; o discurso jornalístico tende à crônica de
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costumes; o tempo de leitura termina logo no primeiro nível de aproximação do leitor
com o jornal; o design expressa-se como estilo e como organizador de materiais e não
como uma das componentes comunicacionais.
De fato, muitas das críticas levantadas são pertinentes, principalmente no
início da fase offset/informatização. Foi longo o caminho para o estabelecimento de
um ponto de equilíbrio ideal entre forma e conteúdo no discurso jornalístico. Foram
muitas as experimentações e exageros até que fosse possível atingir a maturidade
e a consistência que hoje se vê na maioria dos jornais impressos. Isso é perceptível
na análise das páginas d’O Estado de S. Paulo, do período de 1977 a 1993, como se
verá seguir.

4.4.3.1. O Estadão enformado
O sistema offset foi implantado n’O Estado

de

S. Paulo em julho de 1976,

quando o jornal muda de endereço para a sede que o abriga até hoje, no bairro do
Limão, em São Paulo. As primeiras páginas do Estadão informatizado e impresso em
offset não diferem muito das últimas do período tipográfico, mas um detalhe denuncia
a mudança: o número de colunas. O jornal passa a ter apenas seis colunas. Ainda
traz o filete vertical separando as colunas, como marca de resistência a enfatizar o
conservadorismo do jornal. Mas isso não deixa o periódico menos limpo e claro, como
agora é, antes, enfatiza a verticalidade na diagramação, aquilo que Sousa classifica
como traços da “imprensa vitoriana”.
As informações estão mais blocadas e distribuídas assimetricamente, mas estes
blocos nem sempre respeitam o princípio da simplicidade, que facilita a visibilidade a
partir de estruturas geométricas mais simples, como os retângulos. Existem blocos em
“L” em que as matérias “invadem” os espaços umas das outras matérias (figuras, 4.39
a 4.43). Além destas existem exemplos de poligonais bem mais complexas como nas
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figuras

4.45, 4.50, a 4.53. Até à reforma de 2004, tais estruturas não eram consideradas

“erradas”. Não se levava em conta o princípio de que as estruturas mais simples são
mais rapidamente percebidas e identificadas pelo leitor, levando-o a inferir a hierarquia,
as relações e as pertinências de cada elemento apresentado: título, texto, imagem.
Além disso, as estruturas simplificadas intensificam a idéia de organização e perenidade,
valores importantes para um jornal conservador como o Estadão.
O design de notícias considera que existem níveis de leitura, e tais níveis
servem para ajudar a identificar o valor-notícia, a hierarquia estipulada pela produção.
A definição destes níveis devem levar em conta o modo natural de leitura (esquerda
para direita de cima para baixo). Assim, considera-se que os elementos colocados
mais acima fazem parte de um primeiro nível, os mais abaixo, dos níveis secundários.
Da mesma forma no sentido esquerda direita. As matérias mais à esquerda e no topo
tendem a ser vistas como num nível primário de percepção. O vetor resultante destas
duas direções é uma diagonal que vai do topo esquerdo ao canto inferior direito.
Pelo que se pode perceber nas páginas selecionadas para análise, o Estadão
deste período considera como de maior valor-notícias as matérias mais acima. O
critério da esquerda como primeiro nível não é muito levado em conta. Nota-se, nas
figuras

4.38 a 4.45 e 4.48, existe uma constância na estuturação da primeira página,

qual seja: uma fotografia maior no canto superior esquerdo, a manchete ao lado ou
imediatamente acima desta, e uma fotografia mais à direita e abaixo, no percurso do
vetor de leitura. Tal estrutura tende a privilegiar a imagem e a esconder um pouco o
texto.
Quando uma imagem é colocada em um forte ponto de atração do olhar ela
tende a ganhar mais força e a elevar o peso daquele setor da página. Da mesma forma,
elementos de menor atração visual, como um texto (mesmo que seja uma manchete)
tendem a perder peso se são colocados em áreas de menor força de atração do
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olhar. Talvez seja este o motivo para que exista pouca visibilidade das manchetes nas
páginas desta época. Em alguns casos, como na figura 4.37, fica difícil saber quem é
a manchete da edição, em função do tamanho reduzido do corpo do título.
Outro fator que ajuda a perceber a hierarquização é o tamanho das matérias.
As notícias mais importantes devem ocupar uma área maior da página, considerandose todas as matérias significantes que compõem o texto. Nesta época, tal princípio
já era respeitado. Quanto ao tamanho das fotografias, percebe-se que estas, por
vezes, aparecem bem abertas, amplas. Uma tendência da época. A fotografia podia
agora aparecer “sem vergonha”, pois a qualidade de impressão era bem superior. As
imagens são mais nítidas, os sistemas de transmissão das imagens via rádio também
melhoraram muito e o jornal, neste aspecto, busca inspiração nas revistas semanais
e ilustradas.
No que tange à tipografia, o jornal deste período já é bem mais disciplinado.
Não existe mais a miscelânea de antes. O jornal como um todo adota pouquíssimas
fontes, utilizando como artifício de diferenciação as variações de peso, e inclinação.
Existe nesta época (e até a bem pouco tempo) uma regra (não escrita) que ditava
que os títulos apostos muito próximos, lado a lado, deveriam variar entre romanos e
itálicos. Se numa coluna o título vinha “em pé”, o do lado deveria vir inclinado, como
que para mostrar ao leitor que se tratavam de matérias distintas. No design atual, a
regra foi abolida e os jornais que ainda o fazem são vistos como antiquados.
Raramente as fontes sem serifa são utilizadas. Geralmente aparecem em
detalhes, como nas assinaturas das matérias, ou em peças especiais como os
sumários e infográficos. Uma exceção na

figura

47, em que a capa assume a forma

de pôster, com letras garrafais, sem serifa. Este é um exemplo raro, pois não é do
estilo do Estado valer-se de tal configuração. Foram poucas as vezes, neste período,
que o jornal dedicou a sua primeira a um único tema, como no exemplo da figura 46,
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em comemoração ao centenário da República, em que o jornal adota um estilo de
design e de textos inspirados no século xix.

3.4.3.2. Enfim, as cores no Estadão
A partir de 1991, o jornal entra numa nova fase: a das cores. Neste aspecto,
o computador tem um papel fundamental. Nesta época, a paginação já era toda feita
direto na tela do computador. O “past up” dava lugar ao control+C e control+V, as
teclas de atalho no teclado para copiar um elemento de um lugar e colar noutro. Num
primeiro momento, as páginas impressas eram fotografadas e geravam o fotolito, mas
pouco tempo depois, os filmes já eram produzidos nas imagesetter, impressoras a
laser que imprimiam direto no acetato. Isso acarretou uma economia no processo,
possibilitando uma maior freqüência na adoção de imagens em cores.
A primeira vez que o jornal trouxe cores foi em 28 de outubro de 1991 (figura
4.48). Não sem alguma resistência da conservadora direção do jornal, segundo Augusto
Nunes (2003), então secretário de redação. De acordo com ele, a implantação da cor
no Estadão por pouco não foi ainda mais tardia, em função da posição contrária de
Júlio Mesquita Neto, dono do jornal na época, que preferia jornais em preto e branco,
como o Times londrino, o qual tomava como inspiração.
Nunes resolvera instituir a cor no jornal como parte de uma grande campanha
de renovação do jornal. Dentre outras coisas, a proposta trazia de volta a circulação do
jornal às segundas-feiras (fato que não ocorria desde a década de 1920, quando uma
lei impôs o descanso semanal dos gráficos e jornalistas). Tudo foi feito meio à revelia
do dono, que estava em viagem ao exterior. Ao retornar enfatizou sua predileção pelo
jornal em P&B, uma catástrofe para o projeto. Só depois de saber que havia um
importante anúncio colorido na primeira, e que o anunciante não aceitaria a quebra de
contrato, foi que Júlio Neto voltou atrás e autorizou a impressão do jornal em cores.
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No início, a cor quase nada tinha de informação (figura 4.48), surgiu como
uma novidade meramente ilustrativa e estética, restringindo-se à capa e à contracapa e aos suplementos mais revistizados. A cor também era aplicada em fotografias
e em alguns quadros. Aos poucos assumia o papel de elemento segregador de
textos e por vezes parecia espalhafatosa (figura 4.49 e 51). Outro elemento colorido
que ressalta no exemplo é a promoção dos classificados do dia apresentados pelo
triângulo vermelho no topo esquerdo, ao estilo das revistas semanais. O jornal ainda
tateava sobre como usar o novo recurso. Durante muitos anos os jornais adotaram
as estratégias das revistas semanais ilustradas, pela falta de referências mais
consistentes. Além destas, o modelo era o do USA Today, muito espalhafatoso (como
se percebeu depois) para os padrões do Estadão (muito Folha, talvez).

