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RESUMO

O jornal impresso é um meio de comunicação que transmite mensagens e informações através de 
letras, palavras, imagens e ilustrações. E é na capa do jornal, vitrina do produto que chama a aten-
ção do leitor e que se concentra um resumo das informações e do material que será publicado na 
edição. Considerando estas afirmações, este trabalho intitulado “Na vitrina do jornal impresso: a 
tipografia como arma de sedução” se propôs analisar descritivamente a tipografia utilizada nos 
dois projetos gráficos do Jornal Gazeta do Oeste – o vigente até junho de 2007 e o implantado em 
junho de 2007 –, mais especificamente nas capas dominicais de maio e junho de 2007, para saber 
se as mudanças ocorridas foram benéficas para o jornal. Durante o trabalho foram analisadas as 
características, tamanhos, objetivos das fontes e se elas se adéquam a proposta do jornal no atual 
momento histórico, se esta mudança acompanha a evolução tipográfica registrada no Brasil a par-
tir dos anos de 1950. O trabalho monográfico é composto de quatro capítulos sendo o primeiro 
um resumo do trabalho, no qual foram apresentados objeto, objetivos e metodologia utilizados; o 
segundo capítulo consta de um panorama histórico da tipografia, classificação, características das 
letras; no terceiro, são realizadas as análises dos projetos gráficos, observando as capas domini-
cais de maio e junho de 2007 e o quarto, apresenta as conclusões obtidas através das análises. 
Através das análises pode-se constatar melhorias quanto ao projeto e discurso gráfico, principal-
mente com relação a tipografia e a utilização do branco. A conclusão é que a mudança do projeto 
gráfico, através da padronização de letras, tornou a vitrina, capa do jornal Gazeta do Oeste visual-
mente mais bonita e atraente e adequada as novas regras do discurso gráfico e diagramação.

Palavras chaves: Tipografia – letras – projeto gráfico



ABSTRACT

The printed newspaper  is  a medium that  transmits  messages  and information through letters, 
words, images and illustrations. And it is on the cover of the newspaper, showcase the product 
that draws the reader's e-maintenance that focuses a summary of the information and material to 
be published in the edition. Considering these observations, this work entitled "The showcase of 
the newspaper printed: the printer as a weapon of seduction" is proposed to analyze descriptively 
printing graphics used in two projects of the Journal Gazeta do Oeste - the force until June 2007 
and deployed in June 2007 - More specifically, on a cover Sunday of May and June of 2007, to 
see if the changes were beneficial to the newspaper. During the study were analyzed the features, 
size, sources of goals and if they fit the proposal in today's newspaper historic moment, if this 
change follows the evolution typographical  registered in  Brazil  from the years  of  1950.  The 
monographic work consists  of four chapters the first  is a summary of the work,  which were 
presented object, objectives and methodology used, the second chapter in a historical overview of 
the printer, classification, characteristics of the letters, in the third, are carried out Graphical ana-
lysis of the projects, noting the covers Sunday of May and June of 2007 and the fourth, presented 
the findings from the analysis.  Through analysis  we can see improvements in the design and 
graphic speech, particularly with regard to printing and the use of white. The conclusion is that 
changing the graphic design, through the standardization of letters, became the showcase, news-
paper Gazeta cover of the West's most beautiful and visually attractive and appropriate to the new 
rules of speech and graphic design.

Key words: Typography - letters - graphic design
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1 - INTRODUÇÃO

O trabalho em evidência,  ora intitulado  Na vitrina do jornal impresso: a tipografia 

como arma de sedução tem como objeto de estudo a Gazeta do Oeste, um dos quatro jornais de 

circulação diária de Mossoró/RN que foi fundado pelo jornalista Canindé Queiroz e apresenta te-

mas variados no seu conteúdo. O compromisso maior do jornal tem sido com os assuntos locais 

com o intuito de que a informação local seja imprescindível para o exercício da cidadania. Desde 

sua criação seu projeto gráfico vem passando por modificações, alguns são ajustes para melhorar 

distribuição  dos  elementos  tipográficos  ou  para  atender  um projeto  comemorativo  do jornal, 

como o dos 30 anos de circulação. 

Mediante as mudanças do projeto gráfico ocorrida no jornal citado, segue opção por estu-

dar o projeto gráfico utilizado até junho de 2007 e o implantado em junho de 2007, comparando-

os para compreender em que aspectos e quais transformações significativas ocorreram. Para tan-

to, serão analisadas as capas das edições dominicais que circularam no período de maio a junho 

de 2007 e foram veiculadas nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio de 2007 e em 3, 10, 17 e 24 de junho 

de 2007. Capas estas que representam uma vitrina do jornal, uma vez que, é nela que são dispos-

tos vários elementos gráficos, dentre eles, chamadas referentes a matérias contidas na parte inter-

na do jornal e que é através delas, e também de ilustrações que o leitor é atraído, é convidado à 

leitura. A palavra vitrina segundo FERREIRA (2001) pode ser escrita também com a letra “e”, 

vitrine. Mas, por questões metodológicas, neste trabalho será utilizada a palavra vitrina e em ca-

sos de citações, a escrita dependerá da escolha do autor.

Essa proposta que tem o arcabouço teórico composto principalmente por estudos de Ri-

beiro (2003), Silva (1985) e Bringhurst (2005) deve ser acompanhada pela elucidação dos concei-

tos envolvidos que será a análise das capas das edições dominicais, comparando os projetos gráfi-

cos – o vigente até junho de 2007 e o implantado em junho do mesmo ano – no que diz respeito a 

tipografia contida nas capas das edições, especificamente o tipo, a família e suas características, 

como tamanho, observando critérios de legibilidade, leiturabilidade, espaçamento, espacejamento 

e entrelinhamento, a escolha da tipografia e o objetivo que ela quer atingir.

Decorrente da formulação do problema busco poder conjugar na ordem empírica, os obje-

tivos delineados: o geral, de comparar os projetos gráficos citados, observando especificamente a 

tipografia, nas capas dominicais de maio e junho de 2007 do Jornal Gazeta do Oeste para saber se 

a mudança implantada na tipografia através da adoção de um novo projeto gráfico foi benéfica 



para o jornal, principalmente com relação a visualidade e atratividade da capa, vitrina do jornal. E 

os específicos: investigar, através da análise comparativa, para saber quais modificações foram 

efetuadas na capa do jornal, com relação a tipografia, a partir da adoção de um novo projeto grá-

fico e de que forma essas mudanças podem atrair o leitor, bem como, ser visualmente mais agra-

dável a leitura e distribuição da mancha gráfica – texto – na primeira página do jornal referido 

impresso e apresentar então, os resultados obtidos a partir das análises relativas a tipografia.

A concepção metodológica que norteia a organização da presente investigação fundamen-

ta-se na Pesquisa Funcionalista Descritiva abordada por Lopes (2003) cuja essência pauta-se com 

base em método comparativo do projeto gráfico do jornal Gazeta do Oeste, das edições domini-

cais do jornal impresso veiculadas nos meses de maio e junho de 2007. A Pesquisa Funcionalista 

Descritiva possui, conforme Lopes (2003, p. 55), linhas de estudo delineadas por Merton, Ries-

man e W.Mills, Linton, Wirth, Redfield e Lewis. 

A necessidade de estabelecer o período cronológico/temporal determinado para proceder à 

análise recai no período em que se efetivou a mudança tipográfica no projeto gráfico da Gazeta, 

ou seja, o momento atende ao período da transição realizada no seu projeto gráfico, o momento 

anterior e o momento atual da referida mudança.

O passo inicial dar-se com a busca e seleção do material alvo da pesquisa: as capas domi-

nicais da Gazeta do Oeste, oito edições que circularam no período anteriormente citado. Para pro-

ceder a análise comparativa, os jornais foram pesquisados no próprio acervo do referido jornal. 

Para facilitar o estudo, as capas foram fotografadas e digitalizadas.

 Posteriormente, a título de sistematização, as análises foram organizadas em categorias, 

passo essencial para o pesquisador articular a teoria no caso a tipologia (estudo dos tipos), com a 

realidade apresentada no cotidiano jornalístico das capas da Gazeta e apresentar o resultado das 

análises, das discussões com coesão e coerência.

Finalizando, esta é a proposta metodológica projetada na perspectiva e busca dos objeti-

vos-alvos do trabalho. Mesmo sabendo, de acordo com Silva (1985, p. 44) que a mensagem da 

página é transmitida visualmente através de quatro elementos básicos: letras, agrupadas em pala-

vras, frases e períodos; imagens, sob forma de fotos ou ilustrações; os brancos da página e os fios 

tipográficos e vinhetas, este trabalho se deterá a analisar o aspecto tipográfico das capas domini-

cais, a fim de delimitar melhor o objeto de estudo e possibilitar um aprofundamento no assunto 

escolhido.



O presente trabalho é dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo o objeto de estu-

do – tipografia nas capas do jornal Gazeta do Oeste que foram veiculadas em maio e junho de 

2007 – e os objetivos deste trabalho monográfico já citados anteriormente são explicados. No se-

gundo capítulo, intitulado Panorama histórico da tipografia no jornal impresso, o seu surgimento 

e evolução, as diversas classificações e características das fontes. No referido capítulo ainda é es-

planada a escolha da tipografia e o objetivo que ela quer atingir, a importância da escolha adequa-

da das fontes, visto que, existem inúmeros tipos e cada uma possui suas características. Além de 

um breve resumo sobre a história da imprensa, novas tecnologias e a tipografia.

O capítulo três, composto de informações dos projetos gráficos analisados – objetos de es-

tudo nesta monografia –, o vigente até junho de 2007 e o implantado em junho de 2007, em co-

memoração aos 30 anos da Gazeta versa a análise descritiva dos projetos citados, quais as fontes 

escolhidas no projeto e quais as suas características e contribuições para o jornal. É feita uma 

análise de quais fontes são utilizadas no título, olho, crédito, legenda, nome do caderno e página e 

texto das chamadas secundárias e principais dispostas na primeira página do jornal, a vitrina.

Finalizando, o capítulo quatro é composto das considerações finais. Nele, através das aná-

lises será informado qual o resultado da pesquisa e do trabalho. Se houve evolução ou não da ti-

pografia utilizada no jornal estudado.

Assim, procedendo a análise,  quanto a tipografia considerada por Bringhurst (2005, p. 

17), como ofício que dá forma visível e durável à linguagem humana leva-se em consideração 

que ela precisa, a exemplo no jornal, sempre chamar atenção para si própria antes de ser lida. O 

estudo das letras torna-se necessário, uma vez que, a sua importância é tamanha que elas tornam-

se instrumentos por meio dos quais, os significados de um texto jornalístico ou sua ausência de 

significados, podem ser esclarecidos, válidos e compartilhados ou conscientemente disfarçados. 

Nessa compreensão reside um dos princípios da tipografia com um conjunto de convenções vivas 

que dão ao jornal direção e formas em suas edições. Mesmo porque o veículo de comunicação re-

lata, em parte, através de suas letras, palavras e frases, os fatos abordados em cada exemplar. 

