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RESUMO: 

 

Jornais e revistas apresentam periodicamente mudanças aos seus leitores, tanto no seu 

editorial quanto em seu design. A proposta deste estudo visa verificar o papel do 

planejamento gráfico nas relações entre o produto midiático e seu público a partir de 

uma reforma gráfica. Qual é a relevância que uma reforma gráfica tem sobre o contrato 

de leitura da publicação? Para isso, foi escolhida a reforma do projeto gráfico da revista 

Superinteressante ocorrida em junho de 2005. Utilizou-se como método de pesquisa a 

análise de conteúdo para detalhar que tipos de mudanças ocorreram: as cores, a 

disposição do conteúdo nas páginas, a tipografia, entre outros elementos relativos ao 

discurso gráfico.  

 

Palavras-chaves: 

Planejamento gráfico; contrato de leitura; jornalismo de revista. 

 

 

ABSTRACT: 

 

Newspapers and magazines frequently introduce changes to their readers either in its 

editorial or in its design. This study aims at verifying the role of graphic planning in the 

relations between the media product and its audience as from a graphic reform. What is 

the relevance of a graphic reform over the reading contract of a publication? For that, 

we have chosen the graphic reform magazine Superinteressante underwent in June of 

2005 as our subject. We used content analysis as our research methodology to detail 

what kinds of changes there have been: colours, content disposition on pages, 

typography, among other elements regarding graphic discourse. 
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Graphic planning; reading contract; magazine journalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Com o surgimento da internet, a mídia impressa, que engloba os jornais e as 

revistas, experimenta mudanças para se tornar mais atrativa. A internet proporciona 

diversos recursos para as publicações digitais, entre eles os vídeos, os sons e as 

animações que diversificam o conteúdo da mensagem. Além dos recursos de 

multimídia, a internet também trouxe outras características ao jornalismo digital, como 

a hipertextualidade, a interatividade, a personalização, a instantaneidade e a memória 

expandida (PALACIOS, 2003). Uma revista ou jornal não é apenas tinta sobre papel, é 

um produto que combina elementos textuais e visuais que portam sentidos e 

significados, e manter o leitor fiel à sua mensagem pode ser a diferença entre o sucesso 

e o fracasso no mercado editorial. 

 Os veículos impressos buscam se reinventar dia a dia deixando as páginas mais 

atrativas e isso pode ser alcançado pela reforma em seu design. Para isso, são 

necessários conhecimentos que sirvam de suporte para uma boa diagramação, assunto 

pouco atrativo nas academias de jornalismo. Para o jornalista, o conhecimento sobre 

diagramação nos dias de hoje pode ser tão importante para o profissional quanto saber 

fotografar e escrever textos jornalísticos. Mesmo que esse profissional não se dedique 

exclusivamente a esta área, ter conhecimento no assunto permite que ele possa pensar o 

design desde a apuração até a construção do texto. 

 A revista Superinteressante está no mercado brasileiro há mais de 20 anos. 

Durante a sua trajetória, como qualquer outro produto midiático que resista aos anos no 

mercado editorial, aprimorou-se e modificou-se. Essas mudanças foram proporcionadas 

por diversos fatores: influência do mercado, inovações tecnológicas e mudança do 

público leitor são alguns deles. 

  A primeira grande mudança do projeto gráfico da Super
1
 ocorreu na edição nº 

56, de maio de 1992, e após isso foram mais cinco grandes transformações gráficas e 

editoriais na revista
2
. As reformulações podem ter várias intenções, como atrair novos 

leitores ou indicar um novo público-alvo.  Considerando a revista um produto 

                                                 
1
 A revista Superinteressante é chamada de “Super” por seus leitores e por seus próprios jornalistas. 

2
As outras reformas gráficas foram nas edições: nº 86 – novembro de 1994; nº 115 – abril de 1997; nº 155 

– agosto de 2000; nº 214 – junho de 2005 e nº 268 – agosto de 2009. Dados obtidos pelo autor da 

pesquisa ao mapear as reformas gráficas por meio da leitura dos editoriais das revistas. As edições 

encontram-se no CD-ROM contendo todas as edições da revista desde o seu lançamento em 1987 até o 

mês de junho de 2005. 
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jornalístico que visa o consumo, podemos afirmar que os objetivos das reformas 

convergem para o seu consumo renovando até mesmo os vínculos entre a revista e seu 

público. Isso leva aos seguintes questionamentos: como o contrato de leitura interfere na 

remodelação do projeto gráfico? Onde podemos verificar as marcas que explicitam o 

contrato de leitura estabelecido entre a revista e os leitores no discurso gráfico? 

 Este trabalho de monografia traz um estudo acerca da interferência do projeto da 

Superinteressante em seu contrato de leitura tendo como principal objetivo verificar a 

importância do mesmo na relação publicação-leitor. O primeiro passo foi mapear todas 

as reformas já citadas anteriormente. Após a escolha da reforma foi necessário delimitar 

qual das reformas seria utilizada para esta pesquisa. Optou-se pela ocorrida em 2005. 

Para análise, foram selecionadas a edição nº 213 (mês anterior à reforma do projeto 

gráfico), a edição nº 214(onde a reforma é apresentada aos leitores) e a edição nº 215 

(com o objetivo de verificar se todos os elementos modificados permaneceram).  

 A escolha desta reforma gráfica pelo pesquisador foi devido ao diferencial que 

havia nela. A revista promoveu em seu conteúdo uma série de mudanças não só em seu 

visual, como também na exclusão de algumas seções e criação de novas, entre outras 

reformas em sua estrutura. Para isso, foi escolhida a análise de conteúdo como método 

devido à sua flexibilidade unindo aspectos quantitativos e qualitativos na pesquisa. 

Outros objetivos do trabalho visam constatar a relação entre projeto gráfico e editorial e 

propor uma reflexão sobre a importância da diagramação em produtos jornalísticos 

impressos. 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro trata do referencial 

teórico sobre diagramação, revista, design gráfico e contrato de leitura. Apresenta-se um 

breve histórico do objeto de estudo no mercado editorial brasileiro assim como 

conceitos acerca de jornalismo científico, categoria na qual a publicação analisada se 

enquadra. 

 O segundo capítulo traz conceitos sobre as categorias de análise utilizadas na 

comparação das edições escolhidas para a monografia: cores, com suporte teórico de 

Luciano Guimarães, tipografia, utilizando como autor referência Kate Clair, grade 

estrutural (grids), com suporte de Timothy Samara. 

 Na terceira parte da monografia são apresentados os procedimentos 

metodológicos utilizados no trabalho e, por fim, na quarta parte, as considerações finais 

seguida das referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. REVISTA E DESIGN GRÁFICO 

 

As revistas são tão antigas quanto o jornal nas categorias do jornalismo 

impresso, sendo a primeira delas publicada em 1663, quatro anos depois da publicação 

do primeiro jornal. A revista As variedades ou ensaios de literatura foi editada pelo 

português Antônio da Silva Serva em 1812 (SCALZO, 2004, p.27). Trata-se da primeira 

publicação do tipo no Brasil. Ao longo dos anos foram inúmeros os títulos que surgiram 

no mercado editorial brasileiro, mas nem todos os títulos se mantêm e, para isso, as 

publicações necessitam identificar-se com seu público. Conhecer seu público é um dos 

segredos para o sucesso de uma publicação segundo Marília Scalzo.   

 

Para ilustrar, podemos lançar mão da seguinte imagem: na televisão, fala-se 

para um imenso estádio de futebol, onde não se distinguem rostos na 

multidão; no jornal, fala-se para um teatro, mas ainda não se consegue 

distinguir quem é quem na platéia; já numa revista semanal de informação, o 

teatro é menor, a platéia é selecionada, você tem uma idéia melhor do grupo, 

ainda que não consiga identificar um por um. É na revista segmentada, 

geralmente mensal, que de fato se conhece cada leitor, sabe-se exatamente 

com quem se está falando (SCALZO, 2004, p.20). 

 

A revista tem essa particularidade, pois fala de forma direta e com intimidade ao 

seu público. Os assuntos abordados neste tipo de publicação são mais duráveis devido à 

sua periodicidade. Revistas também são segmentadas para um tipo de leitor. Há revistas 

religiosas, masculinas, femininas e até mesmo para afro-descendentes, como no caso da 

revista Raça Brasil. 

Outro ponto importante é o design da revista, que segundo Scalzo é 

comunicação e arma para tornar a publicação e suas reportagens mais atrativas e fáceis 

de ler e quem determina isso é o leitor, conforme o trecho abaixo: 

 

É o universo de valores e de interesses dos leitores que vai definir sua 

tipologia, o corpo do texto, a entrelinha, a largura das colunas, as cores, o 

tipo de imagem e a forma como tudo isso será disposto na página. Por isso, o 

projeto gráfico tem que estar inserido num projeto editorial mais amplo. 

(SCALZO, 2004, p.67). 

 

O projeto gráfico é definido como um guia para indicar aos diagramadores como 

serão dispostos todos os elementos que compõem o discurso nas páginas da publicação. 
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Segundo Milton Ribeiro (1998), o planejamento é basicamente a arte de integrar texto, 

ilustração, cor e espaço tornando a mensagem mais legível e agradável. Em revista, o 

visual possui grande importância, pois é um recurso estratégico para aproximar a 

publicação ao seu público bem delimitado e, por isso, sua apresentação gráfica exige 

criatividade. Nilson Lage utiliza o termo “estilo magazine” para designar a característica 

das revistas, onde arte e técnica estão juntas no texto (MORAES et al. 2010). 