4.4.2.3 - O primeiro redesign, de fato
Em 1993, o jornal resolve contratar uma consultoria especializada em design
de notícias, o escritório do designer Mario Garcia. Este promove uma reforma
em etapas. Inicialmente as mudanças atingem apenas o Caderno 2 (cultura,
artes, espetáculos, colunas sociais etc.). Garcia traz um tom bem mais moderno
para o jornal e propõe uma edição de domingo mais revistizada, uma tendência
internacional. O jornal parece ceder ao modelo adotado pelo USA Today, muito
admirado pelo cubano. Capa picotada de textos curtos, alguns dentro de boxes, e
uns pictogramas que hoje soariam de extremo mau gosto, um verdadeiro mosaico,
um tanto quanto barroco, se tomarmos a classificação de Ferreira (1997). O estilo
adotado por Garcia é quase carnavalesco, totalmente diferente da tradição do
jornal (figuras 4.50 a 4.52).
Outro ponto que foi polêmico foi a adoção do azul no logotipo do jornal. A sugestão
de Garcia teve que passar por um “plebiscito” junto ao público, para convencer os
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donos de que a medida valia a pena, como se lê na cronologia apresentada no site
do jornal.
No dia 12 de setembro (de 1993), a cor do logotipo do cabeçalho de “O
Estado” passa a ser azul, com aprovação dos leitores consultados em pesquisa (85%). Além disso outras mudanças na 1ª página como a coluna da
esquerda orientando a leitura e realçando a variedade de assuntos; o texto
abaixo da manchete, resumindo o fato e destacando sua importância; e a
data dentro de uma tarja cinza, logo abaixo do logotipo (OESP, 2007).

Um fator positivo da reforma de 1993 foi a organização interna das editorias e
seções do jornal. Até então estas não tinham um lugar muito fixo. Garcia estabeleceu
que cada editoria e seção seria fixada sempre na mesma página, a bem do leitor que
“navegaria” melhor pelas informações tendo uma noção de onde poderia encontrálas. Definiu que cada editoria teria um cabeçalho próprio, mas cada um era bastante
diferente do outro, tanto do ponto de vista da tipografia, quanto do desenho em si.
O objetivo era ajudar o leitor a reconhecer mais rapidamente cada seção, caderno
ou suplemento. Na época, esta miscelânea era febre no design dos jornais. Cada
editoria queria ter sua identidade, o que, de certa forma, causava uma falta de unidade
interna, uma falta de continuidade, criando um sentido de fragmentação bem maior
que o desejado.
Quanto à tipografia, esta foi duramente afetada pelo projeto do cubano/
americano. Mesmo mantendo um número reduzido de fontes nos textos principais e
nos títulos, o jornal tornou-se confuso, pela profusão de tipos diferentes utilizados nos
cabeçalhos dos cadernos e suplementos. Quando anunciados na primeira página,
criavam um conjunto bastante heterogêneo. A fonte Bodoni (de estilo romântico)
que havia muito acompanhava o jornal foi substituída por outra, mais neoclássica
(parecida com a Times New Roman). Porém é possível ver fontes sem serifa de vários
estilos, desde as Helvéticas até as Avant Guard, cujas pequenas diferenças tornam o
casamento ambíguo e conflituoso.
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Neste projeto, existe ainda um certa permissividade quanto à largura das
colunas. Embora o padrão seja a divisão em seis colunas, é possível haver a divisão
em cinco colunas (figuras 57 e 58), e não é raro encontrar colunas com falsas medidas
(bastard mensures) como nas capas das figuras 4.49 e 4.51. A permissividade também
é expressa pelas identações exageradas (figura 4.50), em que a fotografia “empurra”
o texto para o lado, reduzindo a coluna à metade, complicando a hifenização, a
legibilidade e a boa estrutura do texto.
Mesmo com todos estes problemas, o design do jornal era tido como um dos
melhores na sua época. Ao comparar com o design do seu principal concorrente, a
Folha de São Paulo, nota-se que não existe uma grande diferença entre os dois. Isso
só vai mudar, em favor da Folha, em 1996, quando esta promove uma ampla reforma
gráfica e editorial, considerada um marco para o design de notícias brasileiro.
O Estado

de

São Paulo seguiu com este projeto gráfico até outubro de 2004,

quando implantou um novo e revolucionário design, supreendendo a todos pela forma
como conseguiu mudar e atualizar-se sem perder a sua essência, ou seja, resgatando-a,
depois de um período de experimentações um tanto quanto equivocadas, do ponto de
vista do design.
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Figura 4.35 - 10/maio/1973
Neste período o jornal já era impresso em offset, mas a
diagramação continuava sendo feita da mesma forma que
no processo tipográfico.

Figura 4.36 - 10/maio/1973
O offset permitia alterações rápidas da página. Tal agilidade
foi muito útil durante a ditadura militar, diante da censura
imposta à imprensa.

Figura 4.37 - 23/setembro/1977
A partir do offset e da composição a frio, o jornal começa
a ganhar melhor forma. Os blocos de texto estão melhor
definidos. O jornal agora é dividido em seis colunas.

Figura 4.38 - 10/maio/1973
Os princípios do design começa a ser mais valorizados. A
diagramação continua privilegiando o vetor esquerda direta,
de cima para baixo.
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Figura 4.39 - 13/fevereiro/1979
Nem sempre o princípio da simplicidade é respeitado, sendo
possível encontrar matérias com formas complexas, com
“joelhos”.

Figura 4.40 - 17/julho/1979
Os princípios do design começa a ser mais valorizados. A
diagramação continua privilegiando o vetor esquerda direta,
de cima para baixo.

Figura 4.41 - 31/março/1981
Os fios verticais pemanecem separando as colunas, mas
os horizontais não são mais usados na separação das
matérias. Às vezes fazem falta, como neste exemplo.

Figura 4.42 - 26/janeiro/1984
Os suplementos especiais passam a ter destaque nas
chamadas de primeira página, com logotipos diferenciados
entre si para reforçar suas identidades.
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Figura 4.43 - 31/março/1981
Por vezes, a gramática visual não fica clara, como nos
títulos indicados. A princípio é de se imaginar que tenham
relação entre si, pela tipografia e localização. Mas não têm.

Figura 4.44 - 26/janeiro/1984
Alguns elementos têm lugar fixo neste período. É o caso
do índice da edição. Às vezes isso pode atrapalhar a
diagramação.

Figura 4.45 - 6/junho/1989
No final da década de 1980, os filetes verticais são extintos.
O jornal torna-se mais luminoso. Filetes horizontais surgem
como segregadores de peças. Estes serão marcadores
importantes nas reformas posteriores.

Figura 4.46 - 26/janeiro/1984
O centenário da República foi uma oportunidade do jornal
“brincar” com o projeto gráfico. Os textos correspondem a
notícias da época, mas o tratamento visual é um misto entre
o projeto de então com elementos do estilo do século xix.
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Figura 4.47 - 17/janeiro/1991
Mais uma capa-pôster. Esta página parece mais com o
estilo do Jornal da Tarde que com o do Estadão. Talvez uma
mostra do sobreposicionamento que existia na época entre
estes dois jornais do Grupo Estado.

Figura 4.48 - 28/outubro/1991
Depois de mais de seis décadas, jornal volta a circular às
segundas-feiras. Para marcar o retorno, a capa (e alguns
suplementos) sai pela primeira vez em cores. É também o
início da reforma gráfica que vai ser concluída em 1993.

Figura 4.49 - 17/janeiro/1991
O uso das cores neste período está longe do ideal. Não
existe harmonia ou coerência perceptível. Ainda tateava
neste terreno. O jornal seguia o modelo do USA Today.

Figura 4.50 - 28/outubro/1991
Os pictogramas eram muito utilizados neste período, como
ponto de atração do olhar e síntese do assunto tratado. Em
comparação com os de hoje, eram muito complexos.
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Figura 4.51 - 1/julho/1994
Além do uso desordenado das cores, este período é
marcado também pelo uso desconexo da tipografia. O
desenho da página como um todo é confuso.