A medida que toma forma esse escrito monográfico, aumenta a responsabilidade quanto 

ao aprofundamento da tipografia como arte que empresta significativamente sua graça à lingua-

gem e cuja coordenada visível encontra-se a caligrafia, enquanto desenho das letras contidas nas 

manchetes e nos corpos dos textos jornalísticos. É salutar ressaltar que falar da capa do jornal 

sem aprofundar no conteúdo interno, nas páginas internas e nos cadernos, não significa desmere-



cer o trabalho desenvolvido nelas, ou demonstrar menor importância, uma vez que, a ‘preocupa-

ção’ do diagramador é com o todo. Este trabalho monográfico pretende apresentar o desenvolvi-

mento e a ‘força’ do projeto gráfico no que diz respeito aos jornais, através de análise comparati-

va dos dois últimos projetos gráficos desenvolvidos na Gazeta do Oeste, focando na tipografia. E 

é nas capas que se pode percebê-lo com mais nitidez. As capas, além de cumprir um papel hege-

mônico na construção da visualidade dos jornais, também refletem e mostram condensadamente 

o todo, como também a tipografia, de forma a tentar atrair o leitor e fazer com que ele escolha de-

terminado jornal a outro. Daí a importância do estudo e a escolha do objeto.



2 – PANORAMA HISTÓRICO DA TIPOGRAFIA NO JORNAL IMPRESSO
      

   2.1 – SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA TIPOGRAFIA

O homem é um ser eminentemente político e social, dentre as suas características, natural-

mente aflora a necessidade de se comunicar. Os primeiros atos comunicativos da História da hu-

manidade aconteceram há milhares de anos, e se deram no momento em que os integrantes de 

uma primitiva sociedade começaram a se entender através de gritos e gestos, nos quais expressa-

ram as suas variadas intenções, sentimentos e nomearam objetos. Iniciando assim, a sistematiza-

ção das linguagens verbal e gestual.

A partir do desenvolvimento da linguagem verbal, a fala garantiu por longos anos a trans-

missão dos conhecimentos de uma geração para outra. Dessa maneira, permitiu que os grupos ho-

mogeneizados por um acervo comum, assegurassem suas raízes culturais e passassem aos outros 

grupos sociais conhecimentos.

Com a efervescência do intercâmbio cultural dos povos, entra em cena outra expressão 

comunicativa, a pintura rupestre. Por meio dela, homens primitivos passaram a registrar cenas do 

cotidiano, como contagem de animais e representação simbólica de objetos.

Talvez com base nessa experiência, ou talvez sem base nela, um dia o homem gravou 
uma marca à qual atribuiu um significado e, a partir desse primeiro sinal, lançou os fun-
damentos daquilo que viria ser a escrita (...) É possível que os primeiros sinais gráficos 
tenham sido de conteúdo numérico. (...) (COSTELLA, 2002, p. 14)

Considerando a evolução da comunicação, a priori, há mais de cinco mil anos o homem 

inventou a escrita pictográfica. Nela, a representação dos objetos concretos dá-se através de dese-

nhos, formando seqüencialmente um relato coerente de acontecimentos. Assim, paulatinamente, 

os homens passaram a fixar suas idéias através de símbolos e sinais que podiam representar, as-

sim, adquirindo sentido convencional e posteriormente a designar conceitos abstratos. Criando-se 

dessa forma, a escrita ideográfica.

Gradualmente, outras sociedades acrescentaram as sílabas, que articuladas formaram pala-

vras e finalmente deu-se o advento das letras. Desta maneira, os sinais alfabéticos representaram 

graficamente a fala. Portanto, a escrita com sua origem pictográfica, soma de caracteres silábicos 

e alfabéticos, se transformou em um grande artefato de comunicação nas mãos da humanidade. 



“O tipo é uma escrita idealizada e sua função normal é registrar uma fala idealizada”. (BRING-

HURST, 2005, p. 58).

Retomando a história do desenvolvimento das letras, pode afirmar que, a partir da con-

quista da escrita, o homem torna-se ser histórico, já que esta lhe possibilita vencer o tempo e o es-

paço. Historicamente, a fixação do conhecimento da escrita deu-se em vários tipos de substratos 

materiais, dentre eles, o papiro, cerâmica, papel, memória do computador e “pen-drivers”. Permi-

tindo dessa maneira, a difusão do conhecimento para outras gerações e povos. A escrita revoluci-

onou as sociedades uma vez que, permitiu a introdução de técnicas de multiplicação, dentre as 

quais, a precursora foi a tipografia que é a arte e o ofício de lidar com as letras ou a arte de impri-

mir com caracteres móveis.

A fim de tentar aprofundar o conhecimento neste trabalho serão abordadas algumas defi-

nições por estudiosos da área para a tipografia – objeto de estudo deste trabalho e elemento abor-

dado por diversos autores – . Segundo Bringhurst,

a tipografia é o ofício que dá forma visível e durável – e portanto existência independen-
te – à linguagem humana. Seu cerne é a caligrafia – a dança da mão viva e falante de um 
palco minúsculo – e suas raízes se encravam num solo repleto de vida, embora seus ga-
lhos sejam carregados de novas máquinas ano após ano. Enquanto a raiz viver, a tipogra-
fia  continuará  a  ser  uma  fonte  de  verdadeiras  delícias,  conhecimentos  e  surpresas. 
(2005, p. 17)

Sobre a tipografia Silva (1985, p. 71), explica e afirma que “as letras, os números e os si-

nais de pontuação são chamados de caracteres e cada um deles representa o que nós conhecemos 

por tipo, palavra que deu origem ao termo tipografia”. O referido autor acrescenta que:

o termo fonte é empregado num alfabeto completo com letras maiúsculas e minúsculas, 
números e sinais de pontuação, todos com um mesmo tipo de desenho. O agrupamento 
de todos os tamanhos dos caracteres, reunindo a variação de estilos de um desenho de 
tipo (romanos, itálicos, negritos, largos, condensados e outros), recebe o nome de família 
de tipos. (SILVA, 1985, p. 72)

Segundo Ribeiro (2003, p. 47) tipografia é a arte de produzir textos compor e imprimir em 

caracteres (tipos). 

A escrita começa com a inscrição de marcas que significam algo, ou seja, traços deixa-
dos por gestos significativos. A tipografia, por sua vez, começa com o arranjo de marcas 
significativas que já estão produzidas. Nesse sentido, fazer tipografia é como tocar piano 
– um instrumento bem diferente da voz humana. Nele, as notas já estão definidas, mas 
não sua ordem, duração e amplitude. As notas são fixas mas podem ser rearranjadas infi-



nitamente,  produzindo  música  significativa  ou  ruído  sem  sentido.  (BRINGHURST, 
2005, p.217)

De acordo com Silva (1985, p. 71), a tipografia tem como principal objetivo “comunicar 

uma informação por meio da letra impressa” e complementa que antes da invenção da imprensa, 

o termo tipografia foi empregado primeiramente pelos chineses desde o século XI, até o século 

XV, quando Gutenberg substituiu as tábuas xilográficas por tipos móveis com caracteres grava-

dos em madeira, através da invenção da imprensa.

Já a definição de Tipografia no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Ferreira, (1975, p. 

1.380) é a seguinte: a arte que compreende as várias operações que conduzem a impressão dos 

textos, desde a criação dos caracteres, à sua composição e impressão, de modo que resulte num 

produto ao mesmo tempo adequado, legível e agradável. A referida definição de Ferreira (1975), 

contempla algumas características essenciais dos tipos, a legibilidade, a necessidade e importân-

cia da adequação das letras ao tipo de documento e ao requisito de que as letras devem ser legí-

veis, atender as normas de leiturabilidade para serem agradáveis aos olhos do leitor. No próximo 

capítulo, estas características essenciais dos tipos, serão abordadas e conceituadas e ainda serão 

apresentadas as diversas visões de autores especializados na área da tipografia, cujos conceitos e 

teses, são às vezes, até opostos, divergentes.

Entretanto, o consenso de que a tipografia foi criada com a função primordial instrumen-

tal/funcionalista, a de difundir informações sob a forma escrita em grande escala, segundo Flávio 

Vinicius Cauduro (1998), tem sido contestada recentemente e constantemente por poetas e artis-

tas, a partir do fim do século passado. Momento em que, segundo Cauduro (1998) foi aperfeiçoa-

da a litografia de grande formato e foram recrutados artistas seguidores da art nouveau, com o ob-

jetivo de tornar as mensagens dos impressos que utilizavam essa nova tecnologia, diferenciados e 

mais atraentes que os produzidos pela tipografia em relevo tradicional. De acordo com Cauduro 

(1998),

até bem recentemente, se tinha como consenso que a tipografia fora inventada apenas 
para registrar e “transmitir” idéias, pensamentos e discursos, originalmente verbais, atra-
vés da impressão de símbolos gráficos padronizados sobre suportes planos, geralmente 
de papel, sendo o produto final copiado em um grande número de exemplares, sob a for-
ma de livro, jornal, cartaz, folheto, etc.

Cauduro (1998) afirma ainda que os modernos funcionalistas consideravam a tipografia 

ainda como uma modalidade de escrita, sendo ela:



um processo de codificação da fala, otimizado para a fácil produção e difusão de impres-
sos em larga escala, de informações alfanuméricas. Para isso ela utilizava alfabetos (gre-
co-romano e outros) cujos símbolos podiam ser realizados em diversos estilos ou "tipos". 
Mas só eram adotados aqueles tipos que observassem os critérios maiores de legibilida-
de, uniformidade de traço, discreção e redundância de forma.

Após as definições de alguns autores para o termo tipografia, serão situadas historicamen-

te as letras, a evolução os sinais de linguagem, caracteres, o alfabeto, enfim, a escrita de forma a 

detalhá-los melhor.

 Executado sobre pranchas de argilas por meio de um caniço calhado, ou buril de metal 

com seção triangular surge o mais antigo sistema silábico, o cuneiforme, cujos caracteres possu-

em forma de cunha. Utilizando somente um elemento, o traço – feito em forma de cravo nas posi-

ções horizontal, vertical ou inclinada – este tipo de escrita não utilizou linhas curvas.

Os signos gráficos foram substituídos pelos fenícios por letras que deram origem ao alfa-

beto fenício que veio a sofrer inúmeras modificações e serviu como base para o alfabeto grego e 

todos os alfabetos ocidentais e semíticos usados até hoje. As letras inspiradas nos caracteres egíp-

cios eram escritos e lidos horizontalmente da direita para a esquerda. Os gregos que adotaram a 

princípio, para composição de seu alfabeto, dezesseis letras rudimentares do fenício, aprimoraram 

a forma das letras existentes e a elas acrescentaram outras, completando assim, um conjunto de 

vinte e quatro caracteres. Os gregos

adotaram o uso de vários sinais e também os caracteres minúsculos, tudo disciplinado e 
organizado. Respeitadores da ordem e do equilíbrio, os gregos deram qualidade arquite-
tônica à escrita. Um reforço retangular (cerifa), necessário ao bom alinhamento dos tex-
tos, aparece nas extremidades das letras. (RIBEIRO, 2003, p. 39)

 O autor afirma ainda que os gregos influenciaram culturalmente, por volta do século VII 

a.C., a Itália, principalmente através de seu alfabeto. O alfabeto romano era composto de 22 le-

tras, as quais foram incorporados alguns sinais. Letras esguias e angulosas caracterizavam a escri-

ta extravagante deste alfabeto. Falta de pontuação, palavras juntas e excesso de siglas e abrevia-

ções dificultavam a leitura e a interpretação desta escrita que começou a evoluir somente após 

quinhentos anos da fundação de Roma. Suas palavras passaram então a ser separadas por um 

ponto e suas letras adquiriam forma acentuadamente quadrada. Ocasionadas pelas necessidades 

impostas pelo progresso em geral e pela evolução natural da escrita, surgiram as letras como J, U, 

Y e Z. Este complemento de novas letras formou o alfabeto latino, o mais utilizado atualmente 



em todo o mundo.  A evolução da escrita é importante e abordada por Bringhurst (2005, p. 17). 