A disposição de todos esses elementos se dá por meio da diagramação, termo 

resultante da palavra diagrama, que tem origem no latim e significa “desenho 

geométrico usado para demonstrar algum problema, resolver alguma questão ou 

apresentar graficamente a lei de variação de um fenômeno” (SILVA, 1985, p. 27). Esses 

elementos são utilizados para atender necessidades editoriais conforme a explicação de 

Okida: 

 

As imagens, o tamanho das fontes tipográficas, a posição dos títulos, 

retículas, boxes, fios, enfim, todos os elementos visuais devem ser 

perfeitamente pensados e posicionados com o objetivo de atender a uma 

necessidade editorial (OKIDA apud LONGHI, 2006, p.4). 

  

A diagramação consiste em utilizar as formas geométricas para distribuir os 

elementos que integram cada página do jornal ou revista. Nesse processo, ordenam-se 

esses elementos ligando harmonia e técnica, conforme afirma Erbolato (apud SILVA, 

1985). Páginas harmoniosas prendem a atenção do leitor e proporcionam uma 

experiência estética, que nas artes é o resultado da ação de reciprocidade entre objeto 

artístico e seu observador. No jornalismo impresso, isso pode ser entendido como uma 

experiência estética: 

 

No jornalismo impresso, o texto transmite a informação semântica através de 

seus signos compreensíveis, mas ao mesmo tempo produz uma informação 

visual de reforço estético por meio de símbolos gráficos que atuam na 

sensibilidade do receptor (SILVA, 1985, p.26). 

  

A organização espacial definida na diagramação expõe regras que mostram 

como as publicações valorizam e diferenciam suas unidades textuais e como isso pode 

dirigir a percepção dos leitores para que realizem um reconhecimento da importância do 

que está publicado. Esta estratégia é utilizada para que os leitores sejam atraídos pelo 

texto por meio da criação de iscas para o olhar, a instauração de valores de forma 
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instantânea, a construção de uma publicação atraente, bonita, completa e por fim a 

criação de um sentido de identidade ao material (HERNANDES, 2006). 

A diagramação, portanto, tem uma série de objetivos que são aplicados através 

dos elementos gráficos, tais como atração e personalidade, originalidade e capa, 

devidamente explicados por Milton Ribeiro: 

 

Atração e personalidade: nesse quesito cada página deve atrair a atenção do 

leitor não apenas pelo teor do assunto, mas também pela clareza dos tipos em 

que o texto for impresso e pela harmonia do conjunto gráfico. Os elementos 

devem manter uma harmonia gráfica e estética própria, visando um equilíbrio 

harmonioso onde as ilustrações e os textos estejam perfeitamente em coesão. 

Essa união serve para que o leitor mantenha interesse pelo assunto exposto na 

matéria. Originalidade: quando se projeta uma revista, deve-se ter em mente 

que o valor de uma obra gráfica, como em qualquer obra artística, está em 

sua originalidade. Deve ser diferente. Capa: por ser a apresentação da revista 

em bancas, funciona como o primeiro elemento da atração e de julgamento. 

Muitas pessoas são levadas a adquirir a revista pela capa (RIBEIRO, 1997, 

p.121). 

  

Portanto, “a diagramação se constitui em uma importante matéria significante 

acionada na construção de sentido e por isso pode ser tomada como ponto de partida 

para uma análise dos processos enunciativos deste discurso” (MARIZ, 2008, p. 45). 

Então é a diagramação o elemento que confere identidade às publicações em seu 

aspecto visual. 

  

2.2. O CONTRATO DE LEITURA 

 

Os jornais, as revistas, os noticiários na televisão ou o rádio são direcionados a 

grupos específicos, pois qualquer produto da comunicação é produzido para um 

público-alvo. Tais veículos criam vínculos com esses receptores da informação através 

de um contrato, que se estabelece não na forma física, mas com um discurso que 

mantém o indivíduo “fiel” e “consumidor” da produção midiática.  

Para Eliseu Verón (2004, p. 216), “o conceito de contrato de leitura implica que 

um discurso de um suporte de imprensa seja um espaço imaginário onde percursos 

múltiplos são propostos ao leitor”, ou seja, o leitor pode escolher seu caminho, mas 

nestes caminhos há possibilidade de existirem zonas em que ele pode se perder e outras 

perfeitamente sinalizadas. A revista, jornal ou qualquer outro produto midiático 

impresso propõem atividades diversas em que o receptor pode ou não estabelecer uma 
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relação. Tudo isso conforme a imagem como esta mídia trata seu leitor ou ainda, à 

distância e intimidade que propõe a ele. 

Segundo o autor, cada suporte midiático propõe diferentes modos de se 

estabelecer esta relação, os quais se sustentam o contrato de leitura que se estabelece de 

um lado, entre o discurso do suporte e, de outro, entre os leitores deste suporte. Verón 

afirma que ao propor um contrato, o suporte de imprensa deve obedecer a três 

condições: 

 

a) Dinâmica dos leitores: o suporte de imprensa deve propor um contrato que 

articule com os interesses, com a dinâmica de seus leitores. A intenção é, por 

meio do discurso, criar ou estabelecer uma ligação com estes leitores. b) 

Evolução sócio-cultural: o contrato deve evoluir para acompanhar a evolução 

sócio-cultural de seus leitores. A fim de manter uma ligação, o contrato de 

leitura deve considerar as possíveis mudanças que possam ocorrer no perfil 

deste público e que possam levar a modificações no próprio contrato. c) 

Concorrência entre os suportes: o suporte deve modificar o contrato, se a 

concorrência assim o exigir. Além da relação com os leitores, a relação que um 

suporte estabelece com outros suportes traz implicações para o contrato de 

leitura que este propõe (VERÓN apud MARIZ, 2008, p. 48-49). 

 

Segundo Fausto Neto (2007), o contrato de leitura pode ser definido como um 

conjunto de regras, estratégias e políticas de sentidos em que se organizam os modos de 

vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos midiáticos, discursos que são 

formalizados nas práticas textuais. E não somente em práticas textuais, mas também em 

todo o conjunto de elementos utilizados para a construção do discurso no suporte. Eles 

agem como instâncias constituindo um ponto de vínculo entre o emissor e receptor.  

 

O estudo do contrato de leitura aplica-se, por conseqüência, sobre todos os 

aspectos de construção do suporte de imprensa, na medida em que eles 

constroem a ligação com o leitor: cobertura, relação texto/imagem, modo de 

classificação do material redacional, dispositivos de “apelo” (títulos, subtítulos, 

cartolas, etc.), modalidades de construção das imagens [...] modalidades de 

diagramação e outras dimensões que podem contribuir para definir a forma 

específica pela qual o suporte constrói a ligação com o leitor. (MARIZ apud 

VERÓN, 2008, p. 50). 

 

Nos meios impressos, a diagramação deve ser utilizada como uma das 

estratégias para construir este vínculo, pois eles são criados a partir de uma matéria 

significante visual, que Eliseu Verón classificou da seguinte forma: a) Série 

informacional linguística, ou a fala em transcrição gráfica na linguagem escrita; b) Série 

informacional paralinguística: cumpre o papel semelhante ao desempenhado pelas 

funções sonoras, na comunicação interpessoal. Por exemplo, as aspas, os títulos; c) 
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Séries visuais não-linguísticas, que são aquelas constituídas pelas fotografias, desenhos, 

cor, entre outros elementos.  

Estudos realizados tomando como objeto a Superinteressante trazem dados a 

respeito de estratégias de construção do discurso da revista, estratégias essas ligadas ao 

contrato de leitura. Um desses estudos, realizado pelos pesquisadores Antonio Fausto 

Neto e Sibila Rocha (2010), afirma que a Superintessante tem preocupações didáticas 

em seu contrato de leitura, devido à presença de seções que servem como serviços 

utilizados para explicar a origem de fatos científicos e/ou que tenham alguma utilidade 

para a vida dos leitores.  São textos pequenos onde são explicadas funções, efeitos, 

vantagens, impactos de temas ligados à ciência. Essa didática se apresenta em suas 

seções de leitura rápida através de explicações sobre a origem etimológica de palavras, 

falando sobre descobertas científicas e estudos com uma dose de humor em pequenos 

textos organizados em uma seção.  

Este pacto entre leitores, telespectadores e suporte de imprensa depende ainda da 

enunciação realizada pelo mesmo. Para Fausto Neto, a força do contrato estaria nas 

virtudes destas operações enunciativas com o objetivo de instituir o receptor em “um 

lugar em torno de um certo campo de interesse” (2007, p. 15). 

   

2.3. A REVISTA SUPERINTERESSANTE 

 

A revista Superinteressante, conhecida popularmente como Super, foi lançada 

pela Editora Abril em outubro de 1987, após a compra dos direitos da publicação 

espanhola MuyInteresante. Um mês antes, os editores publicaram a edição zero com a 

intenção de apresentar a publicação aos leitores. A intenção era fazer traduções das 

reportagens para o português. Os planos mudaram devido a algumas decisões editoriais 

e também à falta de tecnologia compatível no Brasil para uma impressão adequada ao 

padrão original, logo, a revista mudou em sua concepção gráfica, mas não editorial. 