Figura 4.52 - 12/setembro/1996
A opção pela verticalização pode ser bem percebida na
forma como são distribuídos os elementos fixos da página,
como os indicadores econômicos e chamadas de cadernos.

Figura 4.53 - 11/setembro/1997
Aos poucos o jornal vais se tornando mais “calmo”, em
relação ao uso de cores e pictogramas.

Figura 4.54 - 6/outubro/1997
Embora os conteúdos apareçam mais blocados, ainda se vê
muito a compoisção de matérias com “joelhos”.
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Figura 4.55 - 24/outubro/1997
O jornal está mais limpo, mas faltam elementos de atração
que criem contrastes com harmonia.

Figura 4.56 - 2/fevereiro/1998
Fotos bem abertas na primeira eram comuns nesta época.
Talvez pela tendência forte à diagramação revistizada.

Figura 4.57 - 18/julho/1999
Houve um período que que o jornal tinha uma colunagem
diferente para a capa e o miolo.

Figura 4.58 - 3/novembro/1997
O jornal adotara as seis colunas, mas, por vezes, a primeira
vinha divididas em cinco colunas.
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4.4.4. Terceira fase - Período digital (do design)
Um novo Estadão - Parâmetros para o jornalismo atual
No dia 17 de outubro de 2004, acontece aquilo que muitos encaravam com
grande ceticismo: o Estadão de cara nova. No meio jornalístico e do design de notícia,
aquilo parecia um tanto difícil de acreditar, diante da arraigada fama conservadorista do
jornal, principalmente diante da perenidade de tiragens médias de 250 mil exemplares
por dia, considerada bastante razoável para os padrões nacionais.
A reforma deu-se em duas fases. A primeira, em outubro de 2004, estabeleceu
as bases da distribuição do espaço, tanto horizontalmente (divisão dos cadernos,
com criação de alguns novos e mudança de nomes de outros) quanto verticalmente
(diagramação das páginas dos cadernos e distribuição de seções nas editorias).
Foram criados novos cadernos como o Link (sobre novas tecnologias e informática),
Aliás (dominical, com debate sobre os principais temas da semana) e o Vida &
(saúde, educação, espiritualidade etc..), além de novas seções dentro dos cadernos
tradicionais (Metrópole, Mídia&Mercado, entre outros) (figura 4.76). Um aspecto
importante desta fase foi a definição da paleta de cores, pois o jornal passou a ser
publicado integralmente em cores.
A segunda fase, pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2005,
abrange a hierarquização, da tipografia (que não havia sido tocada na primeira
fase) e das regras de produção dos infográficos, além da criação de um
caderno novo, de muito sucesso hoje em dia: o Paladar, sobre gastronomia; e a
reformulação do Link.
Compreender o Estadão neste período é uma tarefa que envolve expandir um
pouco o corpus da análise, pois observar somente as capas não parece ser suficiente
para entender as mudanças que o novo projeto impõe ao fazer jornalístico. Assim,
nesta fase da análise foram incluídas algumas páginas internas, para que fosse
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possível avaliar como funcionam alguns elementos ali propostos. Além da edição do
dia da mudança, de edições anteriores e posteriores, a análise envolve elementos do
manual de orientação do projeto gráfico do jornal, elaborado pelo escritório Cases i
Associati, gentilmente fornecido pela editoria de arte do jornal. As páginas anteriores
e posteriores às mudanças serão apresentadas juntas para possibilitar uma melhor
visualização do impacto da proposta.
Esta reforma caracterizou-se como um marco no design de notícias brasileiro
pela forma como afetou o modo como o jornal passou a ser pensado e executado.
Aqui as mudanças tecnológicas não aparecem como motores principais, como nas
fases anteriores. A mudança foi mais conceitual, em função de uma nova visão do que
seria o jornalismo do século

xxi.

Dentre os principais pontos da proposta (que logo a

seguir serão detalhados) estão:
• Valorização do conteúdo pela organização da página, com adoção de níveis
para criar diferentes velocidades de leitura (hierarquização);
• Modulação e modelização como forma de padronização da diagramação;
• Divisão dos conteúdos em peças para os diferentes gêneros jornalísticos;
• Rigor no uso da tipografia;
• Parcimônia no uso de cores e respeito aos preceitos da cor-informação;
• Ênfase na edição de fotografias; e
• Uso consistente da infografia.

Tais valores adotados pelo Estadão já estavam em discussão no meio
jornalístico como um todo. Os novos (e os renovados) dispositivos jornalísticos
caminharam neste sentido, cada um com a sua solução visual. Portanto, os valores
apresentados, não são apenas do referido projeto, senão, exigências do jornalismo
deste início de século.
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O jornalismo impresso atual sofre pressões por mudanças. Tais pressões são
decorrentes das adaptações ao modo de leitura atual, do crescimento da oferta de
suportes de informação, e também em função do próprio ritmo de vida dos leitores
de hoje. Uma das formas encontradas pelos jornais impressos para responder a tais
demandas foi a revisão dos seus modos de dizer, e o design foi uma das ferramentas
desta mudança, como será mostrado a seguir.

4.4.4.1 Visibilidade e hierarquia
Dois aspectos marcantes do design de notícias atual são a visibilidade e a
hierarquia. Estes já eram contemplados pelo’O Estado desde sua reforma de 1993,
mas, ao comparar-se exemplares desta fase com os da reforma de 2004, fica nítida a
diferença entre os dois modos de encarar tais paradigmas.
No início da década de 1990, o design de notícias já começava a se firmar como
componente importante do jornalismo. Os jornais já percebiam que deviam cuidar melhor
da apresentação das notícias e tinham as ferramentas para isso. Entretanto, as estratégias
compositivas ainda estavam imaturas. As pesquisas nesta área ainda eram iniciantes,
como as realizadas pelo Poynter Institute, da Flórida (EUA). Estas procuravam entender
quais eram os pontos de maior atração do olhar, a influência da cor, do tamanho das
imagens, mas não tocavam muito na questão da relação entre o verbal e o não-verbal nas
notícias, nem levavam em conta a estrutura do próprio discurso jornalístico.
Assim, o desenho das páginas do Estadão do período de 1993 a 2004 é visual
mente coerente, mas não atenderia à demanda do leitor de hoje. Observando os
exemplos das figuras 4.59 a 4.62, percebe-se que as notícias são bem menos visíveis
que as das páginas das figuras 4.63 a 3.73. As matérias ficam um tanto perdidas
diante da quantidade e do tamanho das fotografias da página, destarte a qualidade e
expressividade destas. Mas, o uso demasiado de um recurso expressivo pode depreciar
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a participação dos demais, como fica nítido nestes exemplos. Isso torna a página mais
escura além de esconder os títulos. Em comparação com as páginas pós-reforma de
2004, vê-se que a fotografia foi valorizada. Não pela quantidade ou tamanho, mas pela
qualidade. A diferenciação entre fotos com cortes retos e fotos recortadas também
ajudam a clarear mais a página e a destacar as fotografias pelo contraste criado.
Outro fator que escurece a página, e influencia na baixa visibilidade, é a distância
entre o título e o texto, e entre um bloco de conteúdo e outro (título + texto ou fotografia
+ legenda). Os espaços entre estes são mínimos. Isso torna a leitura cansativa pois
o ritmo não é cadenciado pelos vazios. Há uma sensação de frenesi que destoa do
posicionamento típico do jornal.
Ainda sobre o aspecto visibilidade, os exemplos pré-reforma de 2004, mostram
a pouca preocupação com os alinhamentos e os tamanhos das matérias. Comparandose os dois períodos, dá para ver que tal preocupação vai ao extremo no período pósreforma. As matérias de uma coluna alinham-se fortemente com as demais. Existe ali
um controle rigoroso dos tamanhos dos títulos e dos textos para que estes formem um
mosaico de retângulos alinhados, tanto vertical quanto horizontalmente. Parece tolice,
mas isso melhora a visibilidade e o senso de organização, que, num veículo como o
Estadão, é um valor importante.
O “segredo” por trás desta melhor organização formal reponde pelo nome de
modulação. A página é toda dividida em linhas a partir de um fator homogeinizador que é a
distância da entrelinha. Ou seja, se a entrelinha adotada é de 11 pontos, todas as demais
medidas terão estes 11 pontos como referência. Assim, as distâncias entre os títulos e as
matérias vão variar entre 22 ou 33pt, as entrelinhas dos títulos também serão múltiplos de
11 (33, 44, 55, 66 etc.), e todos os elementos devem estar alinhados com alguma linha do
grid (conjunto de linhas). A página é, assim, dividida em colunas verticais e em módulos
horizontais (grupos de linhas), com espaços vazios entre estes (figura 4.74).