“É  verdade  que  as  ferramentas  tipográficas  estão  mudando  com  força  e  velocidade 

consideráveis”. Autor este que afirma que devido serem vivas, as letras mudam constantemente e 

que os sistemas de escrita variam.

Nenhum sistema de escrita é fixo. Até mesmo nossos moldes de escrever latim e grego 
clássicos continuam mudando, acompanhando as inovações gramaticais e ortográficas de 
línguas constantemente mutantes como o inglês. Além disso, muitas linguagens antigas 
na fala são novas na escrita, e boa parte delas ainda não estabeleceu sua forma grafada.  
(BRINGHURT 2005, p. 126).

Já Ribeiro (2003, p. 39), classifica o desenvolvimento da escrita em três períodos: o Gre-

go Primitivo (1200 a. C.), o Grego Semiprimitivo (800 a.C.) e o Grego Clássico (300 a. C.). No 

primeiro período, a escrita é traçada a bastão, muito semelhante à fenícia pela irregularidade e 

configuração de sinais. O segundo período é de transição e modificação do desenho das letras. Há 

a adoção do traçado, definitivo, da esquerda para a direita. E no terceiro, ocorre a verdadeira 

transformação do sinal em letras propriamente ditas. Este período é do apogeu da escrita grega e 

há a inclusão das cerifas, o que deu mais estabilidade e alinhamento às letras. E foi através da di-

vulgação do Evangelho pelos catequistas, monges e copistas – após Constantino I ter aderido ao 

Cristianismo – que a escrita teve seu maior desenvolvimento em Roma.

Devido fins metodológicos, como a serifa ou cerifa, escrita das duas formas, com ‘s’ ou 

‘c’, é um dos pontos principais da tipografia, autores do referencial teórico explicam o que é este 

elemento. Conforme Bringhurst (2005, p. 363), existem vários termos para descrever o que é seri-

fa (escrita por ele com ‘s’), principalmente com relação ao desenvolvimento nas fontes romanas. 

A serifa, além de poder ser horizontais, verticais ou oblíquas, curtas ou compridas grossas ou fi-

nas, afiladas ou triangulares, é um traço adicionado ao início ou ao fim dos traços principais de 

uma letra. “No alfabeto romano, as serifas normalmente são traços de acabamento reflexivo, que 

formam paradas unilaterais ou bilaterais. (...) As serifas transitivas – suaves traços de entrada ou 

saída – são comuns no itálico”. Já de acordo com Ribeiro (2003, p. 469) que escreve cerifa com 

‘c’, ao invés de ‘s’, como Bringhurst (2005) faz em seu livro, ela consiste em um “filete, tracinho 

que na maioria dos caracteres de imprensa finaliza a haste das letras, atravessando-a nas extremi-

dades que não fazem ligação” e também é um reforço retangular, necessário ao bom alinhamento 

dos textos, e que aparece nas extremidades das letras.



Como este trabalho monográfico é baseado principalmente nos estudos desenvolvidos por 

Bringhurst (2005), utilizaremos devido questões metodológicas, serifa escrita com a letra ‘s’. Po-

rém, serão respeitadas e escritas com ‘c’ o nome serifa quando citado pelos autores mencionados 

neste trabalho.

Retomando a história, os tipos móveis, inventados através da evolução dos sistemas de es-

crita, de acordo com a versão relatada pela Revista Abigraf (2008, p. 3), foram inventados por 

Gutenberg.

Com a invenção dos tipos móveis, pelo alemão Johannes Gutenberg, c. 1440, a Europa 
passaria por rápidas transformações impulsionadas pela nova tecnologia, que permitia a 
circulação de notícias comerciais e econômicas, bem como o aumento sensível no núme-
ro de leitores.

Versão esta reforçada pelo site Tipógrafos.net, site especializado em tipografia. De acordo 

com o Tipógrafos, a invenção da tipografia por Gutenberg facilitou amplamente a edição de vári-

os títulos de jornais e outras publicações. “Esta arte propagou-se com uma rapidez impressionan-

te pelo vale do Rio Reno e por toda a Europa. Entre 1452 e 1470, a imprensa conquistou nove ci-

dades germânicas e várias localidades italianas, bem como Paris e Se”. Logo então foram criadas 

as primeiras publicações periódicas regulares. Mas, somente, segundo a mesma fonte de pesqui-

sa, “com a Revolução Industrial é que o jornal ganhou formatos semelhantes aos que tem hoje, e 

como meio de comunicação, se consolidou como fonte principal de informação da sociedade oci-

dental”.

 Conforme Bringhurst (2005), ao contrário do que afirmam os europeus, a invenção da 

imprensa com tipos móveis não ocorreu na Alemanha por volta de 1450 com Gutenberg, mas na 

China, por volta de 1040. O referido autor, (2005, p. 133) afirma que apesar de as mais antigas 

obras impressas na Ásia em tipos móveis parecem datar do século 13, um claro relato do processo 

de composição fotográfica data do século 11. O relato é de autoria do ensaísta Shènk Kuò. Na 

primeira metade do século 13 a tecnologia já alcançava a Coréia e por volta de 1450, já estava na 

Europa, onde encontrou a longa história da letra romana e devido ao menor número de glifos – 

que segundo Bringhurst (2005, p. 133) são a corporificação de um caractere – requeridos pelas 

escritas européias, foi amplamente difundida. No final do século 19, cunhar em chapas de madei-

ra os caracteres à mão, páginas inteiras de texto – processo utilizado para fazer os primeiros li-

vros impressos no século 8 – ainda era o método de impressão bastante utilizado na China. O ci-



tado autor, (2005, p. 31), afirma ainda que a tipografia deve prestar serviços ao leitor. Ele enume-

ra algumas funções da tipografia e destaca-as: convidá-lo 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 existen-

tes; induzir a um estado de repouso energético, que é a condição ideal de leitura.

Fazendo um prelúdio sobre a história  das fontes,  pode-se afirmar,  segundo Bringhurst 

(2005), que as maiúsculas foram as mais antigas letras européias gravadas em pedras que chega-

ram até nossos dias. Construídas sem compasso ou régua e desenhadas à mão livre, essas letras 

pioneiras não tinham serifa, eram feitas principalmente com linhas retas e quando possuíam cur-

vas tinham uma abertura muito grande. Estas letras também não tinham traços simétricos de aca-

bamento – característica que foi adicionada às letras pelos escribas – nem traços de entrada e saí-

da deixados por uma escrita fluente.

Bringhurst (2005, p. 134) diz que as letras européias foram se modificando com o tempo. 

Elas ganharam traços mais grossos, serifa e tiveram sua abertura diminuída. Utilizadas em inscri-

ções, no Império Grego, elas que serviram como modelos para os calígrafos e designers de tipos 

ao longo dos últimos dois mil anos eram inscritas com um pincel chato e posteriormente gravadas 

na pedra com martelo e um cinzel. Este autor descreve ainda a evolução e as características das 

escrituras formais da Roma Imperial. São elas: serifas formais cheias e vivazes, abertura modesta 

e um traço modulado. As letras européias desenvolveram-se em outras formas, maiúsculas, estrei-

tas e rústicas, unciais largas. Assim a escrita difundiu-se na Europa e originou vários alfabetos e 

escritas regionais. E foi através dos escribas monásticos que também desempenhavam papel de 

arquivista, desenhista e copistas que muitas letras antigas se mantiveram vivas.

Eles utilizavam nos títulos, subtítulos e iniciais, mas optavam por escritas novas e mais 
compactas nos textos corridos. Uma dicotomia básica originou-se dessa rica multiplicida-
de de letras: a das maiúsculas – letras menores, mais informais, ou ainda a da caixa-alta e 
da caixa-baixa, como as chamamos hoje. (BRINGHURST, 2005, p.134)

Títulos compostos em letras grandes e formais, grandes iniciais marcam o começo de ca-

pítulos ou seções, maiúsculas pequenas utilizadas na abertura de uma frase são algumas antigas 

convenções dos escribas que sobrevivem na composição tipográfica de hoje. O referido autor, 

Bringhurst (2005, p.135), acrescenta que “a página bem-feita é hoje o que era então: uma janela 

para a história, para a linguagem e para a mente; um mapa daquilo que é dito e um retrato da voz 

que fala silenciosamente”.



Na Alta Idade Média, cada estilo era definido como um tipo e tinha seu uso. Escritas góti-

cas, bizantinas, humanistas e românticas eram alguns estilos que faziam parte da coleção de letras 

antigas existentes na Europa quando chegou a tecnologia dos tipos móveis. 

Assim como acontece com outras artes, a tipografia se alimenta de seu próprio passado 
(...) Os tipos romanos estão conosco há mais de cinco séculos. Já seus componentes de 
origem – maiúsculas e minúsculas romanas, símbolos não alfabéticos e numerais arábi-
cos – nos acompanham há muito mais tempo. (BRINGHURST, 2005, p.110)

     2.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS LETRAS

Com o tempo, as letras – objetos da ciência e da arte – têm mudado e assim como as ou-

tras artes, os termos renascentistas, barroco, neoclássico também são a ela aplicadas. Na história 

da ainda jovem ciência da tipologia, conforme (BRINGHURST, 2005, p.135), descrições e clas-

sificações tipográficas científicas são possíveis e pesquisas vêm sendo desenvolvidas nessa área 

apesar de existir muitos sistemas de classificação dos tipos, entre eles, termos fabricados (ex.: di-

done) e rótulos familiares, embora vagas, como “old style”.

Essa ciência da tipologia engloba análise minuciosa, medição precisa e uso cuidadoso de 

termos técnicos descritivos. A história da tipografia consiste no estudo das relações entre o dese-

nho tipográfico e as outras atividades humanas. E como os períodos históricos, dentre eles, o Re-

nascentista e o Barroco, não abrangem somente a pintura, a poesia, as outras artes, mas também a 

arte da tipografia, assim, também as letras são classificadas como renascentista, barroca, rococó, 

neoclássica, romântica, realista e não ficam limitadas somente às letras romanas e itálicas. Neste 

trabalho, serão traçadas características de algumas destas fontes da classificação de Bringhurst 

que é dada de acordo com o período histórico, o que possibilitará uma maior contribuição para o 

estudo aqui desenvolvido nesta monografia, preferimos, por questões referenciais, aprofundar e 

embasar o estudo nesta classificação e ainda, detalhar as fontes mais usuais e as utilizadas nos 

projetos gráficos aqui analisados.