Em sua primeira edição, a publicação teve uma tiragem de 150 mil exemplares, 

que se esgotaram rapidamente. Houve então a necessidade de uma segunda tiragem de 

65 mil exemplares para atender a demanda. O número inicial de assinantes também foi 

muito grande, quando só no primeiro dia em que a Super estava nas bancas, cinco mil 

pessoas assinaram a revista
3
. 

                                                 
3
 Esses dados encontram-se nos editoriais da revista Superinteressante. 
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Em seu décimo mês, a tiragem da Super atingia a marca de 280 mil exemplares, 

sendo que 90 mil eram assinaturas. Ao longo dos anos as vendas só aumentaram. 

Segundo o Índice Verificador de Circulação (IVC), em 2009 a tiragem média foi de 450 

mil exemplares por mês, entre vendas e assinaturas, tornando-se assim a segunda 

publicação mensal de maior circulação no Brasil. O público-alvo da revista abrange 

leitores jovens, estudantes de nível médio e superior sem deixar de atender a curiosidade 

dos pais que pagam as assinaturas (GOMES, 2001). 

A revista Superinteressante é um produto midiático, de jornalismo científico, 

que insere em sua produção se inserem as rotinas inerentes à técnica jornalística: 

apuração, checagem das informações, contatos com as fontes. Ela se torna um elo entre 

cientistas e público leigo ao informá-los sobre a produção científica daqueles, porém 

com uma linguagem simplificada e livre de jargões típicos da área científica. Este perfil 

da publicação é explicitado pelo presidente do grupo Abril, Vitor Civita, em uma carta 

ao leitor publicada na primeira edição: 

 

Não por acaso ela se chama SUPERINTERESSANTE, pois oferecerá aos 

leitores uma visão ampla do que se faz – por que não? – do que se fará em 

termos de pesquisa e realização científica e tecnológica. (...). De forma clara, 

direta, acessível ao mais leigo dos leitores, SUPERINTERESSANTE 

mostrará o conhecimento científico não como um tesouro a que só alguns 

privilegiados têm acesso, por sua cultura, mas como algo que passa pelo 

cotidiano de todos nós, influenciando e modificando até mesmo os momentos 

mais simples de nossa vida (CIVITA, 1987, p.5). 

 

Sua função, basicamente, é aproximar as pessoas das mais diversas áreas das 

ciências naturais, como a física, a química e a geografia, ou seja, uma alternativa para 

aumentar o interesse da sociedade pelos assuntos científicos, sendo este                                                                                 

o caminho “mais imediato e abrangente de intensificar a divulgação científica para o 

grande público” (IVANISSEVICH, 2001, p. 72).  

Na metade da década de 1990, a Super começou a trazer em suas páginas 

reportagens sobre outras áreas do conhecimento humano. Religião, filosofia, 

paranormalidade, entre outros temas passaram a ser “matéria prima” para a publicação. 

Assuntos ligados às pseudociências, muito populares hoje, também figuram nas páginas 

da Super. São matérias sobre yoga, acupuntura, medicina alternativa, entre outras. 

Mesmo mudando este perfil, a revista não deixou de atender sua proposta 

editorial segundo Dieguez, citado por Gomes (2001, p. 99), que é “revelar a ciência 

onde há dúvida, mistério e curiosidade, apresentando ao mesmo tempo a ciência como a 
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aventura do conhecimento.” Outra característica marcante da publicação está em seu 

aspecto visual, tornando-se um instrumento discursivo sobre ciência, principalmente 

pelo uso de infográficos, segundo afirma Carvalho: 

 

Esta atitude de preferência ao que pode ser criado (o desenho) em detrimento 

da fotografia relaciona-se com o objetivo de superar o que é comum, usando 

tecnologia e criatividade. É raro encontrar-se um desenho simples, pois os 

infográficos de Superinteressante usam recursos de computação que possam 

proporcionar uma aparência mais próxima do real. O visual arrojado é mais 

um atrativo para conseguir capturar o leitor jovem buscado pela revista. 

(CARVALHO apud GOMES, 2001, p.101). 

 

 

Este tipo de estratégia colabora para explicar a ciência de uma forma em que a 

descrição textual não seria suficiente. Eugênio Bucci considera algo positivo para o 

jornalismo impresso o uso de infográfico, mas que ele é uma ferramenta de auxílio ao 

texto de revista: 

 

O infográfico não rouba o conteúdo de palavras, o que você precisa descrever 

em palavras só pode usar as palavras, e o que você pode fazer por infográfico 

é bom fazer para não transformar o texto numa trilha modorrenta e sonífera 

para o leitor. Se você ficar tentando descrever detalhes de um esquema 

espacial por meio de um texto de revista vai construir uma espécie de trilha 

de obstáculos para o leitor, ele não vai suportar passar por aquilo lá. Ao passo 

de que você usa a linguagem visual para aquele trecho, reforça a importância 

do texto que vem ao lado (BUCCI apud RINALDI, 2009, p.3). 

 

Portanto, são várias as técnicas utilizadas pelos jornalistas que abordam a 

ciência. A produção do jornalista e a do cientista tem muitas diferenças de linguagem e 

de finalidade (OLIVEIRA, 2005, p.43). O cientista redige para um pequeno público, 

restrito e que também compartilha de especialização, já o jornalista pretende atingir o 

grande público. Enquanto a redação do texto científico segue normas rígidas de 

padronização, o jornalístico pode se utilizar de recursos visuais e literários para falar 

sobre este mesmo assunto, desvelando-o para o leitor. 
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3. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

3.1. AS CORES 

 

Ao citarmos uma cor, rapidamente ela é associada a algo. Por exemplo, o 

vermelho lembra paixão, alimentos saborosos, vitalidade ou até mesmo um time de 

futebol, como é o caso no Rio Grande do Sul onde a tonalidade rubra é vinculada ao 

Esporte Clube Internacional. A cor preta é automaticamente associada ao luto nas 

culturas ocidentais, enquanto para os hindus a cor relacionada à morte trata-se do 

branco, e nesses países as viúvas devem usar as roupas desta cor. Esses são dois 

exemplos de como as cores têm uma gama de significados para o homem. O sistema de 

percepção das diferentes tonalidades é o mesmo, o que mudam são os sentidos gerados 

em cada um. Isso depende de inúmeros fatores, como o contexto em que cada ser 

humano vive o seu ambiente cultural. Somos envolvidos por cores dotadas de 

significados; somos programados por cores que são um aspecto do mundo codificado 

em que vivemos (FLUSSER, 2007). 

Para entender a fundo essa questão, é necessário o conhecimento da psicologia 

das cores. Timothy Samara (2010) afirma que as cores transmitem mensagens 

psicológicas e elas podem ser utilizadas para influenciar o conteúdo, seja ele imagens, 

seja ele o significado verbal das palavras. 

 

Esse componente emocional das cores está profundamente conectado à 

experiência humana em um nível instintivo e biológico. As cores de 

comprimentos de onda variados têm efeitos diferentes no sistema nervoso 

autônomo – cores mais quentes, como o vermelho e o amarelo, têm 

comprimentos de ondas longos, portanto muito mais energia é necessária 

para processá-las quando elas são percebidas pelo olho e pelo cérebro. A 

elevação concomitante no nível de energia e na taxa metabólica se traduz em 

excitação (SAMARA, 2007, p.128). 

 

As cores na comunicação desempenham um papel importante, por isso é 

necessário o conhecimento de certas peculiaridades quando se idealiza um projeto 

gráfico: o matiz, a saturação, o valor e a temperatura. Samara explica cada uma dessas 

qualidades da cor. O matiz refere-se à identidade da cor, como é percebida a luz 

refletida por meio de objetos de determinada frequência. A saturação é a descrição de 

sua identidade ou brilho. Por exemplo, as cores saturadas são muito intensas e as opacas 

são dessaturadas. O valor refere-se ao grau em que a cor é escura ou clara. Temperatura 

é uma qualidade subjetiva e relaciona-se às experiências, é quando chamamos uma 
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tonalidade de quente ou fria. Em geral, o verde, o azul e o violeta são classificados 

como cores frias, já as cores laranja, amarelo e vermelho têm as matizes quentes. Na 

figura 01, nota-se que as cores quentes são mais agressivas e contrastam com a 

passividade das frias. 

 

 

Figura 01 – Cartaz cores frias e quentes (SAMARA, 2010, p. 91) 

 

Em comunicação, a cor define como as diferentes superfícies aparecem para nós 

e isto gera múltiplos sentidos. Depende também da época e das situações em que nos 

encontramos, e até mesmo sofre influências de nossa forma programada para percebê-

las.  
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Quando uma parte importante das mensagens que nos programam hoje em 

dia chega em cores, significa que as superfícies se tornaram importantes 

portadores de mensagens. Paredes, telas, superfícies de papel, plástico, 

alumínio, vidro, material de tecelagem etc. se transformaram em “meios 

importantes”. A situação no período anterior à guerra era relativamente 

cinzenta, pois naquela época as superfícies para a comunicação não 

desempenhavam um papel importante. Predominavam as linhas: letras e 

números ordenados em sequência. O significado de tais símbolos independe 

de cores: um “A” vermelho e um “A” preto tem o mesmo som, e se esse texto 

tivesse sido impresso em amarelo, teria o mesmo sentido. Consequentemente, 

a presente explosão de cores indica um aumento de importância nos códigos 

bidimensionais (FLUSSER, 2007, p.128). 