163

A modulação ganha sentido quando passa a ser percebida como elemento
de expressão do valor-notícia, e não apenas uma forma de divisão do espaço. É
quando alia-se à hierarquização para mostrar ao leitor quais os assuntos são mais
prioritários que os outros, no modo de ver do jornal. O valor-notícia é, então, expresso
em módulos por coluna (matérias mais importantes devem ocupar áreas maiores),
mas também conta a topologia, a posição do bloco na página (quanto mais acima e
mais à esquerda maior o peso dado ao assunto).
Outra forma sutil de dar melhor visibilidade às matérias na capa foi a adoção de
espaçamentos diferenciados entre as colunas. O espaço entre colunas das chamadas
é um pouco maior que o espaço entre as colunas dos textos nas matérias. Além
de arejar mais a página, isso torna os blocos mais visíveis e diferenciados (figura
4.66). No projeto de 1993, esses critérios ainda não eram adotados, tanto é que se vê,
reiteradamente, é um grupo de pequenas notícias na primeira coluna da esquerda (antes
até da manchete), coisa que não acontece no projeto de 2004 (figura 4.59 a 4.73).
O respeito às regras de visibilidade e hierarquia tornou-se quase dogmática no
Estadão. Alguns viram como amarras que tolhiam a criatividade, mas estas também
podem ser compreendidas como uma forma de garantir, pela repetição, uma maior
identidade e sentido de perenidade, que para o público do jornal pode ser importante.
O sentido de perenidade é criado pelo design e fica explícito quando se observa as
edições ao longo da semana. As páginas semanais seguem uma estruturação parecida,
obedecem a modelos pré-construídos que vão sendo resgatados à medida da necessidade.
Porém, as capas de domingo apresentam um elemento que as diferencia das demais: o
quadro horizontal com destaque dos suplementos dominicais, logo abaixo do logotipo.
Semana após semana a construção do domingo é a mesma, como é mostrado nas figuras
4.63 e 4.73, destacando-se que existe entre estes dois exemplos uma distância temporal
de 14 meses, e mesmo hoje a formatação segue este modelo.
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4.4.4.2 Tipografia
Como já foi dito no capítulo 3 deste trabalho, a tipografia e as cores são dois
dos principais elementos expressivos dos jornais, principalmente nesta fase, no perío
do do design. O computador possibilitou uma gama de recursos compositivos muito
grande, tanto no desenho de tipos quanto no uso de cores. Num primeiro momento,
houve um certo deslumbramento com a diversidade de opções, mas aos poucos foise chegando a um ponto de equilíbrio, como o que se tem hoje.
Neste aspecto, a comparação entre o Estado antes de 2004 e depois, permite
visualizar com nitidez esta evolução. No tocante à tipografia, a reforma de 2004,
mateve algumas fontes que já eram usadas no projeto de 1993, como a Times News
Roman (serifadas) e Bauer Bodoni (serifa reta); substituiu a Avant Gard pela Helvética
(sem serifa); e incluiu a Grifith (sem serifa). Com as quatro famílias de fontes e suas
variações de peso e estrutura foi possível construir a polifonia do jornal. A diferença
entre o antes e o depois de 2004, no que diz respeito aos títulos, está na condensação
das letras (mais condensadas, até 2004) e no alinhamento (de centralizados passaram
para alinhados à esquerda).
Na segunda fase da reforma, em 2005, há uma nova mudança na tipografia.
As fontesTimes, Helvética e Bodoni são bem tradicionais, têm boa legibilidade, mas,
por serem muito utilizadas, são consideradas meio vulgares. Foram substituídas
pela Benton. Esta família de letra é bem mais ampla e dispõe de versões com serifa
(Modern) e sem serifa (Gothic). Além da Benton, outras duas fontes são utilizadas,
mas só em alguns detalhes nos cadernos: a Filiosofia (Caderno 2) e Dot Matrix (Link)
(figura 4.78 e 4.79).
Atualmente, a tipografia no Estadão é um forte elemento de organização visual
e de hieraquização das notícias. A manchete, na proposta de 2004, é sempre bem
destacada em relação às demais chamadas na primeira página (nas internas também).
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Entretanto, a mudança na tipografia trouxe um elemento que pode ser visto como um
complicador na produção: a quantidade de caracteres da manchete (nos demais títulos,
nem tanto). Antes, quando as letras eram mais condensadas, era possível escrever
mais num espaço menor. Sem a condensação e com a amarração do tamanho do
título em função do espaço ocupado pela matéria as opções para os editores foram
reduzidas. Isso exigiu um pouco mais de criatividade dos redatores, tornando-se uma
área de conflito entre editores de texto e do design (figura 4.59 s 4.64).
Desde a reforma de 2004, os títulos no Estado não são compostos apenas
pela linha de texto, eles são acompanhados de paratextos. Pode-se entender como
paratextos os filetes acima do título, e a(s) linha(s) de texto (abre), logo abaixo do
título. No projeto de 1993 os “abres” eram incorporados aos textos (figura 4.60), com a
reforma, passaram a fazer parte dos títulos (figura 4.67). Do ponto de vista do sentido,
o abre é uma forma de adiantar para o leitor uma parte do conteúdo, complementando
o que é anunciado no título, mas não deve ser confundido com o lead da matéria.
Já a linha acima do título é uma estratégia sutil de hieraquização, até imperceptível
para muitos. Há um jogo semiótico no uso destas linhas. Para indicar que uma matéria
ou peça é um elemento independente, ou coordenado, o projeto designa desenhos
diferentes para cada um destes dois tipos. Na primeira fase da reforma de 2004 as
matérias e as peças independentes traziam acima do título uma linha cheia e grossa,
escura. As coordenadas (ligadas a uma matéria maior que as envolve) são cobertas
por uma linha dupla fina. Assim, a linha cheia e escura significa “impermeabilidade”,
em relação às outras matérias de mesma categoria (independentes), enquanto que as
linhas vazadas significariam permeabilidade (figura 4.80).
Tal recurso é levemente modificado na segunda fase desta reforma (2005)
quando a linha das independentes passa também a ser dupla, ganhando um fio fino
abaixo do grosso. Isso reforça o sentido de permeabilidade e de impermeabilidade, ou
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de transitividade e intransitividade. Outro fator ligado à linha como paratexto do título é
que ela delimita quais os componentes que pertencem à matéria resguardada por aquele
título. Se a matéria ocupa cinco colunas, quem delimita este espaço é a linha. O título
pode até ocupar apenas três colunas, e ser ladeado por uma outra peça qualquer (foto,
infografia, peça ligada, ou texto da matéria), mas o bloco será limitado (horizontalmente)
pela linha. Isso propicia uma melhor visibilidade do conjunto e força as estruturas para que
sejam compostas por retângulos mais visíveis, uma vez que uma matéria independente
não pode estar contida numa outra independente, formando “dentes” (figura 4.80).
O esquema tipográfico é o mesmo para todo o primeiro caderno e para as
editorias cotidianas (Cidade, Metrópole, Economia, Nacional etc.) (figura 4.92), mas
muda um pouco no Esportes (figura 4.93), no Caderno 2, nos cadernos semanais
(Link, Viagem etc.) e suplemementos dominicais (Aliás, TV&Lazer, Guia etc.). Tal
diferenciação é quase uma regra nos jornais diários atuais, adotada como uma forma
de dar identidade própria aos diversos produtos do periódico.