Bringhurst (2005) em seu livro classifica as letras conforme os períodos históricos, são 

elas as principais: letra Romana Renascentista, Itálicas, Maneiristas, Barroca, Rococó, Neoclássi-

ca, Romântica, Realista, Modernista Geométrica, Expressionista, Pós-moderna Elegíaca e Pós-

modernista Geométrica. Conforme o mesmo autor (2005, p.136 e 137), a tradução do manuscrito 

das letras romanas renascentistas que foram desenvolvidas pelos eruditos e escribas da Itália se-



tentorial nos séculos 14 e 15 para o tipo teve início em 1465. Na Itália, plenas luzes e espaço se-

renos e sensoriais, as formas tipográficas do Renascimento têm sido ponto de referência há qui-

nhentos anos. Gravadas em Paris, na década de 1530, as letras Garamond foram possivelmente as 

matrizes ou punções romanas mais antigas que sobreviveram. E foi através dos livros impressos 

que os tipos mais antigos conseguiram sobreviver. As minúsculas romanas – a exemplo das mai-

úsculas inscricionais possuem um traço modulado e um eixo humanista, ou seja, tem a forma pro-

duzida por uma pena empunhada pela mão direita em uma posição de escrita relaxada e confortá-

vel –, serifas bem definidas, traço leve, contraste entre os traços grossos que vão no sentido noro-

este/sudeste e finos geralmente modestos. No século 20, foram feitas quatro reconstruções de ti-

pos de romanas renascentistas. Tratam-se das Centaur, Bembo, Adobe Garamond e DLT Van Der 

Keere. A terceira, desenhada a partir de Claude Garamond (Paris, c. 1540) por Robert Slimbach 

em São Francisco, em 1988, trata-se de uma fonte sofisticada. Bringhurst (2005, p. 137) conta 

que a partir de 1500, nas formas renascentistas posteriores, as letras foram sutilmente suavizadas 

e tiveram suas serifas de topo mais aproximadas da forma de uma cunha; serifas de base menos 

abruptas e mais adnatas, ou seja, fluindo suavemente em direção à haste; terminais das letras c, f 

e r menos abruptos e mais aproximados da forma de gota e a barra da letra ‘e’ fica mais horizon-

tal. A caixa-baixa e a caixa-alta são duas partes básicas do tipo romano bastante diferentes. A pri-

meira, desenvolvida na Europa no fim da Idade Média, herança do Sagrado Império Romano e 

que ganhou sua forma básica nas mãos dos escribas cristãos teve polimento final na Veneza da 

Baixa Renascença. A segunda, baseada nas inserições imperiais e legado do Império Romano.

Outro tipo de letra são as itálicas. As primeiras fontes itálicas, segundo Bringhurst (2005, 

p.139) foram gravadas entre 1500 e 1540 possuíam apenas caixa-baixa, são filhas da Renascença 

Italiana. As principais características da letra itálica renascentista são:

hastes verticais ou de inclinação bem regular, não excedendo 10°, bojos geralmente elíp-
ticos, traço leve e modulado, eixo humanista consistente, baixo contraste, altura-x mo-
desta, formas cursivas com serifas de entrada e saída bem definidas e oblíquas, descen-
dentes serifadas dos dois lados ou não-serifadas de todo, terminais abruptos ou em gota, 
caixa-baixa itálica casada com versais romanas pequenas e eretas e, ocasionalmente com 
capitulares caudais, de resto, o itálico é inteiramente independente do Romano. (BRING-
HURST, 2005, p. 139).

Ainda segundo estudo do autor citado, o primeiro tipo itálico foi encomendado pelo editor 

Aldus Maeitius à Francesco Griffo em 1499 e por isso, os itálicos do início do Renascimento são 

conhecidos como aldinos. O referido autor (2005, p.139), observa ainda que, em 2004, “nem uma 



única reconstrução autêntica de um itálico aldino parecia estar disponível, fosse em metal ou em 

formato digital”.

Verifica-se ainda na evolução da tipografia, o surgimento da arte maneirista que ocorre 

quando há adição de sutis exageros como os de extensão, angularidade ou tensão à arte da Renas-

cença. E através dela, os tipógrafos maneiristas, principalmente na Itália e na França no século 16 

passaram a utilizar tipos romanos e itálicos no mesmo livro e até na mesma página e inseriram as 

itálicas em caixa-baixa. Bringhurst (2005, p.140) relata que os tipos maneiristas podem ser conti-

dos ou ornamentados. Fontes romanas de titulação com extensores longos e delicados, itálicos de 

chancelaria com extensores ainda mais longos e por vezes ornamentados e fontes com extensores 

curtos, mas com formas mais extensas são bons exemplos de fonte maneirista.

Outro tipo de fonte é a barroca que possui formas variadas, tiveram seu auge na Europa, 

no século 17, resistiram em parte do século 18 e no século 19, passaram por um revival entusiás-

tico. O referido autor aponta ainda que tendo como uma de suas características mais óbvias – 

grande variação de eixo de uma letra para outra –, a letra barroca, assim como a pintura e a músi-

ca barrocas, transpira atividade e possui um jogo incansável e dramático de formas contraditórias, 

têm aparência modelada e menos manuscrita, do que as formas renascentistas, pois evidenciam 

pouco o traço direto da pena. Os tipos itálicos barrocos são escritos tanto com a mão esquerda 

com a direita, portanto, são ambidestras. E foi nesse período, no Barroco, que os tipógrafos co-

meçaram a utilizar itálicas e romanas na mesma linha. A Monotype Garamond, a DTL Elzevir, a 

Linotype Janson Text e a Adobe Caslon são quatro tipos de revivals de tipos barrocos.

Ainda em conformidade com o estudo de Bringhurst, os tipos rococós, ao contrário dos 

tipos góticos e manuscritos que passaram por todos estes períodos citados anteriormente, se res-

tringem  basicamente  aos  góticos  e  aos  manuscritos  devido  o  ornamento  floreado.  A  DTL 

Fleishman que embora possua eixo principal oblíquo e estruturas pertencentes ao Barroco, tem 

formas ornamentadas e tendência ao exagero e por isso, são chamadas de rococós.

Mais contida e estática do que a arte Renascentista e Barroca, a Neoclássica tem interesse 

maior  pela consistência  rigorosa.  Estas fontes,  produtos da era racionalista,  são contidamente 

não-cursivas, formas freqüentemente belas e calmas. As características, conforme explica Bring-

hurst (2005, p.144) que as neoclássicas têm que as barrocas não possuem são as seguintes: média 

de 14° a 16° da inclinação do itálico que é geralmente uniforme; serifas niveladas, achatadas e 



normalmente adnatas, porém mais finas; além de eixo predominantemente vertical tanto na roma-

na quanto na itálica.

Outro tipo de letra, segundo a classificação dada por Bringhurst, considerando o período 

histórico, são as românticas que possuem alguns aspectos comuns entre as neoclássicas, devido 

estes dois movimentos – o Neoclássico e o Romântico – terem marchado lado a lado durante o 

século 18 e parte do século 19. Elas possuem eixo racionalista, parecem mais desenhadas do que 

escritas, no entanto, diferem em alguns aspectos, como no contraste. A letra romântica, de acordo 

com o autor em evidência (2005, p. 145) possui as seguintes características: modulação abrupta 

do traço, endurecimento dos terminais, da gota para o círculo, serifa mais finas e abruptas, eixo 

vertical intensificado por meio do contraste exagerado e abertura reduzida. Com o desapareci-

mento da pena larga nas formas das letras românticas, veio a ponta flexível e pontuda cujo traço 

muda repentinamente de espessura de acordo com a intensidade da pressão. Já a espessura do tra-

ço suavemente modulado produzido pela pena larga muda de acordo com a direção. Um floreio 

neoclássico pode ser produzido quando a pena é manuseada com moderação e um floreio mais 

dramático e romântico, quando é manuseada com mais força. Sobre as letras românticas Bring-

hurst afirma que tanto nas letras, quanto em boa parte da música e da pintura românticas é essen-

cial contraste dramático.

As letras românticas podem ser extremamente belas, mas carecem do ritmo fluente e es-
tável das formas renascentistas. É precisamente esse ritmo que convida o leitor a aden-
trar o texto e prosseguir na leitura. Já as formas estatutárias das letras românticas convi -
dam o leitor, ao contrário, a contemplá-las de fora. (BRINGHURST, 2005, p. 146)

Já os séculos 19 e 20 foram marcados por inúmeros  movimentos  artísticos  e escolas, 

como o realismo,  art nouveau, cubismo, construtivismo, expressionismo,  art decó, naturalismo, 

pop art, impressionismo, entre outros. E muitos destes movimentos e escolas tiveram influência 

na tipografia. Uma dessas ressonâncias foi o realismo tipográfico. Os artistas e pintores desta 

época ao invés de seguirem as regras determinadas pela academia, costumavam pintar pessoas 

comuns. Seguiam esta mesma tendência, os designers de tipos realistas como Robert Besley que 

não compartilharam da fama póstuma dos pintores. Os tipos realistas que geralmente possuem a 

forma básica das neoclássicas e românticas eram baseadas nas escritas das pessoas que não ti-

nham oportunidade de aprender e escrever com fluência e elegância. São letras simples, francas, 

geralmente tem traço homogêneo, abertura minúscula, e a maior parte delas ou tem pesadas seri-



fas egípcias ou não possuem serifa. Quase não tem versaletes, algarismos de texto e outros sinais 

de sofisticação e elegância. A Akzidenz Grotesk – ancestral imediata da Franklin Gothic (1903) 

de Morris Benton, utilizada no projeto gráfico utilizado até maio de3 2007 pela Gazeta do O este, 

e da Helvética editada em 1952 pela fundição Haas – editada em 1898 pela fundição Berthold de 

Berlim é um exemplo de tipos realistas.

Formas tipográficas intrigantes. Assim foram as várias formas que o primeiro modernis-

mo assumiu, dentre elas a geométrica, uma das mais óbvias. Como a arquitetura da época, a tipo-

grafia era geométrica. Nos tipos modernistas como nos realistas, segundo Bringhurst (2005, p. 

147) não há distinção entre o traço principal e serifa. Nelas, as serifas têm o mesmo peso dos tra-

ços, ou às vezes, nem existem, como é o caso da Futura, desenhada em 1924-26 na Alemanha por 

Raul Renner e utilizada, em diversas variações, no projeto gráfico em vigor a partir de junho de 

2007, no jornal Gazeta do Oeste. A maioria das letras modernistas geométricas cujas formas ma-

temáticas se devem mais às formas do círculo e das linhas, busca a pureza ao populismo. Populis-

mo este também proporcionado por algumas fontes dispostas em produções textuais, como por 

exemplo, na capa dos jornais impressos, uma vez que, elas possuem capacidade de ‘atrair’ a aten-

ção do leitor. Ainda segundo pensamento de Bringhurst, entre as letras modernistas, algumas de-

las ainda exibem o estudo de inscrições arcaicas. Já outras contêm algarismos de texto e algumas, 

sutilezas.

No modernismo tipográfico, a letra expressionista mostra uma faceta bastante áspera ga-

nhando para a lírica, sendo também mais concreto que abstrato. Os designers utilizavam as mais 

diversas ferramentas para a produção dos tipos. São fontes expressionistas: a Preissing e a Journal 

de Zuzana Licko.

Enraizado na anatomia humana, no estudo da história e nos prazeres da caligrafia, está o 

modernismo no design de tipos. Embora seja mais que moda, pois permanece vivo nas artes em 

geral e no que diz respeito ao design de tipos, o modernismo não tem a mesma influência de an-

tes. No século 20, surgem outros movimentos que não seguem o modernismo e por isso, são cha-

mados de pós-modernistas. O pós-modernismo é visível em todos os campos, como no tipográfi-

co. Bringhurst (2005, p. 150) descreve que as letras deste período pós-moderno fazem referência 

a formas neoclássicas, românticas e outras formas pré-modernas e o fazem em sua melhor expres-

são, com apurado senso de humor e leveza envolvente. Assim, os designers deste período – mui-



tas vezes designers modernos – mostraram a possibilidade de infundir nas formas neoclássicas, 

românticas e no eixo racionalista, uma genuína energia caligráfica.