  

Os códigos bidimensionais citados por Flusser são as imagens e outros recursos 

presentes e disponíveis para a construção dos produtos impressos. O que vale é o 

conjunto dos elementos, e as cores são importantes para a construção do sentido no 

discurso gráfico. Para Guimarães (2006), a cor é utilizada como informação toda vez 

que a sua aplicação é responsável por organizar e hierarquizar informações ou lhes 

atribuir significados, seja de forma individual ou autônoma, ou ainda integrada e 

dependente de outros elementos do corpus visual em que foi aplicada. Para o autor, em 

jornalismo as cores são responsáveis por relações linguísticas. 

 

[...] não podemos deixar de constatar que, na comunicação jornalística, as 

diversas propriedades das cores que compreendem as relações semânticas 

(como ambientar, simbolizar, conotar ou denotar) ou as relações 

taxionômicas, cujos princípios são paradigmáticos (como organizar, chamar a 

atenção, destacar, criar planos de percepção, hierarquizar informações, 

direcionar a leitura, etc.), participam diretamente da construção de notícias 

(GUIMARÃES, 2006, p. 1-2). 

 

O uso das cores deve ser realizado de modo cuidadoso, pois nem sempre a 

intenção em gerar certos sentidos é conseguida de forma eficaz, já que depende do 

conhecimento do receptor e de sua aproximação com os valores associados à 

determinada tonalidade. 

A tipografia utilizada também é afetada na escolha das cores, já que elas 

permitem “alterar o significado ou o efeito psicológico das palavras, introduzindo uma 

camada de significado independente – mas que faz parte – das próprias palavras” 

(SAMARA, 2010, p. 161). O significado estaria na tonalidade escolhida para os 

caracteres na diagramação. Trata-se das mensagens psicológicas das cores e podem ser 

utilizadas para influenciar o conteúdo, e isso pode ocorrer tanto nas imagens como na 

tipografia. 
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3.2. A TIPOGRAFIA E SEUS EFEITOS 

 

Ao se desenvolver um novo projeto gráfico, deve-se levar em consideração a 

tipografia utilizada, ou seja, o conjunto de letras que será utilizado ao longo da edição, 

nas seções e no texto de cada reportagem. Uma boa escolha pode ser a chave entre 

tornar a leitura agradável ou não conseguir fazer com que o leitor se interesse pelo texto. 

A legibilidade é um dos princípios a ser considerado, isto mantém o interesse pela 

leitura por um tempo maior. A escolha dos tipos relaciona-se a isto e é realizada pelo 

designer responsável pela organização da página e/ou publicação. Ele realiza a tarefa de 

conferir ilusão e vitalidade sobre-humanas à mão que escreve. 

 

A tipografia não passa disto: escrita idealizada. São raros os escritores de 

hoje que possuem habilidade caligráfica dos antigos scribas. Mesmo assim as 

suas “vozes” e os estilos literários evocam incontestáveis versões desta 

escrita ideal. O tipógrafo precisa responder em termos visíveis a essas visões 

cegas e às vezes invisíveis (BRINGHURST, 2005, p. 25). 

  

A tipografia tem alguns princípios que devem ser utilizados como parâmetro na 

concepção de livros, revistas, cartazes ou qualquer outro suporte impresso. Ela existe 

para honrar o conteúdo do texto, pois é a escrita idealizada. Algumas regras são 

sugeridas por Robert Bringhurst que devem ser levadas em consideração pelos 

tipógrafos e designers. A tipografia teria que prestar alguns serviços ao leitor: convidá-

lo à leitura, revelar o teor e o significado do texto, tornar clara sua estrutura e ordem e 

conectar o texto aos outros elementos existentes.  

Timothy Samara (2010) discorre sobre vários elementos que são importantes 

para a escolha dos tipos (letras) e a sua disposição gráfica. Ele chama a atenção para um 

dos aspectos mais cruciais da tipografia: “a uniformidade estilística evita a distração 

durante o processo de leitura” (p. 28). Outro ponto importante é o espacejamento de 

letras, palavras, orações e parágrafos. As letras (tipos) têm estilos, densidades, estruturas 

diversificadas e cada uma delas têm uma história, foi desenvolvida por um tipógrafo e 

nesta história pode haver alguma intencionalidade de sua criação. Por exemplo, uma 

letra pode ou não apresentar serifa, que é uma “leve extensão no início e no fim do traço 

de uma letra” (CLAIR; SNYDER, 2009, p. 160). Como ilustração, apresentamos a 

diferença entre uma fonte com serifa e uma fonte sem serifa (ver figura 02): os 

caracteres à direita são fontes serifadas e à esquerda sem serifa. As fontes com serifa são 
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utilizadas em blocos de texto para não cansar o leitor, enquanto as sem serifa em títulos 

para chamar a atenção do leitor como nos títulos (RHOADS, 2007, citado por 

MINOZZO, 2009).  

 

 

Figura 02 – Fontes com serifa e sem serifa 

  

A tipografia é utilizada como informação e, se for deslocada do conjunto, 

apresentará intencionalidade. O designer gráfico tem a tarefa de escolher os tipos ideais, 

não só aqueles do texto principal, como aqueles que compõem a estrutura da página: 

legendas, rodapé, título, subtítulos. Esse profissional hierarquiza esse conjunto. Isso 

começa na capa da revista onde o título deve ser a primeira informação percebida pelo 

leitor, e segue para a chamada que evoca a matéria principal. Essas são ferramentas e 

“armas” dos designers para utilizar na concepção de uma peça gráfica impressa, que 

pode ser um cartaz, um livro, uma revista, etc. Isso vai sempre depender do público que 

se quer atingir e a intencionalidade da informação, pois trata-se de criar uma boa 

composição tipográfica para que a comunicação tenha eficácia: 

 

Uma das principais preocupações de um cliente é a comunicação de sua 

mensagem em um meio visual. A solução recomendada é contratar um 

designer para traduzir a mensagem do cliente em um visual criativo, que 

chame atenção, na forma de um folheto, cartaz, material de correspondência 

ou embalagem que influenciem o público-alvo a participar de um evento 

especial, comprar um produto ou enviar uma doação. O sucesso da 

comunicação visual pode ser medido em termos quantitativos pela 

determinação do número de leitores que responderam ao desejo do cliente. 

Esse sucesso também pode ser medido em termos qualitativos, traçando-se a 
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longevidade da popularidade dos designs ou verificando-se a facilidade de 

lembrança dos observadores e a atenção que deram à qualidade do trabalho. 

Em qualquer um dos casos, existem várias considerações especiais na 

preparação da composição tipográfica final e no trabalho de arte mecânico 

que precedem a sua entrega para a produção impressa (CLAIR, 2009, p. 193). 

 

Uma das finalidades da tipografia consiste em apresentar o pensamento escrito 

sob uma forma ordenada, com clareza e equilíbrio de forma a facilitar a leitura onde 

desempenha um papel importante na qualidade de uma publicação (RIBEIRO, 1998). 

As diferentes fontes utilizadas ou conjunto de fontes servem como estratégia para dar 

mais expressividade a determinado discurso visual.  

  

3.3. ORGANIZANDO OS ELEMENTOS NA PÁGINA: O GRID. 

 

O grid, ou grade estrutural, refere-se ao método que o planejador gráfico utiliza 

para organizar nas páginas da publicação, nos cartazes e até mesmo em um site da 

internet, os vários elementos que o compõem: imagens, gráficos, texto, títulos, 

infográficos, etc. Por meio dele se desenvolve a composição de uma publicação. O 

desenvolvimento e a utilização de uma grade estrutural para definir os leiautes 

originaram-se na Suíça após a II Guerra Mundial (CLAIR, 2009, p. 246). É um 

instrumento útil e que utiliza a lógica para organizar as composições. 

 

A grade estrutural determina as dimensões básicas de espaços, de forma a 

construir relacionamentos visuais na composição, e existem numerosas 

combinações de composição possíveis. Quanto maior o número de colunas e 

módulos em uma única página, mais movimentada e viva será a composição 

que vai resultar. Um número menor de colunas e módulos torna a 

composição mais estática e menos dinâmica (CLAIR, 2009, p. 247). 

 

Trabalhar com grades estruturais tem muitas vantagens: clareza, eficiência, 

economia e continuidade. Serve como uma forma de introduzir ordem e distinguir os 

vários tipos de informação, facilitar a navegação de um leitor por elas. Isso permite ao 

designer “organizar uma grande quantidade de informação em um tempo curto, devido 

ao fato de que muitas considerações de design já estão resolvidas na construção do grid” 

(SAMARA, 2010, p.202). 

As partes básicas de uma grade estrutural (grid) são divididas em seis. A 

classificação é definida aqui por Samara (2007, p.25).  Conforme a breve descrição de 

cada uma delas pode-se entender seu uso em um projeto gráfico. 

 



22 

 

 

Figura 03: Partes do grid. 