4.4.4.3. Fragmentação e interatividade
A enunciação no discurso jornalístico no século xxi é bem diferente das anteriores.
A organização, o apelo visual e a fragmentação dos enunciados são características
básicas deste novo modo de estruturação enunciativa.
Se no início o texto verbal predominava e seu fluxo era contínuo e linear, na
atualidade o texto é composto pela mescla de matérias verbais e não-verbais, o fluxo
da informação é descontínuo e a não-linearidade ganhou mais espaço. O design entra
como elemento de organização desta leitura não-linear, com a missão de fragmentar o
texto e fazer aflorar os enunciados antes amalgamados no texto compacto.
Influenciado pela enunciação da Internet, o texto no jornal impresso atual
apresenta “janelas” de conteúdos. O jornalista comtemporâneo deve ter a visão do
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texto como um todo, e ter também a capacidade de dividi-lo em múltiplas facetas,
em matérias coordenadas que se interconectam pelo design da página, como um
hipertexto com seus links. Pequenas peças são distribuídas dentro do espaço
da notícia. Cada fragmento do mosaico que é a página apresenta um aspecto do
enunciado. Tanto pode ser um número destacado quanto à opinião de um especialista
no assunto tratado, quanto uma análise do próprio jornal, ou uma peça que resgate a
memória de um fato (figura 4.81).
Deixar disponível o e-mail do jornalista ou da editoria deixou de ser um adereço,
e passou a ser uma forma de retorno sobre o impacto do texto no receptor. As enquetes
com as pessoas na rua tentam simular os chats ou as enquetes típicas da Internet.
Os jornais tentam cada vez mais se aproximar de seu público fazendo um
jornalismo de serviços, fazendo uma cobertura dos fatos que interessam mais de
perto aos seus leitores. Mesmo os jornais de referência, de abrangência mais ampla,
têm buscado cobrir fatos que impactam as finanças dos indivíduos, como alterações
no cálculo do imposto de renda, discussões sobre legislação urbana ou ambiental, ou
a programação cultural de uma cidade ou região de um estado.
Comparando a enunciação atual e as anteriores pode-se constatar que os
conteúdos estão preservados, o que muda é a forma com estes são trabalhados. A
cultura jornalística é basicamente a mesma, o news making não é substancialmente
alterado. Continua a prática de colher a informação, buscar o contraditório, fazer a
checagem das informações e partir para a redação e edição do texto. A etapa mais
afetada é a edição, a enunciação.
Na edição, o jornalista separa os fragmentos de acordo com os gêneros
mais adequados para a apresentação do conteúdo. Assim, a série de informações
numéricas vai aglutinada num gráfico, a entrevista tanto pode ser citada ao longo do
texto como pode tornar-se uma peça à parte, outro tanto pode ser melhor apresentado
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numa matéria coordenada como parte do discurso direto, destacado na forma de um
“olho” (figura 4.82).
O jornalista de hoje pensa na sua matéria vislumbrando as peças que
poderá utilizar no seu texto e é ele próprio um editor do seu material. Esta tem sido
uma exigência crescente na prática jornalística atual em função das facilidades
propiciadas pela informática e pelo ritmo hoje imposto à categoria. O próximo passo
é a multimidialidade. Goste-se ou não, é crescente a demanda para que o material
trabalhado pelo jornalista sirva às diferentes plataformas: rádio, TV, jornal e Internet.
Uma das vantagens da fragmentação é possibilitar diferentes velocidades
e níveis de profundidade de leitura. O leitor com menos tempo (ou interesse)
pode ser minimamente contemplado na sua necessidade por informação lendo os
títulos, aberturas, olhos e peças: mais velocidade e leitura superficial. Ou pode ler a
matéria completa e ter uma informação mais detalhada: menor velocidade e leitura
aprofundada.
No projeto de 1993 e em suas atualizações até 2004, o Estado apresenta
poucas opções de peças. O discurso já é fragmentado, porém menos que na fase
posterior, mas já há uma tendência à divisão do texto em partes menores, assim
como a oferta de áreas de entrada para os textos, principalmente olhos, intertítulos e
gráficos. A diferença maior está na organização. O projeto de 2004 organiza melhor
o percurso de leitura, por respeitar mais os princípios básicos da percepção visual,
pela simplificação das estruturas. Na

figuras

4.83 são apresentadas as diferenças

principais entre uma proposta e outra, no tocante à fragmentação.

4.4.4.4. Cores
O Estadão de 2004 encampou a noção da cor-informação, propugnada por
Luciano Guimarães (2002) que é de criar identidade, ajudar na organização dos

169

assuntos, atribuir valor (hieraquizar), e, a partir de um sitema simbólico de cores,
ajudar a selecionar e a informar os leitores.
Quando a cor chega ao Estadão vem num ritmo meio carnavalizado, disfórico
em relação à imagem que o jornal cultivava de si mesmo e de como era visto pelo
público. O projeto de 2004 amenizou a paleta do jornal. As cores passam a ser menos
saturadas e a distância cromática entre elas é reduzida, ou seja, não existe uma
grande amplitude de cores disponíveis. Tal restrição faz com que o jornal trabalhe
as cores de um modo parcimonioso, mais concordante com seu posicionamento
discursivo do Estadão. Assim, as cores não “gritam” mais, antes convocam e explicam
suas presenças (figura 4.76).
As cores são usadas como elementos identificadores em diversas peças ao
longo do jornal. O leitor mais habituado reconhecerá a editoria pela cor, uma vez que
são poucas e facilmente indexáveis. Aparecem nas legendas, em palavras destacadas,
em antetítulos e criam flashs de atração do olhar, ajudando a criar um percurso de
leitura. O Estadão de hoje faz exatamente o que os demais jornais que se encontram
na “fase do design” o fazem. Não traz grandes novidades que já não tivessem sido
experimentadas por outros, como seu concorrente Folha de São Paulo, que foi um
dos pioneiros neste sentido.
A cor no jornal não é mais um artigo de luxo, um recurso pincelado aqui
a ali. A cada dia torna-se uma exigência, e aquela visão de que o jornal é em
preto e branco já se apagou há tempos. O jornalista de hoje, mais integrado com
esta nova fase do jornalismo, já percebe as possibilidades expressivas da cor
e começa a “educar-se”, do ponto de vista cromático, para melhor usufruir das
possibilidades expressivas da cor, o que redunda em toda uma nova visão sobre
o design como um todo.
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4.4.4.5. Fotografias e infográficos
Superadas as principais limitações tecnológicas (tanto do ponto de vista de
captação e tratamento das imagens, quanto da reprodução no impresso), a fotografia,
no período do design, é revigorada no jornalismo impresso atual. Na fase litográfica,
quando passou a ser possível uma melhor impressão das imagens, o uso da fotografia
era um tanto quanto abundante e desordenado. Na fase do design o uso da fotografia
passa a ser mais equilibrado, seu papel é mais bem definido. A fotografia não entra
mais apenas como um elemento de ilustração, mas como parte da retórica do texto.
A fotografia digital aposentou a analógica no fotojornalismo. Os recursos do
digital uniram-se perfeitamente às necessidades dos jornais: velocidade, menor
custo e, cada vez mais, qualidade. Várias etapas foram extintas, como a revelação, a
montagem de contatos para escolha e edição das fotos, e o escaneamento. Tudo isso
representava tempo. O digital já permite a edição imediata e o retoque com qualidade,
principalmente para a mídia jornal, que exige menos resolução de imagem que outras,
como a revista.
Na fase digital, a fotografia, mais do que nunca, deve ser informativa. Não pode
ser apenas um elemento decorativo da página. Deve, na medida do possível, contar
a história (com a ajuda da ancoragem verbal da legenda). Tanto é que a fotolegenda
ganhou destaque na maioria das capas dos jornais neste período. Não basta ser bela,
tem que mostrar a novidade (figura 4.65).
Os recursos tecnológicos atuais fazem com que a oferta de imagens seja maior
do que em qualquer outro tempo. Atualemente, as agências de notícias disponibilizam
uma quantidade enorme de fotografias para os jornais, que são transmitidas
rapidamente via Internet, a um custo relativamente baixo. Isso faz com que os jornais
reservem mais espaços para as fotografias, mas com o cuidado de não poluir demais
a página. Um dos artifícios utilizados pelo Estado nesta última fase de sua evolução
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discursiva é agregar um conjunto de fotolegendas (figura 4.84), com temas variados,
como na seção SP24horas (figura 4.85), em que o dia é resumido em fotografias com
textos.
Os avanços tecnológicos na área de tratamento de imagens permitem diversas
interferências nas fotografias: o uso de filtros (figura 4.86), eliminação de fundos de
imagens (figura 4.87), e fotomontagens (figura 4.88). Estes recursos estéticos ampliam
a linguagem visual e as possibilidade de interação da imagem com o texto verbal.
Ainda no campo dos recursos visuais, os jornalistas desta fase já despertaram para a
capacidade narrativa dos infográficos (figura 4.89 e 90). O Estado de São Paulo conta
com uma editoria de infografia. A coordenação fica a cargo de um jornalista, que não
precisa necessariamente ser um ilustrador, mas um(a) jornalista capaz de traduzir em
imagens (apoiadas por textos verbais), os mais diferentes assuntos. A editoria de arte
desenvolve infografias e ilustrações para todas as editorias do jornal (inclusive as do
Jornal da Tarde, do mesmo Grupo Estado). O jornal tem se valido deste tipo de texto
para cobrir desde eventos como a visita do Papa ao Brasil, à inovações tecnológias
valendo-se de desenhos super elaborados ou mesmo de comezinhos gráficos de
evolução de cotações de dólar e de índices financeiros (figura 4.91).