Dentre as fontes pós-modernas,  algumas são geométricas.  Com ou sem serifa egípcia, 

muitas vezes elas são produzidas, ao mesmo tempo, com estas duas variantes, ou são híbridas. 

Sobre estas fontes, Bringhurst (2005, p. 151) comenta que elas parecem se basear mais em for-

mas mais estilizadas e assimétricas do que com base na linha e no círculo puro e simples. Muitas  

letras têm suas formas baseadas em antigas letras industriais, como as da máquina de escrever. 

Elas reciclam idéias realistas e não, idéias neoclássicas ou românticas. “Sua contribuição a esta 

despretensão industrial não se limita ao humor pós-moderno, incluindo também os frutos da so-

fisticação tipográfica: algarismos de texto, versaletes, abertura larga e modelagem e equilíbrio 

formal sutis”, Bringhurst (2005, p. 151). São fontes geométricas pós-modernas: a Officina Serif 

desenhada por Erik Spiekermann em 1990 foi editada tanto na versão serifada quanto na sem se-

rifa e a Triplex Sans desenhada por John Downer em 1985. 

De acordo com outro estudioso, Ribeiro (2003, p. 56), com a criação da tipografia que ti-

nha o fim comercial de concorrer com os copistas, através do trabalho mais depressa e mais bara-

to, surgem os caracteres góticos, utilizados em 1450 por Gutenberg com o objetivo de fazer crer 

que eram escritos à mão por copistas. Para o referido autor, os góticos junto com o cursivo, o ro-

mano, o bastão e a escritura, são os caracteres de imprensa que guardam maiores diferenças entre 

si e estas cinco famílias dos tipos constituem-se a base de todos os caracteres de imprensa, exceto 

aqueles próprios das línguas árabe, hebraica, russa e etíope que têm estilos diferentes. Conside-

rando que, segundo Ribeiro (2003, p. 56), “é comum a todo caráter tipográfico imitar a escrita da 

época em que foi criado”, com o tempo, muitos “sofreram variantes em seus detalhes, que deram 

a cada uma das derivações novas características individuais”.  

 A escrita gótica que predominou por cerca de três séculos nos países do ocidente europeu, 

teve na Alemanha, durante muito tempo, o caráter nacional de escrita, com diversas variantes. 

Com caráter próprio recriado e desenvolvido, surgiram novas variações e estilizações que atual-

mente, como letra de adorno e destaque, ainda são muito empregadas. Utilização esta que pode 

ser bem observada, em nomes de bandas do gênero musical rock. 

Outra família dos tipos é a Romana, cujas características e origem são abordadas por Ri-

beiro (2003). Copiados da escrita lapidária dos séculos II e I a.C., surgiram os primeiros caracte-

res versais “romanos”. Para a construção das letras romanas maiúsculas, foram feitas inicialmente 



uma tentativa de imitação de escrita carolíngia – executada com maiúsculas e minúsculas na ver-

são utilizada naquele tempo na Itália.

Já a letra cursiva também chamada de itálica que foi inventada em 1494, na Itália pelo im-

pressor veneziano, Aldo Manúcio, e tem caráter ligeiramente inclinado para a direita foi utilizada 

pela primeira vez em 1501, em Veneza, na edição Virgílio, com o objetivo de economizar espaço 

na página.

E a letra bastão, também chamada de grotesca ou lapidária, e esplanada pelo referido teó-

rico, teve origem nas inscrições lapidárias gregas e possivelmente ainda nas inscrições encontra-

das em grutas onde homens primitivos habitaram. Assim, as grotescas modernas são consideradas 

cópias aperfeiçoadas e artísticas das antigas letras gregas.

Reproduções aperfeiçoadas das letras manuscritas, a escritura é simplesmente o reflexo da 

caligrafia em voga em um país, durante determinado período. A escritura revela a origem e o pe-

ríodo em que estiveram em moda. A inglesa, gravada e difundida pela primeira vez por Firmino 

Didot, francês, apareceu entre 1700 e 1800.

Vários critérios são utilizados para classificação dos tipos, o que gera vários sistemas de 

classificações das fontes. Outra classificação é dada por Ribeiro (2003, p. 58), de acordo com a 

base das letras. O autor comenta que a classificação de antigamente era dada por vários critérios, 

alguns pelo nome do seu criador, outros pela obra em que foi impresso pela primeira vez e tam-

bém pelo seu tamanho, como era o caso da de corpo 3 que era chamado de diamante. No entanto,  

como foram surgindo muitos  tipos, e era difícil  armazenar e lembrar  todas as denominações, 

Francis Thibaudeau – gráfico francês – estabeleceu uma classificação geral dos tipos com base 

em um detalhe existente nos pés das letras, a cerifa. Embora algumas letras variassem na altura,  

cor, largura e nomes, as cerifas tinham certas características e assim, observando as cerifas, as le-

tras foram agrupadas em quatro famílias-tipo. São elas: Bastão, Egipciana, Elzevier e Didot. E até 

mesmo em algumas destas famílias-tipos há particulares e recebem nomes como Egipciana Ingle-

sa e Italiana.

A família-tipo bastão composta de fontes que não possuem cerifa foi a primeira das quatro 

famílias. Ela que também pode ser chamada de antiqua e lapidária teve seu desenho inspirado em 

inscrições lapidárias, fenícias ou gregas feitas com bastão sobre tijolos de argila. Os bastões po-

dem ser finos, grossos, longos, alongados, largos e itálicos. Por ser o mais simples e legível dos 

caracteres gráficos esta família-tipo, visto também que, por não possuir cerifas o que permite cer-



ta distância própria é muito utilizada em diversas publicações como as de caráter-técnico e traba-

lhos comerciais. Dentre os nomes mais usados na indústria estão: Futura, Groteca, Kabel e Lapi-

dária.

A família egipciana que possui sua base notadamente retangular – característica esta que 

proporciona a letra equilíbrio, estabilidade e uniformidade ao texto – é a segunda família-tipo. 

Ela apresenta o aspecto sólido das colunas egípcias e destaca-se pela uniformidade de todos os 

traços. Dentre os nomes comerciais mais conhecidos desta família estão: Memphis, Rio Branco, 

Pharaom e Ramsés. São variantes da família egipciana, a Egipciana Inglesa e a Italiana.  A pri-

meira tem o arredondamento inferior dos ângulos das cerifas e surgiu em princípios do século 

XIX na Inglaterra. E a segunda, tem as cerifas reforçadas. Em seus últimos desenhos, as egipcia-

nas apresentam excelente estabilidade e por esta característica são aplicados em avisos, catálogos 

e na publicidade para títulos, cartazes. Ribeiro (1985, p. 59) atenta para a situação de que quando 

há “a predominância do preto sobre o branco, em sua construção, torna-o, talvez, o menos legível 

dos caracteres gráficos”.

Antes empregado no sentido genérico de indicar uma renovação dos caracteres ditos ro-

manos, na tipografia contemporânea, o termo Elzevir serviu para denominar a família de tipos 

cuja cerifa tem base triangular. A escolha do nome deu-se devido prestígio da família de gráficos 

holandeses, os Elzevieres. Tipo de elegância rara, por sua aristocracia natural, ele foi inspirado na 

escrita romana. O tipo Elzevier que possui distribuição perfeita de finos e grossos é bem legível e 

seu uso é mais indicado para textos de livros e em publicações de caráter clássico. Dentre os no-

mes comerciais mais usados desta família estão a Garamond, Caslon, Elzevier e Romano.

Já os tipos Didot, reconhecidos pelo contraste exagerado de finos e grossos na sua cons-

trução, os tipos desta família possuem uma cerifa de traço fino e são utilizados indistintamente 

tanto em obras tradicionais como comuns. O nome da família foi escolhido em homenagem ao 

gráfico francês Francisco Ambrósio Didot. Nesta família, os nomes comerciais mais conhecidos 

são: Mundial, Ônix, Didot e Bodoni.

     2.3 - CARACTERÍSTICAS DAS FONTES



A tipografia, uma arte que pode ser deliberadamente mal utilizada e um ofício, segundo 

Bringhurst (2005, p. 23), “por meio do qual os significados de um texto (...) podem clarificados, 

honrados e compartilhados, ou conscientemente disfarçado” possui características. Dentre elas: 

durabilidade, legibilidade, leiturabilidade, tamanho. Para Heitlinger (2007, p. 19), “a eficiente lei-

tura de uma página impressa requer que o leitor converta, o mais rápido possível, glifos tipográfi-

cos — caracteres — em conceitos. A legibilidade é a facilidade em desempenhar essa descodifi-

cação”. Esta primeira característica, conforme Bringhurst é uma tarefa na qual a letra quer abdi-

car da atenção que desperta e transmitir a mensagem claramente, de forma transparente. Outra ca-

racterística é a durabilidade. Não importa o período em que a fonte foi criada, ela deve ser atem-

poral. “A melhor tipografia é uma forma visual de linguagem que liga a atemporalidade ao tem-

po”.  (BRINGHURST,  2005,  p.23)  É  importante  que  as  letras  criadas  no  Renascimento,  por 

exemplo, possam ser utilizadas em outro período, até no tempo atual. As fontes do estilo Român-

tico não devem ser apenas usabilidade apenas em textos do período citado.

As letras possuem tamanhos e formas variadas. A dimensão, tamanho da letra, é chamada 

de corpo. Característica esta que, segundo Silva (1985, p. 72) “determinará se o espacejamento 

natural entre um tipo e outro na formação de uma palavra e o entrelinhamento de uma linha e ou-

tra na composição gráfica”.  Entrelinhamento conforme Silva é a distância entre as linhas das 

composições e espacejamento, é a distância entre as letras da frase, palavra, texto. O espaceja-

mento é medido horizontalmente em emes, uma medida variável, visto que é equivalente ao ta-

manho do tipo. Dispor eficientemente da técnica na hora de compor e entrelinhar um arranjo grá-

fico é fundamental para que o técnico, diagramador, possa fazer com que o texto, a frase, a pala-

vra tenham legibilidade adequada. É importante estar atento a estas questões para que na hora de 

compor não haja espacejamento excessivo entre as letras e entrelinhamento exagerado entre as li-

nhas compostas, visto que poderá tornar impraticável a leitura do arranjo gráfico e até, torná-lo 

‘feio’ e sem estética e poderá causar desconforto ao leitor na hora da leitura. Deve-se ainda obser-

var para que não haja demasiado espacejamento das letras ou entrelinhamento apertado, pois, 

desta forma, poderá causar desconforto na leitura. “O espacejamento e o entrelinhamento num 

determinado arranjo gráfico é o processo normal em que os artistas gráficos se baseiam para tor-

nar a produção final de um texto um aspecto estético e ideal para uma boa leitura” (SILVA, 1985, 

p. 72). A importância do espacejamento para a fonte também é apontada por Bringhurst (2005, p. 



32), “os bons tipos são desenhados para produzir uma textura vivaz e homogênea, mas o espace-

jamento descuidado de letras, linhas e palavras pode rasgar esse tecido”. 

Uma das características principais das letras é a legibilidade. Conforme Ribeiro (2003, p. 