 

a) Margens: Espaços entre a borda da página física e o conteúdo da página. 

Suas proporções ajudam a estabelecer a tensão geral dentro da composição. 

Algumas de suas funções são: orientar o foco, repousar a visão ou funcionar 

como espaço para informações adicionais. 

b) Guias horizontais (flowlines): alinhamentos para quebrar o espaço em 

faixas horizontais. Colaboram para orientar os olhos no formato e sua 

utilização pode criar pontos de partida ou pausas para o texto e imagem. 

c) Zonas espaciais: são grupos de módulos e juntos formam campos distintos. 

Cada um deles pode ter uma função específica ao apresentar uma 

informação. Um campo horizontal pode ser reservado para imagens e os 

abaixo dele para colunas de texto. 

d) Marcadores: indicam a localização para os textos secundários como 

cabeçalhos, nomes de seções, fólios, ou qualquer outro elemento que ocupe 

este espaço. 

e) Módulos: unidades individuais de espaço que são separadas por intervalos 

regulares. Suas repetições no formato das páginas criam as colunas e faixas 

horizontais. 
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f) Colunas: alinhamentos verticais que criam divisões horizontais na página. A 

quantidade de colunas no grid são determinadas e podem ter larguras 

diferentes. Depende da intenção do projeto gráfico. 

 

Samara traz em seus estudos uma classificação de grades estruturais. Cada tipo 

destina-se para resolver certos tipos de problemas que podem ocorrer ao se projetar um 

produto gráfico. Isso requer do profissional uma avaliação para definir qual das 

estruturas terá a capacidade de atender as suas necessidades. Essa classificação de grids 

se resume a quatro tipos: 

 

a) Grid retangular: também chamado de manuscrito, é a mais simples das 

estruturas. Geralmente utilizados para textos corridos como romances e 

ensaios. Possui estrutura primária, no qual se encontram o bloco de texto e as 

margens que o define, além de uma estrutura secundária para outros detalhes, 

entre eles a localização de cabeçalhos, nome do capítulo, números de páginas 

(ver figura 04).  

 

 

Figura 04: Grid retangular. 

 

b) Grid de colunas: é um grid que pode separar diversos tipos de informação 

devido à sua flexibilidade. Suas colunas podem ser dependentes umas das 

outras para comportar textos corridos ou independentes para pequenos 
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blocos de texto, ou ainda coesas para formar colunas mais largas. Ele facilita 

quando o designer gráfico trabalha com vários tipos de informação (ver 

figura 05).  

 

Figura 05: Grid de colunas. 

 

c) Grid modular: é um grid de colunas com divisões horizontais, formando 

módulos que definem pequenos campos de informação. Espaços entre estes 

módulos são chamados de zonas espaciais que recebem outras funções. De 

grande ajuda para projetos complexos e seu grau de controle depende do 

tamanho desses módulos. Menores módulos oferecem mais flexibilidade e 

precisão. O cuidado está em evitar excesso de divisões que podem gerar 

confusão ou redundância (figura 06).  
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Figura 06: Grid modular. 

 

d) Grid hierárquico: São grids que não se encaixam em nenhuma das 

categorias e são idealizados devido às exigências visuais e informativas que 

um projeto pode demandar. Sua construção inicia com um estudo sobre a 

interação ótica dos elementos que irão compor o projeto em diferentes 

posições espontâneas. Ele unifica elementos díspares ou pode contrapor 

elementos orgânicos em um cartaz, por exemplo. Este tipo de grid pode ser 

útil para a construção de sites da internet (ver figura 07).  

 

 

Figura 07: Grid hierárquico. 



26 

 

 

De acordo com Samara (2010), ao criar um grid, uma boa ideia é ter organizado 

todo o material do projeto, página por página, para se ter uma noção do que aparece em 

cada uma delas. O designer pode testar leiautes variados na grade estrutural, mas ele só 

funcionará se neste conjunto for criada uma narrativa visual que seja dinâmica para 

manter o interesse do leitor ao longo da publicação. 

Estes sistemas permitem uma rapidez na organização das páginas, otimizando 

assim o trabalho de diagramação. Para se construir um grid eficaz para algum projeto, o 

designer deve levar em consideração a avaliação das características informativas e as 

exigências de produção do material, sendo de extrema importância conforme explica 

Samara: 

 

[...] o grid depois de pronto, é um sistema fechado, e ao construí-lo o 

designer precisa atender as especificidades do conteúdo, por exemplo, os 

múltiplos tipos de informação, a natureza das imagens e a quantidade delas. 

Além disso, o designer deve prever eventuais problemas que podem surgir ao 

diagramar o conteúdo dentro do grid, como títulos compridos demais, corte 

de imagens ou espaços vazios em alguma seção por falta de material 

(SAMARA, 2007, p. 24). 

 

Trata-se da primeira fase da construção que é a idealização deste sistema. Na 

segunda fase, conforme Samara, já entra a disposição do conteúdo que deve ser em 

conformidade com as diretrizes dadas pelo grid que mesmo sendo preciso não deve 

prevalecer sobre a informação. A tarefa principal é oferecer uma unidade geral, tendo o 

cuidado de não destruir a vitalidade da composição. Esse sistema, mesmo com diversos 

padrões de montagem, tem em sua anatomia as mesmas partes básicas. 

 

Um grid consiste num conjunto específico de relações de alinhamento que 

funcionam como guias para a distribuição dos elementos num formato. Todo 

grid possui as mesmas partes básicas, por mais complexo que seja. Cada 

parte desempenha uma função específica; as partes podem ser combinadas 

segundo a necessidade, ou omitidas da estrutura geral a critério do designer, 

conforme elas atendam ou não às exigências informativas do conteúdo 

(SAMARA, 2007, p. 24). 

 

Diferente de um livro, onde o uso do grid segue um padrão, nas revistas 

utilizam-se diversos tipos de grades estruturais em uma mesma edição. A escolha de 

seguir um padrão único de grid ou de variar os tipos de grids na publicação depende do 

designer responsável pela idealização do leiaute. Podem aparecer em uma mesma 

reportagem grades estruturais de duas ou três colunas. Depende da intenção e do 

conteúdo que está sendo reportado.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Como o principal objetivo a ser alcançado com esta pesquisa é verificar como 

uma mudança no planejamento gráfico da publicação pode interferir no contrato de 

leitura que ela mantém com seus leitores, foi necessário localizar as edições da revista 

Superinteressante em que ocorreram reformas gráficas. Nesta fase de exploração, foram 

mapeadas as edições onde o projeto gráfico foi reformulado através da leitura nos 

editoriais da publicação e de uma breve observação nos elementos gráficos das 

respectivas revistas. Entre o ano de 1987 e 2010 foram identificadas seis reformas 

gráficas ocorridas nos seguintes anos: 1992, 1994, 1997, 2000, 2005 e 2009.  

Deste conjunto, foi escolhida a reforma gráfica do ano de 2005, delimitando-se 

então para objeto de análise a edição nº 213 (edição anterior à nova concepção gráfica 

da publicação), a edição nº 214, que apresenta as primeiras transformações da respectiva 

reforma gráfica, e por fim a edição nº 215, pois nela pode-se já verificar a consolidação 

ou refutação de elementos presentes no projeto gráfico renovado. Esta fase do trabalho é 

uma característica das pesquisas de caráter qualitativo segundo Minayo (2007, p.26). 

Este tipo de pesquisa tem três fases: a exploratória, o trabalho de campo e a análise e 

tratamento do material empírico-documental. Na primeira fase foi onde ocorreu a 

elaboração do projeto e construção do referencial teórico. Maria Helena Michel define a 

intenção desta fase da pesquisa no seguinte trecho: 

 

[...] seu intuito não é resolver o problema em si, mas levantar informações 

que ajudem a entendê-lo melhor, é recolher informações e conhecimentos 

prévios sobre o problema para o qual se procura a resposta ou acerca de uma 

hipótese que se quer experimentar. É o meio de formação teórica, 

embasamento e criação de conhecimento necessário e básico para a 

realização de estudos monográficos (MICHEL, 2005, p.32). 

 

Após isso, partiu-se para a segunda fase em que foi realizada a aplicação 

empírica das teorias estabelecidas. Para isso, escolheu-se como método de pesquisa a 

análise de conteúdo (AC). Esse método permite ao pesquisador a verificação dos 

elementos que foram modificados.  

 

[...] os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives 

em busca de pistas que desvendem os significados aparentes e/ou implícitos 

dos signos e das narrativas jornalísticas, expondo tendências, conflitos, 
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interesses, ambigüidades ou ideologias presentes nos materiais examinados. 

(HERSCOVIZ, p.123, 2007). 

 

Outros motivos também colaboraram para a escolha da AC. Entre eles, a sua 

flexibilidade, que permite uma aplicação com outros métodos que podem ser tanto 

qualitativos e/ou quantitativos, e essa escolha depende do pesquisador. 

Em uma concepção mais ampla, a AC refere-se a um método das ciências 

humanas e sociais com o intuito de investigar fenômenos simbólicos por meio de várias 

técnicas de pesquisa (FONSECA JÚNIOR, 2005). Isso colabora para que o pesquisador 

possa deduzir, por meio de raciocínio e utilizando-se do material quantificado, as 

respostas que podem refutar ou confirmar as hipóteses estabelecidas. 