Os recursos tecnológicos e de linguagem que hoje dispõe O Estado

de

São

Paulo possibilitam ao jornal uma enunciação bem mais coerente com o seu tempo
e uma requalificação de seu posicionamento discursivo. Os críticos da influência
do design no discurso jornalístico costumam dizer que o jornal de hoje está sem
profundidade e o que o conteúdo foi renegado a segundo plano. Este seria um outro
aspecto interessante para se estudar, mas pelo que foi aqui apresentado, é possível
levantar a hipótese de que o conteúdo do jornal continua o mesmo, o que mudou foi o
modo de dizer, a forma de se contar as histórias cotidianas.
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Figura 4.59 - 13/outubro/2004
Uma das características do jornal antes da mudança eram
os títulos longos, que só eram possíveis em função da s
fontes condesadas, de baixa legibilidade.

Figura 4.60 - 14/outubro/2004
Os “abres” faziam parte do corpo do texto e não dos títulos,
como ocorreu após a reforma gráfica de 2004.

Figura 4.61 - 15/outubro/2004
Mesmo passando por diversas correções de rumo ao longo
dos anos, o projeto de 1993 ainda perdurava. Os “joelhos”
continuavam permitidos até a reforma de 2004.

Figura 4.62 -16/outubro/2004
Última edição do projeto de 1993. Dentre as peças fixas
da capa, a coluna lateral mais à esquerda, é uma das que
mudarão de lugar, para melhorar a hierarquia na página.
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Figura 4.63 - 17/outubro/2004
Esta edição de domingo marcou a transformação do
Estadão, que conseguiu fazer um projeto revolucionário,
sem alterar seu posicionamento discursivo.

Figura 4.64 - 18/outubro/2004
A tipografia não foi totalmente alterada nesta época. O
número de tipos condensados foi reduzido o que forçou os
editores a terem que adequar melhor seus textos ao espaço.

Figura 4.65 - 19/outubro/2004
A fotografia, neste novo projeto, foi valorizada na edição,
não necessariamente na quantidade ou no tamanho. Em
relação com o anterior, as fotos parecem mais expressivas.

Figura 4.66 - 20/outubro/2004
Uma mudança sutil é a do espaço entre as colunas. O
espaçamento entre as matérias é um pouco maior que o
dos textos em várias colunas. Isso ajuda na visibilidade.
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Figura 4.67 - 12/dezembro/2005
Neste dia o jornal entra na 2ª fase da reforma. As mudanças
são poucas, apenas adaptações na tipografia, o lançamento
de novos suplementos e seções, e nas infografias.

Figura 4.68 - 13/dezembro/2005
Os indicadores financeiros, do tempo e sumários, desde
2004, passaram para o rodapé da página. Um elemento
horizontal a diologar com a verticalidade predominante.

Figura 4.69 - 14/dezembro/2005
O uso de peças explicativas dentro dos textos das
chamadas possibilita mais áreas de entrada, fazendo com
que o conteúdo aflore para o leitor.

Figura 4.70 - 15/dezembro/2005
As peças agregadas às chamadas tanto podem ser frases
ou números destacados, quanto gráficos ou chamadas para
matérias coordenadas.
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Figura 4.71 - 16/dezembro/2005
Uma tendência no jornalismo atual é a edição da fotografia
com cortes diferenciados. estes servem à diagramação e
para concentrar o conteúdo, destacando o inusitado.

Figura 4.72 - 17/dezembro/2005
A peça de destaque do suplemento ou caderno serve
também como elemento para movimentar a diagramação
articulando a verticalidade com a horizontalidade.

Figura 4.73 - 18/dezembro/2005
As capas edições dominicais trazem sempre a faixa dos
suplementos no topo da página. Uma forma de marcar o dia
uma vez que esta composição só é usada nos domingos.

Figura 4.74 - Esquema de modulação
A modulação é uma ferramenta útil tanto à diagramação
quanto à hierarquização das matérias, pois os tamanhos
das notícias são definidos pelos desenhos mais adequados.
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Figura 4.75 - Esquema de modulação
O projeto prevê vários esquemas pré-diagramados. O editor
pode escolher entre estes modelos o que mais se adapta ao
conteúdo proposto.

Figura 4.76 - Estadão completo
Uma visão completa do jornal e seus suplementos, na
proposta de reforma de 2004.

Figura 4.77 - Esquema de modulação
No início os jornalistas vêem a modulação como uma
amarra, depois percebem as vantagens para a organização
da enunciação.
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Projeto 1993
As principais
fontes no projeto
de 1993 eram a
Times New
Roman,
Helvética
e Bodoni
em suas
variações
de peso e
condensação.

As fontes
deste projeto
não eram
exclusivas e
disponíveis para
qualquer um,
o que tornava
o projeto um
tanto quanto
previsível, sem
personalidade.

Projeto 2004

A fonte Helvética Neue é da mesma
família da anterior, entretanto, dispõe
de uma variação maior de pesos, mas
as condensações foram restringidas,
dando mais unidade e clareza às “vozes”
do jornal.
A Bodoni foi excluída e a Filosofia entrou
como opção para nomes de seções e
colunas.
A tipografia dos títulos muda para alguns
cadernos, o que lhes dá mais identidade
em relação a outros.

Figura 4.78 - Pequenas transformações na tipografia
A 1ª fase da reforma gráfica de 2004 trouxe poucas mudanças em relação à anterior. Isso só ocorreu na 2ª fase, em 2005.
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Projeto 2005
Até outubro de
2004 a Times New
Roman era usada
condensada nos
títulos da capa.

A Times continua,
mas sem a
condensação. Os
títulos passam
a ser mais
“enxutos”, em
função do espaço.

Em 2005 a fonte
dos títulos muda
para a Benton.
A diferença
entre as duas
fonte é quase
imperceptível,
mas a vantagem
desta nova família
tipográfica é a
opção de fontes
com e sem serifa,
presente nos
subtítulos.

Antes de 2004,
o caderno
Esportes não
tinha tipografia
diferenciada
em relação aos
demais cadernos.

A fonteHelvética
Neue Black passa
a ser usada no
caderno esportivo,
dando identidade
mais popular ao
mesmo.

As diferenças
entre a Helvética
e a Benton
Gothic são mais
perceptíveis. A
mudança deu um
ar mais moderno à
tipografia.
Acima uma mostra da nova tipografia aplicada em alguns
dos principais cadernos do jornal, a partir de 2005.

Figura 4.79 - Tipografia na 2ª fase.
Acima uma comparação entre os esquemas tipográficos das três fases e um panorama geral da tipografia atual do Estadão.
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Projeto 2005
As linhas de separação
ajudam a identificar
se a matéria é
independente ou
coordenada.
A linha pesada indica a
interrupção do fluxo de
matérias e a capacidade
de sustentação de
coordenadas.
A linha fina dupla indica
a continuidade do
fluxo, ou seja não
é forte o suficiente
para sustentar ou
interromper outras
matérias.

O esquema de
linhas grossas e
finas é válido para
todas as peças
do jornal, sejam
peças, ou matérias,
independentes ou
ligadas.

O título vazado, na
cabeças das peças
é colocado entre as
linhas grossa e fina
(independente) ou
fina e fina (ligadas)

Bloco independente
Bloco coordenado
A linha grossa impede que
os blocos independentes se
interponham criando dentes.
Isso melhora a visibilidadade.

O esquema de
linhas duplas é
alterado no caderno
de Esportes. Aqui
as independentes
trazem só a linha
grossa acima do
bloco da matéria

Figura 4.80 - Esquema de coordenação e subordinação das matérias
As linhas sobre os blocos de conteúdo criam uma sutil diferença entre os tipos de matérias e peças: independentes ou ligadas.
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Nesta coluna alguns exemplos de peças ligadas. Acima um infográfico misto,
gráficos, tabelas, foto e frases, tudo ligado a uma matéria principal.