68), cinco fatores influenciam na legibilidade – qualidade do que é legível, que se pode facilmen-

te ler – do caractere. São eles: simplicidade, dimensão, força, orientação e harmonia. Quanto mais 

simples, mais a letra será legível. É recomendado, segundo Ribeiro, dar preferência aos tipos sim-

ples, em lugar dos “decorativos”, com enfeites. A segunda característica do tipo que influencia na 

legibilidade é a dimensão. Para cada texto, segundo o autor citado anteriormente há uma dimen-

são perfeita. Letras pequenas demais deixam a leitura cansativa e desencorajam o leitor. Já as le-

tras grandes, ocasionam certo desconforto. O autor recomenda que títulos devem ser compostos 

por caracteres grandes o suficiente para chamar a atenção do leitor e pequenos para serem lidos 

sem esforço. Já o corpo do texto, para ser legível, deve ser composto em letras pequenas, mas 

grandes o bastante para serem legíveis. Tamanho este do caractere que depende do tamanho da 

página e da largura da coluna. Força – vigor dos traços e ênfase – é outra característica das fontes 

podem determinar a legibilidade, uma vez que,

letras grossas e baixas tornam-se escuras em virtude do pouco fundo que aparece entre 
suas hastes, dificultando a legibilidade, mesmo a curta distância. Inversamente, os carac-
teres muito altos e finos produzem um excesso de fundo, ocasionando o fenômeno inver-
so. A largura de uma letra influi também sobre sua força. (RIBEIRO, 2003, p. 69)

A legibilidade, conforme o autor mencionado acima, também é influenciada pela orienta-

ção da letra. Caracteres no sentido vertical são mais legíveis, enquanto que, quanto oblíquo, incli-

nado, ele for, menos legibilidade ele proporcionará. Além da orientação, a harmonia tem influen-

cia sobre a legibilidade. É recomendado que na escolha dos tipos, o profissional escolha uma fa-

mília de caracteres para ser utilizado no texto, e não, uma mistura de tipos de estilos diversos. 

Nesta escolha, se pode utilizar variantes do mesmo tipo escolhido e de tamanhos para se obter de-

terminados efeitos, como ênfase. Este princípio proporciona a manutenção da unidade de constru-

ção tipográfica.

     2.4 - ESCOLHA DA TIPOGRAFIA E O OBJETIVO QUE ELA QUER ATINGIR



As letras em suas diferentes formas e classificações possuem a capacidade de produzir 

sensações. Dependendo da sua escolha, podem proporcionar resultados desastrosos para o traba-

lho como para enriquecê-lo. E para que a fonte atinja o objetivo pretendido do escrito, é necessá-

ria a escolha de fontes apropriadas à tarefa e ao assunto.

A tipografia está para a leitura assim como a performance musical está para a composi-
ção: é um ato essencial de interpretação, cheio de infinitas oportunidades para a ilumina-
ção ou para a estupidez (...) Como a música, a tipografia pode ser usada para manipular 
comportamentos e emoções. A escrita pode ser usada tanto para cartas de amor como 
para declarações de ódios, e as próprias cartas de amor podem ser usadas tanto para ma-
nipular e extorquir quanto para deliciar o corpo e a alma (BRINGHURST, 2005, p. 26).

Considerando a afirmação do referido autor, pode-se afirmar que para cada trabalho, livro, 

carta, tema, há um tipo, ou mais de fonte que se encaixa no objetivo do trabalho. Ainda segundo 

Bringhurst (2005, p. 112), “uma página tipográfica precisa se alimentar de afinidades reais para 

ser  bem  desenhada  a  ponto  de  ganhar  vida  própria.  As  letras  têm  caráter,  espírito  e 

personalidade”. E é preciso, que quem as utilize aprendam a discernir estas características que 

vem da vida, do credo, da nacionalidade e do temperamento de seus designers, pois só assim, re-

sultados mais interessados podem ser obtidos se na escolha da fonte forem observados estes as-

pectos, do que quando a escolha é feita somente pela disponibilidade do tipo ou pela coincidência 

de seu nome. Além disso, é importante tirar o máximo proveito daquilo que utilizar e escolher 

uma fonte na qual os ecos e as associações históricas estejam em harmonia com o texto, visto 

que, uma fonte utilizada equivocadamente pode ‘destruir’ um trabalho.

Para Bringhurst (2005, p. 29),

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 pensa-
mento, dois sistemas rítmicos, dois conjuntos de hábitos, ou ainda duas personalidades. 
(...) Além de serem microscópicas obras de arte, as letras também são símbolos úteis. 
Elas significam o que são e o que dizem. A tipografia é a arte e o ofício de lidar com es-
sas unidades de informação de duplo significado. (...) Quando o tipo é mal escolhido, 
aquilo que as palavras dizem linguisticamente e aquilo que as letras inferem visualmente 
ficam dissonantes, desonestos, desafinados.

A escolha de uma fonte ou um conjunto de fontes que elucide e honre o caráter do texto é 

tratada por Ribeiro. O referido autor (2003, p. 56) também enfatiza que para melhor escolher a fa-



mília ou famílias apropriadas para cada trabalho é necessário perceber a expressão e o estilo dos 

caracteres. E ressalta a importância da escolha do tipo.

Os caracteres tipográficos podem falar, dar sons e expressões, e constituir 
uma orientação para seu uso, segundo as características do trabalho em 
que são usados. Assim o valor da palavra escrita pode expressar-se medi-
ante o tipo de letra, já que dispomos de caracteres leves e pesados, mascu-
linos e femininos, elegantes e rígidos, graves, sérios e frívolos (RIBEIRO, 
2003, p. 56).

     2. 5 – HISTÓRIA DA IMPRENSA, NOVAS TECNOLOGIAS E A TIPOGRAFIA

A história da imprensa, apesar de não ser tão fácil de ser delimitá-la, não é possível cons-

truí-la ou compreendê-la sem fazer referência a evolução geral das sociedades. E é o jornal – um 

dos que possui relações mais estreitas com as relações sociais, econômicas, políticas e culturais.

Em se tratando de limites da imprensa periódica, verifica-se a imprecisão, seja nas rela-

ções com as produções impressas – o livro, a brochura – que surgiram em meados do século XV 

ou nas relações com os meios de comunicação oriundos do progresso tecnológico – cinema no fi-

nal do século XIX e a televisão nos anos 30 –. 

As  origens  imediatas  do  jornal,  considerados  arquivos  do  cotidiano,  segundo  Terrou 

(1990, p. 4), assentam-se sobre sete pontos, a saber: as novas necessidades de informação; a cria-

ção dos correios modernos; o nascimento da impressão; as notícias manuscritas; as gazetas – fo-

lhas volantes impressas; os primeiros impressos periódicos e a longa sobrevivência dessas formas 

primárias de jornalismo.

A partir do século XV, a necessidade das informações ocasionadas por fatores econômi-

cos, políticos e intelectuais contribuíram para a sede de notícias do Ocidente. Curiosidades estas, 

multiplicadas pelo Renascimento e a Reforma. Devido progressos bancários e comerciais, os no-

vos Estados Modernos exigiam novas redes de informações.

Com maior segurança e regularidade às comunicações, instalaram-se os primeiros servi-

ços postais de Estados. Em 1438, em Estraburgo, surge a tipografia que na segunda metade do sé-

culo XV se difundiu, através de Gutenberg, com produção rápida de um mesmo texto. Porém, so-

mente mais de meio século, após a invenção da tipografia, nasceu a imprensa periódica impressa 

que foi precedida por diversos tipos escritos de informações.



Já no século XVI, as notícias tinham se tornado uma verdadeira mercadoria, e serviços re-

gulares de correspondências haviam sido organizados por noticiaristas. No final do século XV, 

acontecimentos importantes como festas, batalhas eram relatados em pequenos cadernos de qua-

tro, oito ou dezesseis páginas, ilustrados com gravuras em madeira, nas folhas de notícias. Folhas 

essas chamadas de gazetas na Itália eram vendidas em livrarias ou por ambulantes. Pasquins que 

relatavam crimes, catástrofes e libelos que abordavam polêmicas religiosas e políticas também re-

presentavam um tipo de folha volante.

Tanto as gazetas quanto os pasquins e os libelos desempenharam funções do jornalismo: 

informações sobre os fatos da atualidade, o relato de pequenos eventos do cotidiano e a expressão 

de opiniões. No entanto, os primeiros impressos periódicos, derivados dos primeiros calendários 

de Maing desde 1448, foram os almanaques. O primeiro almanaque francês é de 1486. Porém, os 

escritos informativos não-periódicos continuaram existindo, mesmo com o surgimento dos perió-

dicos impressos. Mas, no final do século XIX, eles (formas primárias de informação) foram su-

primidos pela imprensa barata.

Com os avanços tecnológicos, surgiram meios de comunicação entre eles – a televisão, a 

internet, o e-mail e os blogs e assim o público consumidor modificou e ficou mais exigente com a 

concorrência de outros veículos de comunicação principalmente os eletrônicos, o jornalismo im-

presso, para sobreviver, modificou sua apresentação estética de paginação e na funcionalidade da 

leitura nos jornais atuais.       

Diante do surgimento dos meios de comunicação eletrônicos como a televisão no Brasil, 

nos anos 50, o jornalismo impresso, segundo Silva (1985, p. 11), teve que seguir alguns rumos 

para sobreviver diante da “concorrência agressiva” destes veículos de comunicação eletrônicos 

que possuem recursos além do textual, a imagem e o som. Dentre estes rumos seguidos pelo jor-

nalismo impresso, destacam-se a apresentação estética dos jornais impressos para melhor se apre-

sentar ao consumidor, de forma mais atraente.

No Brasil, o experimentalismo poético dos concretos e a própria evolução das técnicas 
de reprodução gráfica incentivaram uma prática voltada para o estabelecimento de um 
projeto gráfico no âmbito dos meios impressos, renovando-se a concepção de como de-
veria ser a apresentação visual de veículos como jornais e revistas. (JÚNIOR, 2003, p.  
35)

   A importância dos cuidados na construção e elaboração de uma página, com relação ao 

uso dos espaços em branco da página impressa do jornal, da distribuição dos elementos, como fo-



tos e mancha gráfica – espaço ocupado pelo texto – na página, como por exemplo, em uma capa 

do jornal e o estabelecimento de métodos para dispor o material jornalístico na página/suporte de 

maneira a introduzir elementos estética e visualmente programados é abordado por Juarez Bahia, 

historiador da imprensa brasileira. “No Brasil, o movimento concretista dos anos 60 influi decisi-

vamente na embalagem dos jornais, revistas e livros com uma diagramação que equilibra grandes 

massas e grandes claros, com coordenadas em retângulo, poucos ornamentos, grandes fotos” (Ba-

hia apud JÚNIOR 2003, p. 36)

Outra conseqüência do equilíbrio do espaço ocupado pelo texto e do espaço em branco, 

para Bahia (apud JÚNIOR, 2003, p. 36) foi a valorização do texto, e, por conseguinte, a tipogra-

fia.

O impulso do jornal para particularizar a importância da paginação tem duplo sentido: 
identificar o leitor com as artes e técnicas visuais; valorizar o texto com uma distribuição 
que o torne legível e atraente ao mesmo tempo, acentuando uma sensibilidade plástica 
que deve contaminar o leitor.

Ainda sobre a composição gráfica de alguns jornais a partir dos anos 50 a e 60, Silva 

(1985, p.14), afirma que

  
Embora seja imprescindível o aprimoramento do texto, não se deve desprezar o valor da 
parte gráfica como instrumento de persuasão na leitura. É no ajuste e no equilíbrio destes 
dois pontos que se terá melhores condições para concorrer com os atuais canais de co-
municação mais sofisticados: os mídias eletrônicos.
 