 

Na análise de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica 

destinada a extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes na mensagem 

analisada. Assim como o arqueólogo ou o detetive trabalham com vestígios, 

o analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando 

partido do tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de 

maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da 

comunicação (BARDIN apud FONSECA JÚNIOR, 2005, p.284). 

  

Após estes procedimentos, realizou-se a análise dos dados obtidos nas edições 

escolhidas da revista Superinteressante para responder às questões: a proposta 

apresentada no editorial está presente no design da revista? Sob qual argumento? Esta é 

a terceira fase conforme a categorização proposta por Minayo e diz respeito ao 

“conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os dados 

empíricos, articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto” (2007, p. 27). 

 Para que estes objetivos fossem alcançados, foi necessário definir o que seria 

analisado nas três edições selecionadas da revista, ou seja, os elementos que seriam 

utilizados na comparação empírica. A seleção desses elementos ocorreu através da 

definição de categorias de análise. Essas categorias foram divididas em subcategorias 

quando necessário e são as seguintes: 

 

a) Cores: nas letras, na composição das páginas, no background (plano de 

fundo) das páginas e dos seus elementos. 

b) Grid: define a organização espacial dos elementos gráficos em um 

layuot/plano. 

c) Tipografia: as fontes tipográficas e suas características utilizadas nas capas, 

nos títulos, manchetes, textos, etc. 
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As categorias citadas acima estão conceituadas no referencial teórico. Esta 

divisão em categorias de análise é característica da AC. Isso colabora para a 

sistematização da coleta de dados a serem analisados. A categorização se faz necessária 

devido à sua natureza de permitir a “classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2007, p. 111).  

De cada edição que compõe o corpus, foram analisadas: a capa, algumas 

reportagens e seções (subseções também no caso das edições nº 214), afim de mostrar 

como era a disposição gráfica, o que mudou com a reforma e o que permaneceu na 

edição nº 215.  
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5. ANÁLISE DO CORPUS 

  

A Superinteressante é facilmente identificada em bancas pela sua moldura 

vermelha na capa. Essa moldura a destaca diante das dezenas de títulos disponíveis no 

mercado. Mas só ao manuseá-la o leitor irá perceber se o título que ele costuma comprar 

ou assinar continua da mesma forma, pois a Super, em sua história já passou por 

frequentes reformas gráficas. Com tanta competição entre as publicações editoriais, é 

necessário que o título mantenha seu público-alvo, aqueles que firmam seu contrato 

com a publicação.  

As mudanças, quando ocorrem, encontram-se discorridas no editorial do 

impresso, que é um tipo de carta ao leitor. Ali, o editor principal comenta o que será 

encontrado na edição adquirida pelo leitor. Na edição nº 213, uma anterior à mudança 

no projeto gráfico, não existe nenhuma referência sobre essa reforma. Já na leitura do 

editorial da edição nº 214, essa informação consta, já que a respectiva edição apresenta 

as marcas que indicam tal mudança. No texto da seção, o diretor de redação explica que 

tipo de mudança ocorreu e o porquê da reforma: 

 

A SUPER mudou. Mudou muito. Você vai perceber nesta edição que a 

revista está cheia de novidades e enxergando o mundo de um jeito diferente. 

Mas acredito que, na essência, a revista continua a mesma. A essência da 

Super é a surpresa. E todas as mudanças que estamos fazendo têm um 

objetivo principal: surpreender. Em 1987, quando a revista nasceu, celular 

era coisa de filme de ficção científica, não existia internet e só havia sete 

canais de TV. A Super foi uma novidade tremenda. Para mim, como leitor, 

foi como se eu descobrisse de repente que o mundo era maior do que parecia. 

[...] Que existiam milhões de idéias fascinantes das quais eu nunca tinha 

ouvido falar. Que havia mais surpresa do que a imprensa cinza da época me 

deixava ver. O mundo é muito diferente hoje, no século 21. E, se a Super 

continuasse igual, seria como contrariar a sua essência. Para continuar sendo 

"a revista da surpresa" neste mundo saturado de informação é preciso ir além 

dos outros. A Super mudou para continuar falando daquilo que ninguém mais 

fala. É por isso que escrevemos a palavrinha "essencial" lá na capa: para 

lembrar a nós mesmos da nossa obrigação de sermos únicos, de darmos ao 

leitor algo de que ele precisa e que ninguém mais dá. [...]. Queremos que a 

Super traga a essência das coisas. [...] Todas as mudanças que fizemos têm a 

ver com isso. Queremos uma revista mais sintonizada com o mundo. Mais 

atenta às idéias novas que surgem e que nos ajudam a entender o que 

acontece ao nosso redor. Mas organizada, para que o leitor possa encontrar 

aquilo de que ele precisa. Mais divertida, e ao mesmo tempo mais séria 

(porque uma coisa não é o contrário da outra). Mais clara, mais aprofundada. 

E, acima de tudo, mais surpreendente (BURGUIEMAN, 2004, p. 14). 

 

Percebe-se que não estão listadas as mudanças no projeto gráfico, mas o que 

impulsionou a reformulação: atenta às novas ideias, mais divertida, mais clara, sem 
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perder sua essência em explicar o mundo.  Seções foram extintas, outras tiveram sua 

estreia. Abaixo a descrição das alterações: 

 

a) Carta ao leitor: Editorial da revista assinado pelo diretor de redação. Passou a 

se chamar Agora escuta: direto da redação. 

b) Superleitor: Tem o slogan “Quem lê é”. Trata-se da seção de cartas da revista, 

passou a chamar-se Desabafa com o slogan “Solte o verbo”; 

c) Supernovas: com o slogan “Conhecimentos e curiosidades à velocidade da luz”, 

a seção é composta de várias notas noticiosas sobre descobertas do mundo da 

ciência. Possui algumas subseções: Ciência maluca (pesquisas engraçadas), 

Mundão (fotografia da revista National Geographic Brasil com pequeno texto), 

Quem foi? (biografia de uma página). Na edição reformada, continuou com o 

mesmo nome, mas mudou o slogan para “Notícias do Front”. Extinguiu a 

subseção Mundão. Além da Ciência maluca, outra nova subseção foi criada, a 

Conexões, que faz a relação entre dois termos etimológicos por meio de uma 

série de explicações. Outra subseção é dedicada a entrevistas e é chamada Papo; 

d) Superpôster: cada edição traz um infográfico, na edição reformada a seção 

passou a ser subseção de Superrespostas; 

e) Superintrigante: aqui são respondidas perguntas que são escolhidas pelo editor 

ou até mesmo conforme solicitação de leitores. Na reforma, passou a chamar-se 

Superrespostas: Para entender o mundo e absorveu algumas subseções: Quem 

foi?e Superfantástico que se torna na reforma Surreal. Ainda traz novidades 

como Pá-Pum, coluna de respostas matemáticas, Pergunta sem resposta, onde a 

pergunta não tem uma resposta definida e há divergências, a Como Surgiu? Com 

a origem de objetos e a Perguntas para entender, onde um tema é escolhido e 

três ou quatro perguntas explicam.  

f) Superfantástico: a frase que identifica a seção é “A imaginação a serviço da 

ciência”. Nela faz-se projeções de como seria a realidade conforme alguns 

acontecimentos, por exemplo, E se... a Bíblia não tivesse sido escrita? Passa a 

ser subseção de Superrespostas. 

g) Superzoom: reportagem com ênfase em imagens, que podem ser obras de artes, 

séries de fotografia documental. Na reforma passa a chamar-se Zoom apenas. 
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h) Supertech: Tem o slogan “Com altos teores de design e tecnologia”, traz as 

novidades tecnológicas. Na reforma passou a chamar-se Superfetiche com a 

frase “Objetos de desejo” e incorporou toda a seção Supercult e suas subseções. 

i) Superpapo: Conversas bacanas com gente interessante é o slogan da seção. Na 

reforma tornou-se subseção de Supernovas; 

j) Supercult: com o slogan “O que há de melhor para ler, ver ou jogar” traz dicas 

de livros, filmes, álbuns musicais. Com a subseção 5 luxos e 01 lixo na qual 

alguma personalidade famosa indica, conforme sua área, sempre com algo que 

ele dispensa. Supercult tornou-se subseção de Superfetiche na reforma editorial; 

k) Superretrô: “Os bons tempos voltaram” é o slogan define a seção que a cada 

edição relembra fatos do passado, sejam eles culturais, sociais, como brinquedos 

antigos, jogos, vilões de novela. Torna-se subseção de Superfetiche na reforma.  

l) Superpolêmica: “Ideias que desafiam o senso comum”. Com esse slogan a 

seção trazia como conteúdo artigos que tratavam de assuntos que geram muito 

discussão na sociedade, por exemplo, sobre a pichação ser arte e a legalização da 

maconha. Esses artigos eram escritos por pessoas convidadas. A seção foi 

substituída na reforma pelo Supermanual, Guia do sobrevivente onde traz dicas 

para resolver diversos problemas. 

 

A revista modificou-se não só em sua aparência, mas realizou uma reformulação 

em seu conteúdo como apontado no editorial. As reportagens continuaram a ocupar seu 

espaço com uma média de cinco por edição. Além da extinção e criação de novas 

seções, houve uma nova concepção do projeto gráfico com modificações nos elementos 

que compõem o discurso gráfico.  