As tabelas são uma as formas mais utilizadas pelos
jornais na comparação de números
Nesta coluna, alguns
exemplos de peças
independentes como
fotolegenda, charge,
artigo, opinião de um
especialista e chamada
para páginas internas.
Existe muitas outras.

“Saiba mais”, “Passo-a-passo” e frases são
algumas das possibilidade de peças ligadas.

Figura 4.81 - Fragmentação do conteúdo
O Estado divide seu conteúdo entre peças independentes e peças ligadas.
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As peças ligadas
complementam alguma
matéria principal. Podem ser
explicativas, opinativas, ou
destaques, como frases e
números.

As colunas assinadas são exemplos
de as peças independentes, bem
como todo aquele conteúdo que não
esteja vinculado a nenhuma outra
matéria: fotolegendas, chamadas,
crônicas, editoria, charges etc..

Figura 4.82 - Fragmentação do conteúdo
A fragmentação ajuda a criar um percurso de leitura, facilitando a diferenciação entre os conteúdos.
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Figura 4.83 - Fragmentação do conteúdo
O jornal antes de 2004 já fragmentava o conteúdo, mas atualmente há mais visibilidade e profundidade com o uso das peças.
Figura 4.84 - Grupamento de
Fotografias
O mosaico de fotos numeradas
é um recurso utilizado para
apresentar uma narrativa
sequenciada.

Figura 4.85 - Grupamento de
fotolegendas

Uma das maneiras encontradas
para aproveitar o vasto acervo
de fotografias do Estadão foi
criar um espaço próprio para as
fotolegendas.
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Figura 4.86 - Tratamento de imagens
Com o computador ficou mais fácil interferir nas fotografias
e agregar sentidos às mesmas, seja pelo enquadramento,
seja pelo uso de efeitos visuais.

Figura 4.87 - Tratamento de imagens
A foto recortada permite a criação da ilusão de
múltiplos planos no espaço bidimensional, por meio das
sobreposições das imagens.

Figura 4.88 - Fotoilustração
a colagem é uma técnica muito antiga no tratamento de
fotografias. Com o computador ficou mais fácil mesclar
imagens, sejam fotos ou desenhos.

Figura 4.89 - Infografia
A infografia é uma das áreas do design mais favorecidas
nesta fase digital. As possibilidades de mesclagem de
imagens e linguagens é bastante ampla.
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Figura 4.90 - Infografia
O setor de infografia
dos departamentos de
jornais têm sido bastante
solicitados nessa fase
atual do design de
notícias.

Figura 4.90 - Infografia
Alguns gráficos são
bastante complexos,
mas outros podem
ser bem simples, mas
ambos têm função
importante no jornalismo
atual.
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5 - Conclusões
Um breve panorama do redesing de jornais no início do século xxi.
Perspectivas para a pesquisa em design de notícias

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) reuniu em São Paulo, em abril de
2006, um grupo de designers de notícias de vários estados brasileiros, e de outros
países, para um balanço sobre os rumos do design de jornais no Brasil e no mundo,
no workshop Projetos Gráficos do Século XXI.
Ali estavam boa parte dos responsáveis pelas reformas gráficas e editoriais
ocorridas nos últimos dois anos, como Amauri Mello e Renato Dalcin. Estes
apresentaram as bases da reforma do Jornal do Brasil (abril de 2006), o qual reduziu
o formato do periódico, passando a ser o primeiro jornal em formato berliner do País,
como forma de tentar tirar o JB da crise em que se encontrava nos últimos anos.
Chico Amaral, do estúdio Cases e Associati, apresentou as adaptações
promovidas no projeto do O Estado

de

São Paulo, ocorrida em outubro de 2004 e

complementadas no final de 2005. É dele também a coordenação da reforma do
Jornal

da

Tarde, ocorrida em abril de 2006, apresentada por Fábio Sales, editor de

arte dos jornais do Grupo Estado (Estadão e JT).
André Hippertt, falou sobre a recém-lançada reforma do O Dia, em abril de
2006, na qual o jornal mudou suas cores e identidade visual (saiu do seu já tradicional
amarelo e azul para uma combinação de laranja e azul). Luiz Adolfo Lino de Souza,
professor de design de notícias e editor de arte dos jornais da rede RBS, do Rio
Grande do Sul, falou da tendência mundial dos jornais à redução de tamanho para o
formato tablóide, coisa que é predominante nos jornais do sul do Brasil e na Europa.
Massimo Gentile explicou as bases da mudança que ocorrera uma semana
antes, a da Folha

de

São Paulo, sob a égide da possibilidade de leitura do jornal em

186

duas velocidades: 5 ou 50 minutos. Gentile afirmou que a solicitação era a de fazer
um jornal que representasse o perfil da Folha, “um jornal nervoso”. Assim o fizeram,
com cores vibrantes, recortes radicais nas fotos e texto bastante fracionado, que
possibilitava as duas velocidades de leitura, atendendo a demanda dos leitores que
dispõem de menos tempo, mas que precisam estar minimamente informados. Rodrigo
Fino, complementou a fala de Gentile, na condição de consultor pelo estúdio de Mario
Garcia, que auxiliou a equipe do jornal no desenvolvimento do novo design da Folha.
O Ceará também teve uma representação neste encontro com a exposição de
Andréa Araújo e Gil Dicelli, editora e sub-editor de arte do jornal O Povo, e vencedores
do prêmio Esso de Jornalismo de 2005, na categoria design gráfico nacional. Os
dois apresentaram o primoroso trabalho por eles desenvolvidos no caderno especial
de cobertura da morte do papa João Paulo II, respondendo à provocação de Léo
Tavejnhansky, de O Globo e coordenador do evento: Como desenhar uma página
para ganhar o Esso.
Além desses todos, o encontro histórico, foi uma oportunidade de ouvir Luiz Iria,
o infografista mais premiado do Brasil e reconhecido mundialmetne nesta categoria,
por seus trabalhos na revista Super Interessante e em outros produtos da Editora Abril;
Norberto Baruch, ilustrador, representandte da Society for the News Design (SND),
falou sobre a força da ilustração como expressão criativa nos jornais; Maurício Lima,
fotógrafo da AFP e Wilson Pedrosa (Agência Estado), trataram dos novos rumos do
fotojornalismo no século XXI.
O breve relato presta-se ao registro de um momento pouco divulgado e
que tende a ser esquecido, ou visto como de pouco interesse pela academia.
Mas a justificativa para tal está na tentativa de aproximação entre o campo das
idéias (da teoria) e o das práticas, que tendem a andar em caminhos paralelos.
Um encontro entre estes dois agentes do processo de desenvolvimento do
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jornalismo é necessário, embora ambos façam pouco esforço para compreender
um ao outro.
Da parte da academia é possível ver narizes torcidos pelo “excesso de
empirismo” e pouca base científica nas práticas. Da parte dos designers - muitos deles
autodidatas, alguns sem formação na área de jornalismo, ou mesmo em comunicação,
um perceptível desprezo pelas “viagens” dos acadêmicos (o termo “semiótica” pode
levar alguns a “desabalada carreira”). Mas é importante que estes dois se conheçam
melhor e colaborem um com o outro para o desenvolvimento do jornalismo a partir
daquilo que têm em comum: a linguagem verbo-visual.
A pesquisa acima apresentada é também uma tentativa de integração entre
estas duas instâncias do conhecimento em torno do fazer jornalístico atual. Fazer este
que passa hoje por profundas transformações em função das novas tecnologias, das
mudanças nos modos de fruição da informação por parte dos leitores e da necessidade
de estabelecer um vínculo maior entre o pólo da produção e do reconhecimento.