Além da preocupação com os espaços em branco, Marshall (2003, p.49) destaca a necessi-

dade da atenção para as imagens e as letras, para o audiovisual com o objetivo de fazer sobrevi-

ver o jornal impresso na era da tecnologia e evolução dos meios de comunicação. Na atualidade, 

outro fator decisivo para a imprensa é a imagem.

 
A concorrência entre o mundo impresso e o audiovisual (...) leva a imprensa em geral a 
adotar a linguagem audiovisual. O jornal impresso transforma-se em nossa época em um 
festival de signos e ícones, buscando atrair e estimular a atenção dos consumidores. A 
técnica é simples: quanto mais o jornal for parecido com um videoclipe, maior a eficácia 
do produto. Assim, as notícias viram fragmentos, entremeados de fotos, infográficos, ta-
belas, olhos, linhas de apoio, ilustrações, retrancas etc.

Assim, conforme Silva (1985, p.13), é através da força do discurso gráfico – conjunto de 

elementos visuais de um jornal - que as pessoas ficam reunidas defronte a uma banca de jornal.  



Principalmente devido a capa, uma vez que, segundo Collaro (2000, p. 171), “o impacto visual de 

uma página, sem dúvida, está na primeira página que é considerada a embalagem do jornal e 

como tal, deve atrair a atenção do leitor para seus textos”.

Neste contexto de processo de renovação visual do moderno jornalismo brasileiro,  em 

1951 surge Samuel Waine, jornalista fundador do jornal Última Hora, causando uma revolução 

na imprensa brasileira, ao implantar novos padrões gráficos jornalísticos e uma linha inovadora e 

paginação ousada.
Hoje, a simples visualização de uma peça qualquer denota esta dependência, causando 
impacto no observador e uma inconsciente primeira leitura gráfica do material impressa. 
A partir daí o arranjo gráfico passa a atuar como discurso; e como discurso possui uma 
linguagem específica e uma rede encadeada de significação. É preciso que os planejado-
res gráficos tenham consciência da importância desta linguagem e o seu poder de mani-
pulação. (SILVA, 1985, p.40)

Neste contexto de evolução, o jornal impresso, segundo Marshall transforma-se em mer-

cadoria para poder sobreviver a concorrência dos outros meios de comunicação. Belarmino Cos-

ta, neofrankfurtiano brasileiro (apud MARSHALL, 2003, p. 146) declara que:

Uma manchete no jornal, as infografias e utilização de fotos, a computação gráfica que 
permite simulações na TV, o recorte, a montagem, a exposição de imagens, que se agre-
gam a matéria-prima informação, são condições para expor à venda e à circulação da 
mercadoria notícia.

Mundialmente, o futuro dos jornais impressos tem sido tema de amplas discussões por es-

tudiosos, neste tempo de internet, quem põe notícia instantânea, a disposição em milhares de la-

res. E paralelamente a esta reformulação do Planejamento gráfico dos jornais impressos e modifi-

cações concebidas no plano da redação das notícias, através da dinamização das relações econô-

micas advindas com o pós-guerra, a partir do final dos anos 40 as novas tecnologias proporciona-

ram mudanças na tipografia, nas letras, e nos sistemas de composição tipográfica. No entanto, 

como o objeto deste trabalho monográfico é analisar a tipografia em dois projetos gráficos do Jor-

nal Gazeta do Oeste, as características das fontes, a evolução da tipografia apenas será pontuada.



3 - PROJETOS GRÁFICOS DA GAZETA E OS TIPOS UTILIZADOS NAS CAPAS DO-

MINICAIS DOS JORNAIS

     3.1 – A TIPOGRAFIA E OS PROJETOS GRÁFICOS DA GAZETA DO OESTE 

Novembro de 1986 data a primeira reforma gráfica estrutural no jornal Gazeta do Oeste 

focada na parte externa do jornal. Segundo Gerson (2005, p. 82), Essa mudança não foi fruto de 

uma intenção programada e discutida, entretanto foi realizada mediante uma ação improvisada, 

com forte consciência da necessidade de mudar. E essa razão denominava-se de uma reforma que 

surgiu rapidamente e o seu autor foi Nilo Santos, atual editor geral da Gazeta, na época, no perío-

do de 18 de novembro de 1986 a 04 de fevereiro de 1988. “Nós precisamos mudar um pouco esse 

jornal (...) Confesso: não foi irresponsabilidade. Foi muito mais por uma questão de brincadeira, 

que deu certo, do que mesmo pela noção gráfica e estética do material”, afirmou Nilo Santos em 

entrevista citada no livro Gazeta do Oeste 30 anos (GERSON, 2005, p.82). A reforma, segundo 

Nilo estava também atrelada ao fechamento mais cedo do jornal. Pacto esse que foi fortalecido 

através da ajuda de uma máquina de xérox de boa qualidade. Uma vez que a referida reforma 

propunha dar um visual europeu ao jornal. Um outro aspecto da reforma foi a ampliação do corpo 

(tipo), texto. De chamadas mais curtas e melhoria nas fotos. Ocorrendo nesse sentido a aprovação 

do seu fundador-diretor, Canindé Queiroz com efetivamente do leitor. Mantendo a credibilidade 

da Gazeta enquanto veículo de imprensa e empresa de comunicação.

De acordo com a entrevista de Nilo, (GERSON, 2005, p. 84), a linha da Gazeta sempre 

foi a base da personificação de Canindé Queiroz, uma vez que, era a opinião dele que abrigava 

todas as tendências: direita, ultra-direita, centro-esquerda comunista. Embora admitisse total li-

berdade dos repórteres e colaboradores que os mantinham em suas excentricidades. “A Gazeta di-

tou, entre as décadas de 80 e 90, o pensamento político da época”.

De forma resumida, a reforma proposta passava por uma diagramação que configurava: 

manchetes divididas para não ficarem sobre a dobradura, fotos grandes e de qualidade. Distribui-

ção da reportagem, localização adequada da fotografia. Alia-se pela primeira vez na segmenta-

ção, cadernos e melhor harmonia entre texto, fotos e usos de gráficos-boxes. A formatação do 

jornal foi cumprindo essa mentalidade de “transplante” da Folha de São Paulo, se adequando as 

novas regras da diagramação, discurso gráfico, só que considerando a realidade local. Na época, a 



mudança de editoria, caderno de eventos e cultura, página de esporte e colunas específicas de 

bairros e regiões aproximadas continuaram ganhando novos perfis. Desta forma, a visualidade da 

página, principalmente ressaltada das capas é ressaltada, embora, não existissem programas de 

editoração de texto, tudo era na colagem e título feito nas caixetas (moderno na época, mas lento 

no processo). 

Os editores da Gazeta foram modificando-se ao longo dos anos. Amâncio Honorato, Car-

los Santos, César Santos, Pedro Carlos, Gutemberg Moura, Carlos Scarlack e Willian Robson. Na 

gestão de Willian que foi no período de 26 de abril de 2000 a 26 de fevereiro de 2002, outros as -

pectos importantes a serem destacados com relação a reforma gráfica foram implantadas: a divi-

são do jornal Gazeta em cadernos, já que era um o corpo do jornal era um caderno único com to-

das as editorias dentro. Foi a partir da criação dos cadernos que surgiu a idéia de dobrar o jornal 

na horizontal. Mudança essa estética e considerada interessante, já que demonstrava preocupação 

com a distribuição gráfica dos elementos e com a tipografia que constitui as chamadas de capa.

Willian Robson, (GERSON, 2005, p. 99) afirma que quanto a normatização gráfica do 

jornal admitia-se que o diagramador realizasse as chamadas com as fontes que ele achava mais 

bonitas, exigindo, a partir daí, uma padronização de fontes que assegurasse ao jornal ficar com 

uma identidade própria, uma evolução para a padronização gráfica do veículo. Então foi pensada 

uma reforma gráfica proposta por Willian e Augusto Paiva, considerada pelo primeiro,  como 

embrionária. No momento em que havia a normatização estética da Gazeta, esse momento foi de-

marcado como o momento de uma nova fase, através da normatização, foram escolhidas as fontes 

que seriam utilizadas. Ao observar como as modificações foram acontecendo na capa do jornal 

citado, vê-se com clareza que, partindo-se da falta de ‘regras’ editoriais gráficas, dentre elas, a 

falta de especificação de quais fontes são utilizadas na capa, chegou-se a padronização gráfica in-

termediária, mesmo que embrionária.  

Na referida fase entra em evidência quanto ao uso a internet e com ela a implementação 

do www.gazetadooeste.com.br. Assim, ao completar 24 anos de circulação, em abril de 2001, o 

jornal modificou o aspecto visual sem produzir grandes mudanças na família de fontes do projeto 

gráfico oficial de 1998, pouco abordado e mencionado por Gerson (2005). Nesse contexto, foram 

agregados outros programas de editoração de textos e vieram outros suplementos que se revelou 

através de um ajuntamento do Domingo e Encarte 2, o Tudo que trazia as matérias especiais de 

domingo.



De acordo com Willian Robson, editor da Gazeta no período de 26.04.2000 a 26.02.2002, 

(GERSON, 2005, p. 107), na época também existia a idéia de imprimir, pela primeira vez, o jor-

nal em policromia, o que valorizava o produto do veículo de comunicação, principalmente a capa. 

Com a evolução dos veículos de comunicação do Brasil, como grande parte deles, a Gazeta do 

Oeste precisou manter a adesão de preferência do seu leitor e para que essa realidade continue a 

acontecer necessário se faz que a sua profissionalização. E nessa perspectiva foi criado o departa-

mento comercial que atendesse os novos anseios da comunidade. Nesse contexto, a confecção do 

jornal ainda enfrentava a morosidade do processo artesanal e a base algumas máquinas dependia 

da diagramação manual e ainda necessitava que os papéis fossem contados e finalizassem no fo-

tolito e todo o seu processo. E nesse sentido, que entra o fotolito automático. Junta-se a uma reve-

ladora de filmes, uma processadora de chapas e ainda agregou-se o sistema positivo de filme. Ali-

nha-se nessa conjuntura que se cortou a parte de fotolito e passou-se a trabalhar com ele direta-

mente. Quando saía da pré-impressão dos computadores, já partia-se direto para a chapas e im-

pressoras. Esses novos comandos levaram a diminuição do tempo de trabalho e aumento de suas 

tiragens, favorecendo sua expansão em todo estado.

A expansão de um jornal sempre clama por aprimoramento, visto que precisa manter um 

padrão considerável de qualidade e buscar manter seu público e atrair outras pessoas. E esse pa-

drão deriva das transformações que as tecnologias vão se localizando em circulação. E para con-

viver em sintonia com a produção eficiente e as exigências dos leitores foi que a Gazeta do Oeste 

vislumbrou que era preciso abandonar o preto e o branco e implementar a era das cores em suas 

páginas. O tempo registra na edição especial de 30 de Abril de 2005 na capa do caderno, todos os 

funcionários do jornal e seus fundadores Canindé Queiroz e Maria Emília experimentando a poli-

cromia em suas páginas. Mas, segundo relatos de Gerson (2005), o que garantiu o sucesso da po-

licromia neste veículo de comunicação foi a fotografia da capa do jornal de dezembro de 2001 – 

vencedora do prêmio UERN de jornalismo – a qual retratava alunas observando figuras geométri-

cas. Entretanto houve resistência a policromia por parte dos seus proprietários, sob o pretexto: O 

The New York Times nunca foi colorido... Porém, avançou-se e a policromia passava das edições 

dominicais para as diárias.