 

5.1. TIPOGRAFIA 

 

Ao compararmos as capas das edições nº 213 e nº 214 (figuras 08 e 09), já 

verificamos mudanças na tipologia utilizada, ou seja, as letras que compõem o texto. Na 

logomarca da revista, os tipos permanecem os mesmos com diminuição de seu tamanho 

e na palavra “interessante” há uma diminuição do espaço entre as letras. Mais diferenças 

aparecem no texto da chamada de capa principal, mais precisamente no texto de apoio à 

manchete. Na edição nº213 (figura 10), este texto, logo abaixo da chamada “Toda a 

verdade sobre as cruzadas”, apresenta um tipo mais largo e com espaçamento 
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ligeiramente maior que o texto de apoio abaixo a manchete da edição nº214 (figura 09), 

“Globo, mocinha ou vilã?”, onde o tipo está menos espesso e com espaçamento maior 

que o texto de apoio da edição anterior. O número de chamadas para reportagens 

aumentou na capa e mostra ao leitor mais conteúdos que a edição anterior. Enquanto a 

edição pré-reforma do projeto gráfico tem chamada para quatro reportagens, as edições 

posteriores analisadas têm oito chamadas. Este aumento contribui para a diminuição no 

tamanho dos tipos. Nota-se que em seu novo projeto gráfico, a capa apresenta a 

utilização de uma fonte que lembra a ComicsSans, muito utilizada em histórias em 

quadrinhos. As manchetes principais e as chamadas para outras reportagens são 

apresentadas em caixa alta (letras maiúsculas), e os textos de apoio em caixa baixa 

(letras minúsculas, respeitando as regras ortográficas com a primeira em caixa alta). 

  

  

Figura 08: Capa da ed. nº 213. Figura 09: Capa da ed. nº 214. 
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Figura 10: Capa da edição nº 215 

  

Verifica-se observando a capa da edição nº 215 (figura 10), que esses aspectos 

foram mantidos. Outra diferença entre as capas pós-reformulação (figuras 09 e 10) e a 

edição nº 213 (figura 08) é em relação à imagem que ilustra a chamada ao lado do nome 

da revista (no canto superior direito das figuras 08, 09 e 10). Enquanto na edição nº 213 

(figura 08) essa imagem tem linhas destacando-a com o texto sobre a figura, nas edições 

posteriores a mesma está sem nenhuma separação e sobrepõe-se aos outros elementos 

da capa. 

No interior das edições analisadas há a presença de fontes diferentes. Os textos 

das seções apresentam tipos sem serifa, os prologamentos nas extremidades das letras 

que em textos mais extensos diminuem o cansaço da leitura. Tanto os títulos e textos 

das notas quanto os intertítulos das reportagens apresentam fontes sem serifa, já o texto 

das reportagens apresentam fontes serifadas. Uma das características da 

Superinteressante nas reportagens e infográficos é não seguir um padrão nos títulos e 

intertítulos. A fonte é modificada conforme o tema da reportagem apresentada. 

Na reportagem de capa da edição nº 213 (figura11), a fonte utilizada não 

apresenta uma estilização própria, apenas aparece em negrito para destacar o assunto do 

texto. Já na reportagem Navalhas na Carne, na mesma edição (figura 12), os tipos 

aparecem com cortes associando seu design ao assunto. 
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Figura 11: páginas 52 e 53 da ed. nº 213. 

 

.  

Figura 12: página 68 da ed. nº 213. 

 

Esta forma de utilizar a tipografia nos títulos presente na edição nº 213 

permanece na reforma gráfica. Há um cuidado em incorporar ao design das reportagens 

a forma como ela se apresenta ao tema da mesma. Na edição nº 214, uma das 

reportagens (figura 13) tem a tipografia acompanhando um clima mais sombrio em sua 

composição já que o assunto é espionagem. As informações adicionais aparecem com a 

tipografia lembrando a máquina de escrever com vários grifos na cor preta. 
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Figura 13: Páginas 70 e 71 da edição nº 214. 

 

Na edição nº 215, a reportagem “Design perfeito” (figura 14) os tipos do título 

foram desenhados e as letras dos intertítulos têm a espessura menor e cor diferenciada 

para acompanhar o design do plano de fundo que lembra um papel milimetrado, próprio 

para desenhos e projetos de arquitetura.  

 

 

Figura 14: Páginas 46 e 47 da ed. nº 215. 
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Os caracteres utilizados em corpo de texto, títulos, subtítulos, legendas, 

intertítulos não variam muito. O que muda está apenas em ter ou não serifa. Mas ao 

verificar as reportagens, pode-se visualizar a tipografia utilizada como informação. Nos 

títulos das matérias ela convida o leitor revelando o teor do mesmo. Nas figuras 11, 12, 

13 e 14 pode-se observar essa função. Este trabalho é realizado pelos designers gráficos 

e cabe a eles escolher o conjunto de tipos ideais componentes da estrutura da página. 

Essa composição tipográfica revela a intencionalidade do discurso gráfico e depende de 

quem se quer atingir com aquele texto.  

  

 

5.2. CORES 

 

O colorido das páginas deve estar de acordo com a proposta da reportagem, isso 

é visível nas revistas. As tonalidades são pensadas pelo designer de forma a estarem 

concatenadas com o conteúdo que elas ilustram. Nesta análise não foram verificados o 

uso das cores quando fazem parte da ilustração ou fotografias e sim as que aparecem em 

plano de fundo, adornos e nos elementos de identificação como cartolas, logotipos e 

fontes. 

No editorial da edição nº 213 (figura 16) há a presença do verde em plano de 

fundo. Esse fundo verde aparece destacando também o texto da seção “Polêmica”, 

ambas com textos de opinião.  Na página 96 da mesma edição (figura 15), as letras têm 

cores diferenciadas para que se destaquem no plano de fundo, que, no caso, é a própria 

ilustração, enquanto que o texto principal e o título têm a fonte branca devido ao fundo 

mais escuro, e as legendas (na parte de baixo da página 96, figura 15) são na cor preta 

devido à cor amarela da ilustração.  
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Figura 15: página 96 da ed. nº213. Figura 16: Editorial da ed. nº 213. 

 

Ao observar o editorial da edição nº 215 (Figura 17), podemos verificar que em 

algumas páginas o uso de tonalidade é mínimo. A cor vermelha, identificadora da 

publicação aparece em destaque. 

 

 
Figura 17: Editorial da ed. nº 214. 

 

Existem dois índices na edição nº 213: um para reportagens (figura 18) e outro 

para as seções (figura 19). Os índices ocupam um espaço maior na revista, e nos 

indicativos da numeração de páginas o vermelho é a cor usada nesses elementos.  
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Figura 18: página 07 da ed. nº 213. Figura 19: página 09 da ed. nº 213. 

  

Na edição nº 214 o sumário ocupa apenas uma página e apresenta mudanças em 

relação ao uso de cores. Cada bloco de seções apresenta uma cor e a mesma está 

presente no índice para o leitor guiar-se, caso queira começar a leitura por outra página 

(figura 20). O vermelho continua predominante para indicar os números das páginas e o 

tema de cada reportagem. 

 

 

Figura 20: página 06 da ed. nº 214. 
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Na reforma do projeto gráfico, seções opinativas (editorial e carta de leitores) e 

de uso da revista para fins editoriais (sumário) têm a cartola em vermelho.  

Anteriormente, na edição nº 213, as cartolas apresentavam a palavra “Super”, sempre na 

cor vermelha e o restante das palavras na cor branca ou preto dependendo do plano de 

fundo (figura 21). 

 

 

Figura 21: cartola da seção de cartas da ed. nº 213. 

 

Na reforma do projeto gráfico, a cartola da seção Supernovas aparece na cor 

laranja no sumário. Já na página onde encontra-se o conteúdo da seção, há uma variação 

nessas cores: a palavra “Super”está na cor laranja(uma cor quente) e a palavra “novas” 

na cor verde(uma cor fria), gerando assim um contraste entre elas (figura 22).  

 

 

 

Figura 22: cartola da seção Supernovas da ed. nº 214. 

 

Por sua vez a cartola da seção Superfetiche da ed. nº 214, anteriormente 

chamada Supercult, aparece nas cores rosa e roxo (figura 23). Ao lado de cada cartola, 

há uma identificação da subseção, essas sempre em vermelho com as letras em branco 

(figuras 24 e 25), as cores características da revista Superinteressante. 

 

 

Figura 23: cartola da seção Superfetiche da ed. 214. 
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Figura 24: cartola da subseção Superfetiche Retrô da ed. 214. 

 

 

Figura 25: cartola da subseção Superfetiche Tech da ed. 214. 

 

Essas cores que identificam a seção também são usadas na diagramação da 

revista para identificar os títulos de legendas das imagens e ilustrações, quadros, plano 

de fundo para caixas de texto no conjunto, valendo inclusive para suas subseções e 

colunas. Nas páginas é possível identificar pelas cores os blocos de seções. Na seção 

Superrespostas (Figura 26), a caixa da coluna “4 respostas para entender” aparece nas 

cores verde e amarelo, já que a cartola no canto superior à esquerda tem essas cores. Na 

seção Superfetiche, há vários usos das cores rosa e roxo (figura 27). 