O design de notícias é uma área dos estudos em jornalismo ainda carente de
pesquisas, pois está no meio do caminho entre o design (do ponto de vista tecnológico,
ou das artes plásticas) e o jornalismo (na sua construção de sentidos). Há ainda uma
tradição no jornalismo impresso de entender a profissão como um espaço exclusivo
do texto verbal, e uma certa negligência em relação ao não-verbal nas notícias. Isso
se dá desde a formação nos cursos de jornalismo, com poucas disciplinas voltadas
para a área, e segue nas redações, em que os jornalistas responsáveis pelos textos
verbais mostram-se pouco interessados em participar da fase seguinte, a diagramação
e a impressão daquilo que produziram.
Esta apartação vem desde tempos remotos na história do jornalismo impresso,
deste os tempos da tipografia, em que as duas etapas (produção da notícia e produção
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do jornal) eram distintas e estanques. Isso influía fortemente na enunciação, no modo
de escrever e nos modos como as notícias eram apresentadas. E é sobre esta relação
e sobre a enunciação o que se trata neste trabalho.
Neste estudo, tentou-se demonstrar que o design de notícias é hoje uma das
principais ferramentas de construção do discurso jornalístico do impresso diário.
Que a enunciação neste dispositivo passa necessariamente pelo conhecimento das
gramáticas produtivas propostas, também, pelo design de notícias, sendo o projeto
gráfico uma destas gramáticas. Tentou-se ainda apresentar o design de notícias não
como uma arte, ou um dom de poucos, mas como uma das técnicas de construção
das notícias, procurando sempre fazer uma comparação com aquilo que os jornalistas
em geral já estão acostumados: o texto verbal.
O estudo demonstra como se deram as transformações do discurso jornalístico
em função das mudanças tecnológicas e do design, ao longo dos dois últimos séculos.
O jornal impresso diário como dispositivo de comunicação foi analisado tomando
como base três fases das mudanças tecnológicas e de linguagem que influíram na
construção do discurso jornalístico, quais sejam: as fases tipográfica, litográfica e
digital.
A partir do estudo do caso do jornal O Estado de São Paulo (um dos mais antigos
e influentes periódicos do Brasil, fundado em 1875) localizou-se a primeira fase entre
os anos de 1875 a final da década de 1960. A fase tipográfica, por ser a mais ampla
passou por várias transformações que também modificaram as diferentes formas de
enunciação ao longo do período. No início, quando a impressão era quase artesanal,
a enunciação assemelhava-se com a dos livros. Os recursos gráficos eram escassos
e o texto verbal predominava. Ainda nesta fase vê-se as tranformações advindas da
composição a quente (linotipia), que agilizava todo o processo de montagem das
páginas e possibilitava notícias mais “quentes”. Depois, com o desenvolvimento das
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técnicas de reprodução de imagens, vê-se o texto verbal passar a conviver com os
elementos não-verbais, e a demandar uma nova forma de organização dos conteúdos,
uma vez que cada um destas matérias significantes têm maneiras diferentes de se
expressarem. Aos poucos o design vai aparecendo como elemento integrador destas
duas instâncias, surgindo também a necessidade do estabelecimento de regras de
formação que potencializassem tal integração.
A segunda fase foi aqui denominada de litográfica, em alusão ao processo offset,
que segue os mesmos princípios da litografia clássica (impressão com matriz plana,
separação físico-químico entre água e tinta), e aqui é localizada entre as décadas
de 1970 até finais da década de 1980. O offset propiciou ainda mais agilidade ao
jornalismo. Neste período há um aumento na quantidade de informações, uma melhoria
na reprodução de imagens e consequente aumento na demanda de fotografias e
infografias. Os textos passam a ser menores e mais objetivos e dividem cada vez mais
o espaço com as imagens e demais elementos gráficos. O design passa a ser agora
uma exigência, diante de tantos componentes a coordenar. Outras mídias, como a
televisão e as revistas semanais passam a influenciar a enunciação nos periódicos
diários, pelo bombardeamento de imagens que proporcionam. As matérias passam a
ser mais fragmentadas e mais ilustradas.
Ainda nessa fase, a semente da próxima é plantada, pois a informatização
de muitas redações começa neste período. No início apenas na redação, com a
aposentadoria das máquinas de escrever. Depois chega à diagramação, à montagem
das páginas, à artefinalização. Inicia-se também a aproximação entre o jornalista e o
artista gráfico, o diagramador. Surge a figura do editor de arte, aquele que vai gerenciar
a pré-impressão e driblar os eventuais conflitos entre forma e conteúdo. É no final
desta fase que se dão as primeiras verdadeiras reformas gráficas, já vislumbrando o
papel que o computador teria em toda a enunciação jornalística.
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A fase digital é aqui também tratada como a fase do design. Neste período, que
vem do início dos anos 1990 até hoje, vê-se o design de notícias se firmar como um dos
principais elementos da enunciação jornalística. O computador atinge sua ubiquidade
nos jornais, em todas as fases da produção da notícia e mesmo da impressão do
jornal. Embora o processo de impressão ainda seja o offset, as impressoras atuais (nos
grandes jornais) são controladas digitalmente. Mas aqui, o fator mais importante não
é tanto a impressão em si, como foi na tipografia, mas as possibilidades expressivas
que o computador propiciou ao jornalismo. Seja no uso maior (e melhor) das cores,
seja no tratamento de imagens, seja na agilidade da edição como um todo.
Mais uma vez o universo midiático em torno do jornal vem influenciar o discurso
jornalístico. A partir de meados da década de 1990 a Internet é percebida como uma
forte concorrente dos jornais, pela sua capacidade de transmitir, ao mesmo tempo,
textos e imagens (posteriormente, áudio e vídeo), também pela proximidade que
passa a estabelecer com seus leitores, pelos e-mails, chats e enquetes. Toda esta
nova forma de relacionamento vem a influenciar o modo como os jornais passam a
construir seus textos. Assim, as matérias passam a ser mais fragmentadas ainda, com
coordenadas, caixas e peças dos mais variados gêneros a espalharem-se nas páginas
como janelas abertas na tela do computador. Tudo isso para buscar aproximar-se do
modo como o novo leitor acessa às notícias na nova mídia. Isso faz com que o design
seja, mas do que nunca, convocado como elemento de organização e também de
expressão. Com isso, diminui também a distância entre aquele que produz o texto e
aquele que formata a notícia, sendo uma tendência a unificação destas tarefas. Ou
seja, o jornalista, em breve, irá apurar e redigir a notícia, montar sua página com as
fotografias que ele próprio fez, além de disponibilizar o áudio/vídeo que captou para
abastecer a página na Internet, que também trará o restante do texto que não coube
na versão impressa do jornal.
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Pelo que foi exposto, constata-se que o design participa, cada vez mais, da
organização espacial, da construção das narrativas e de sentidos na enunciação
jornalística. O design de notícias tem possibilitado o cumprimento das exigências
básicas deste tipo de mídia proporcionando, visibilidade, legibilidade e inteligibilidade,
além de tornar o ato de leitura um momento de informação e deleite. Constata-se
ainda que o fazer jornalístico hoje é fortemente ligado ao design, pois o jornalista
contemporâneo escreve seu texto cercado por restrições formais. Se antes ele deveria
atentar para as regras do manual de estilo, para saber quais termos usar ou não, hoje
ele deve saber também quais os recursos gráfico-visuais dispõe no projeto gráfico
para construir seu texto, agora composto por elementos verbais e não-verbais.
O desafio maior nesta pesquisa foi estabelecer uma ligação entre o design,
a análise de discursos e a teoria da enunciação, uma vez que a tradição é valer-se
de tais teorias para análise de matérias verbais. Mas, encarando a AD como um
tipo de semiótica, como o faz Verón, a abordagem torna-se mais plausível, como
feito aqui.
Esta é uma pesquisa em sua fase seminal, aberta para diversos outros
campos de investigação sobre jornalismo. Vários assuntos acabaram ficando de fora
por limitação de tempo e em razão de não estarem totalmente nos propósitos deste
trabalho, como a tentativa de criar uma taxonomia para diferenciar os tipos de jornal,
a partir das enunciações pelo design; ou um estudo mais aprofundado dos redesigns
marcantes do jornalismo brasileiro como o do JB e do Jornal

da

que ainda podem ser acompanhados pelos redesigns da Folha

Tarde, dois marcos

de

São Paulo (1996),

Correio Braziliense (2000) e JB (2006). Há ainda a análise dos exemplos mais próximos
do autor, como o do jornal Diário do Nordeste, para o qual trabalha atualmente e atuou
como um dos agentes da recente mudança, na função de editor de arte. Poderia ser
um estudo sobre o reposicionamento discursivo dos jornais do Ceará, uma vez que
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a reforma forçou o concorrente (O Povo) a também passar por mais uma reforma
gráfico/editorial.
Ao final, esta pesquisa possibilitou ao autor a oportunidade de refletir
teoricamente sobre o jornalismo e o design de notícias, e tais conhecimentos foram
postos em prática na reforma gráfica do Diário

do

Nordeste, projetado por Chico

Amaral, mesmo autor d’O Estado de São Paulo, e que valeu-se da mesma concepção
num caso e no outro.
Como se vê, os caminhos estão abertos.
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