 

Figura 26: página 38 da ed. 214. 
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Figura 27: páginas 88 e 89 da ed. 214. 

  

As cartolas das reportagens, que servem para referir-se ao tema do texto em 

questão, tais como “capa”, “ciência”, “história” etc., era apresentada com formas e cores 

diferentes, acompanhando o design que é desenvolvido conforme o assunto do texto. Na 

reportagem “E aí, tem jeito?” da edição nº 213, a cartola “especial” (em cima, à 

esquerda da figura 28) está em preto sobre uma figura amarela na forma de placas de 

trânsito, o que aparece no título da mesma. 

 

 

Figura 28: páginas 62 e 63 da ed. 213. 
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Já em seu novo projeto gráfico, as cartolas das reportagens ficaram mais 

simples, só com caracteres, sem utilizar ilustrações como visto na figura 28, em sua 

maioria são na cor vermelha e mudam para a cor branca dependendo da tonalidade ou a 

figura que esteja em plano de fundo. Na reportagem de capa da edição nº 214 “A voz do 

Brasil”, a palavra Capa (em cima à esquerda da figura 29) é na cor branca devido à cor 

da ilustração da reportagem. 

 

 

Figura 29: páginas 48 e 49 da ed. nº 214. 

No uso das cores, o código criado pela revista para identificar seu conteúdo não 

se modificou na edição nº 215. Esta configuração foi mantida, sendo algo expressivo em 

seu novo projeto gráfico. Esse uso vai ao encontro do conceito de Luciano Guimarães, 

quanto ao uso da cor como informação. As cores são usadas no sentido de organizar as 

informações. No caso, distribuindo os vários assuntos dentro de grandes blocos. Na 

edição nº 215 várias subseções eram seções. 

Após a mudança, essas partes da revista foram agrupadas nos grandes blocos 

bem delineados: vermelho (cor oficial da publicação) agrupam os assuntos ligados a 

opinião; as cores laranja e verde os assuntos que se referem a notas factuais, a 

curiosidades e a entrevistas; o verde e amarelo são identificadores de respostas a vários 

questionamentos enviados ou não por leitores e, por fim, rosa e roxo onde se encontram 

todas as dicas e sugestões.  
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Acredita-se que uma das justificativas vai ao encontro do que está expresso no 

editorial. Essas cores ajudam o leitor a definir o que é essencial, por onde começar a ler 

e o que podem deixar para depois. 

  

5.3. O GRID 

 

Grades estruturais ou grids servem para organizar os vários elementos que são 

utilizados nas concepções de produtos gráficos. Nesta análise, supõe-se o uso dos grids 

devido à formatação visível nas páginas, porém a certeza não é possível, pois só com o 

projeto gráfico original isto seria confirmado, já que as linhas do grid não são impressas 

no produto final. Seguindo a classificação de Timothy Samara para grades estruturais, 

apresentamos alguns exemplos encontrados nas páginas da revista. 

Na Superinteressante, foi identificada a presença de pelo menos dois tipos: o de 

colunas, que é utilizado para as reportagens (no que se refere aos blocos de texto), e o 

modular, utilizado para organizar muitos elementos. Isso não mudou na reforma 

editorial, pois aparecem grades estruturais de duas ou três colunas nas reportagens tanto 

na edição nº 213 (figura 30) quanto na edição nº 214 (figura 31). Na ed. nº 213, para a 

formatação da página, foi utilizado um grid de três colunas, já na ed. n.º 214, uma 

página com um grid de três colunas, também sendo que a última não apresenta o mesmo 

tamanho que as outras e traz informações adicionais. 

 

 

Figura 30: página 90 da ed. 213. Figura 31: página 30 da ed. 214. 
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O designer pode também utilizar de outras formas esse grid, basta ser criativo. 

Na reportagem “São Pedro, o primeiro papa”, da edição n.º 213, anterior à reforma, o 

texto aparece em blocos que lembram uma cruz na posição normal (figura 32) e na 

posição invertida (figura 33).  

 

 

Figura 32: página 73 da ed. 213. Figura 33: página 75 da ed. 213. 

 

O uso dessas grades estruturais permite a quem planeja a página organizar os 

vários elementos do discurso gráfico. Não se trata de uma estratégia em seu novo 

projeto gráfico, pois, a Super utiliza o mesmo padrão de grids que estão ao alcance dos 

diagramadores. 

As vantagens em seu uso constituem em dar a clareza, economizar o espaço 

hierarquizando os elementos dando linearidade aos mesmos. Outro ponto importante é 

facilitar o trabalho do diagramador com leiautes já definidos pelos grids. O seu uso está 

mais para a organização e não mudou a sua forma entre uma edição e outra. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao escolher este tema de pesquisa, levou-se em conta a familiaridade do 

pesquisador com o objeto analisado desde seu lançamento em 1987. Ao longo dos mais 

de 20 anos de publicação, pudemos acompanhar a evolução de um produto jornalístico 

impresso, a Superinteressante. Muitas dessas mudanças advindas devido ao surgimento 

de novas tecnologias. Trabalhar com impresso nos dias atuais é driblar a concorrência 

de outros meios e suas diversas funcionalidades que podem ser muito mais atrativas ao 

consumidor. Essa concorrência é citada no editorial da edição n.º 214. Os impressos 

precisam mudar e um meio de fazer isso é apresentar um novo visual. 

 No levantamento preliminar para esta pesquisa, envolvendo todas as edições 

publicadas até dezembro de 2009, percebeu-se o quanto é necessário que o jornalista 

consiga ter a sensibilidade de que seu trabalho não acaba na apuração e edição da 

reportagem escrita. Ele deve ter conhecimento de diagramação para poder sugerir como 

sua matéria deverá se apresentar aos leitores. Ele tem o dever de dialogar com o 

profissional da diagramação o melhor meio de compor esteticamente sua reportagem. 

 Esse é um dos papeis do planejamento gráfico de um produto impresso que 

interfere em seu contrato de leitura. O planejamento apresenta uma nova concepção 

daquele produto e dispõe de forma planejada as estratégias para atrair o leitor a 

consumir aquela publicação. A primeira frase do editorial afirma a grande mudança. 

Esta mudança ocorre no contrato onde há a função de filtrar informações essenciais e 

enfrentar a concorrência com outros meios. 

 Observou-se a presença de outro profissional quando se trata em reportagem 

para revistas, o designer gráfico. Nas reportagens da Super, ou em qualquer outra 

página em que há uma criação específica, como os infográficos, além do crédito do 

jornalista responsável pelo texto, há o devido crédito ao designer. 

 São utilizados muito dos diversos recursos disponíveis para reportagens em 

revistas (figuras, ilustrações, infográficos) tornando a revista mais rica visualmente e 

que, na reformulação analisada, conseguiu renovar o contrato de leitura tornando-se 

mais “jovem”. Foram utilizados vários elementos das histórias em quadrinhos, além de 

cores no que se refere à composição visual das marcas de identificação (nomes de 

seções, quadros, planos de fundo em colunas). Manteve-se a quantidade média de 

reportagens e a essencialidade ressaltada pelo editor na edição nº 214, está no 
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aparecimento de seções de leitura rápida, como a Conexões, Pá-Pum, Pergunta sem 

resposta, entre outras.  

 Esta nova “roupagem” da revista não agradou a todos, e isso ficou saliente na 

seção de cartas da edição nº 215. As mensagens de alguns leitores insatisfeitos tratam de 

sua insatisfação com a diagramação, como, por exemplo, o visual limpo em alguns 

blocos de texto. 

 Pudemos perceber que o contrato de leitura renovou-se em um sentido de tornar 

a revista muito mais informativa, no caso com a criação de várias seções e subseções. 

Essas informações, mesmo que essenciais, segundo o editor da Superinteressante, são 

destacadas devido ao projeto gráfico usar cores diferentes para as seções. Isso leva em 

consideração um dos pontos relativos a uma das propostas do contrato de leitura e 

explicitado por Eliseu Verón: a de que o contrato deve considerar as mudanças no perfil 

de seu público. Acreditamos que, nos últimos anos, o público-alvo da Super apresentou 

tais mudanças em seu perfil, devido às influências das tecnologias digitais no hábito de 

consumo de informações do público jovem. 

 Com a grande gama de informações que existe à disposição das pessoas, o novo 

projeto gráfico causa uma ruptura com o anterior, renova-o não suprimindo as grandes 

reportagens, mas, criando muitas seções de consumo rápido. Peca no sentido de não 

haver uma organização mais harmoniosa levando-se em consideração o uso das grades 

estruturais que servem para isso. Muita cor acaba de certa forma poluindo o visual. 

Milton Ribeiro chama isso de harmonia do conjunto gráfico, algo que às vezes se perde 

nas edições reformadas analisadas. Enquanto páginas aparecem com duas cores no 

máximo e sem ilustrações, em outras quase não há espaço para textos. 

 Com a renovação do contrato de leitura, foi necessário mudar o visual para que a 

revista tivesse condições de concorrer com a internet que a cada ano chega a mais lares 

e muda a forma das pessoas de consumirem informação. À luz do conceito do contrato 

de leitura, as reformas gráficas são estratégias que vinculam o leitor à publicação, ou 

fazem que ele a refute. 
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