Dada a própria realidade do colorido, enfrenta-se outro desafio decorrente deste avanço. É 

que um dos pontos fortes da Gazeta, também recaí sob os impactos das fotos do caderno policial. 



Essas linguagens na policromia ressaltam o lado grotesco do episódio, já que as fotografias ga-

nham destaque.
é ai, que o jornal ao invés de investir na fotografia que choca, o jornal tem optado em 
identificar a pessoa, com foto-detalhe, ao lado da tragédia ou fato. Segundo o pensamen-
to do jornal evidencia-se: As pessoas que compram o jornal buscam sempre saber quem 
é, que está envolvido no caso. Por isso, prezamos pela foto com um detalhe, que mostra 
a pessoa em quanto viva. (GERSON, 2005, p.128)

O ambiente jornalístico da gazeta impelido pelo jargão “sem meias palavras. Nem meias 

verdades” a Gazeta sempre cedeu espaço para a política, exercendo nesse aspecto forte influên-

cia. Utiliza-se deste espaço até os militantes de outros veículos de comunicação, por possuir a 

crença que a gazeta pode levar sua mensagem mais longe. Soma-se, nesse sentido, ainda, na atua-

lidade a gazeta cidadã e escola que são projetos que envolvem a comunidade educativa. Outro as-

pecto destas inovações foi a retirada dos classificados de dentro do jornal, para tornar-se um ca-

derno independente e com respaldo na região Oeste do RN. E no estado destaca-se a venda avul-

sa, apesar da bóia – jargão utilizado para denominar os jornais que sobram e não são vendidos –. 

Essas modificações aqui relatadas, sobre cuidados e a valorização da fotografia, refletem 

alguns avanços quanto ao projeto gráfico na Gazeta que na ocasião dos 30 anos do referido jor-

nal, em junho de 2007, passou a adotar um novo projeto gráfico. Este projeto que será detalhado 

mais adiante, principalmente quanto a capa do jornal impresso, contempla alterações na tipogra-

fia, fotografia, fios e branco utilizados neste meio de comunicação. O referido projeto, segundo 

Maria Emília Lopes Pereira, diretora-presidente da Gazeta do Oeste, em entrevista concedida dia 

06 de março de 2008, foi resultado de uma orientação que foi dada pelo técnico de artes, Edílson 

Martins e foi elaborado em função da comemoração dos 30 anos da Gazeta. E que possibilitou 

que o processo de diagramação fosse agilizado, através de grades. “E eu acho também pela manu-

tenção ele facilitou também a leitura do jornal”, disse.

     3.2 – PROJETO GRÁFICO UTILIZADO PELA GAZETA ATÉ JUNHO DE 2007

A última reforma gráfica oficial pela qual o jornal estudado passou data de 2001. Algumas 

pequenas modificações, as últimas, com relação a mudança de fontes e implementação de colunas 

foram registradas durante a gestão rápida de Gilberto de Souza, atual chefe de redação. “Grafica-

mente, no período em que passou na editoria, não fez mudanças significativas no projeto gráfico” 



(GERSON, 2005, p. 11). Maria Emília, durante entrevista afirmou que o projeto gráfico que ante-

cedeu o de junho de 2007 foi realizado há muito tempo.
“Acho que foi a mesma pessoa, entendeu? Mas só que ele foi feito, o projeto e como ele 
não teve o acompanhamento da pessoa que fez, então, ele não se aplicou, quer dizer, 
cada diagramador fazia do seu modo. Eles (diagramadores) resistiam e também os repór-
teres em fazer dentro daquilo que era para ser feito. Primeiro, era diagramado e depois a 
pessoa fazia a matéria no espaço que tinha. Eu acho que quando foi feita a primeira re-
forma, ele não foi seguido a risca como deveria ser tecnicamente. Só agora, depois, para 
os 30 anos que eu exigi que o pessoal entrasse dentro do processo que é pra ser todo jor-
nal passar, a gente tem que passar também”.

No projeto utilizado até junho 2007, percebe-se que não há um padrão quanto a tipografia, 

diferentemente do verificado no projeto gráfico implantado a partir de junho de 2007 que deter-

mina as fontes que serão utilizadas e criam uma padronização. No projeto utilizado em maio de 

2007, as letras são utilizadas na capa quanto a preferência ou escolha de cada diagramador, o que 

dificulta, a formação de uma identidade visual do referido veículo de comunicação. Apesar desta 

falta de padrão, algumas fontes são sempre utilizadas nas capas dominicais de maio de 2007. A 

Franklin Gothic Heavy no nome do jornal e a Swis 721 Condensada BT nas informações da edi-

ção do jornal são algumas delas.

A Swis 721 Condensada BT, fonte sem serifa, semelhante a letra Arial em muitos aspec-

tos, dentre eles, a estrutura mais simplificada e legibilidade, é usada ainda em outros locais da 

capa – no título e texto das chamadas secundárias e principal, na indicação do nome do caderno e 

página, nas legendas e créditos das fotografias. A Swis 721 Condensada BT é uma fonte simples, 

do tipo Bastão, sem ornamentos e que por esta característica é bem legível e possui estrutura sim-

ples. A Swiss 911 XCm BT, um tipo bastão, da mesma família da Swis também não possui serifa, 

é legível e é utilizada no olho da chamada dos Jardins da Gazeta, nas edições de 13 e 20 de maio  

de 2007 e a Swis721 Blk Condensada BT, na chamada principal da capa. Esta semelhança e mes-

ma família tipográfica proporcionam considerada homogeneidade na capa, o que é contraposto 

pela colocação de outros tipos variados de fontes, como a Times New Roman, cuja origem é ex-

plicada por Bringhurst (2005, p. 109): “um pastiche histórico desenhado por Victor Lardent (...). 

Tem um eixo humanista, mas proporções maneiristas, peso barroco e um acabamento preciso, ne-

oclássico” e que segundo o designer Paulo Heitlinger (2007) é
uma família tipográfica serifada criada em 1932 para uso do jornal inglês The Times of  
London e que hoje é considerada um dos tipos mais conhecidos, utilizado ao redor do 
mundo — devido ao facto de ser a fonte padrão em diversos processadores de texto



Já a Franklin Gothic Heavy – fonte sem serifa, da popular família Franklin Gothic criada 

por Morris Fuller Benton e que foi lançada já em 1904 – é utilizada nesta primeira página do jor-

nal. Para Heitlinger (2008, p. 34), “a Franklin Gothic nunca teve os problemas de aridez estética e 

despersonalização, típicos das letras sem serifa oriundas da Alemanha e da Suíça”. Já a Times 

não é uma das fontes mais aconselhadas para ser utilizada na capa de um jornal – vitrina para o 

jornal  –  já que ‘peca’  pelo excesso de simplicidade  de sua estrutura.  Mas Bringhurst  (2005, 

p.108) faz ressalva e afirma que
quando a única fonte disponível for uma Cheltenham ou uma Times Roman, é preciso 
que o tipógrafo aproveite ao máximo suas virtudes, não importa quão limitadas elas se-
jam. Itálicos, versaletes e algarismos de textos serão muito úteis se puderem ser adicio-
nados, mas não se ganha nada fingindo que a Times Roma é um Bembo ou que a Chelte-
nham é uma Aldus disfarçada.

E foi aproveitando a forma itálica da letra Times que o diagramador conseguiu nesta capa 

e nas outras três de maio de 2007 diminuir a sua simplicidade.

A fonte utilizada na chamada principal, Swis 721 Condensada BT possui os requisitos bá-

sicos para chamar a atenção do leitor, é colocada em tamanho grande, em negrito, possui traços 

fortes e simples, mas não fica ‘pesada’ demais, apenas o suficientemente para impactar o leitor. 

Outro ponto a ser observado neste projeto gráfico é o pouco aproveitamento dos espaços em 

branco, característica esta que pode deixar uma página poluída graficamente, e dificultar a leitu-

rabilidade.

Portanto, as fontes escolhidas possuem estruturas simples e não passam graciosidade à pá-

gina, embora transmitam a mensagem de forma clara e objetiva. Graciosidade verificada nas ca-

pas dominicais veiculadas em junho de 2007, a partir da adoção de um novo projeto gráfico. 

Constata-se ainda nas capas de maio de 2007 que, se por um lado, a leiturabilidade pode ser difi-

cultada pela falta de espaços em branco, ela é propiciada pela falta de serifa da maioria das letras 

utilizadas na primeira página. “A ausência de certas cerifas dá-lhe uma distância própria” (RI-

BEIRO, 2003, p. 59). Já nas capas veiculadas em junho de 2007, a utilização e valorização dos 

espaços em branco são constantes e evidentes, características em tendência com as modificações 

gráficas registradas a partir da década de 1950 no Brasil e que vinham sendo seguidas pelo jornal  

com a adoção de um novo projeto gráfico.   



     3.3. - ANÁLISE DO PROJETO GRÁFICO DA GAZETA DO OESTE VIGENTE ATÉ 

JUNHO DE 2007

ANÁLISE DA EDIÇÃO 6 DE MAIO (Anexo A)

A fonte utilizada no cabeçalho (Figura 1), no nome do jornal, é a Franklin Gothic Heavy 

BT, tamanho 94,77.  A mesma utilizada no nome do jornal, no novo projeto gráfico. Neste antigo 

projeto, o nome Gazeta do Oeste ocupa mais espaço no comprimento do que na altura, diferente-

mente do implantado a partir de junho de 2007, quando o nome ocupa mais espaço na altura do 

que no comprimento. Neste segundo, o nome Gazeta todo em caixa-alta é bem maior que os no-

mes do Oeste, localizados em baixo da palavra Gazeta, ocupando a metade do espaço, conside-

rando o comprimento, do que ocupa o primeiro. Percebe-se que o nome do jornal escrito em cai-

xa-alta e com a primeira letra das palavras Gazeta e do Oeste não possui grande destaque, fica 

disposto de forma discreta na parte superior da página. Ao contrário do observado no projeto grá-

fico utilizado a partir de junho de 2007, quando o nome do veículo de comunicação ganha desta-

que.

Figura 1

Embaixo do nome do veículo de comunicação são colocadas informações da edição, como 

a cidade, estado, dia, em Swis 721 Condensada BT, em negrito, tamanho 10, data, mês, ano, nú-

mero do jornal, quantos anos de existência a publicação possui, e o preço, em Swis 721 Conden-

sada BT, tamanho 10. Estas informações tanto por serem em fontes de estrutura simples e tama-

nho pequeno, 10, porém, o necessário para serem legíveis, completam, ao lado do título, o cabe-

çalho da capa do jornal de forma harmoniosa. Esta disposição das informações sobre a edição 

abaixo do nome do jornal, no cabeçalho é verificada nas edições tanto de maio de 2007 quanto de 

junho de 2007, com mudanças apenas das letras utilizadas neste espaço.

Ao lado esquerdo deste cabeçalho (figura 1) foi colocada uma logomarca dos 30 anos do 

jornal e a hora em que a edição foi concluída. E do lado direito, uma logomarca do Gazeta on 



line, do site www.gazetadooeste.com.br e embaixo destes elementos, o nome do diretor e funda-

dor Canindé Queiroz juntamente com o endereço, na fonte Times New Roman, tamanho 7, em 

itálico. Logomarca esta presente em três das quatro capas veiculadas em maio de 2007.

Abaixo do cabeçalho cuja estrutura de fontes que vinha sendo utilizada no nome Gazeta 

do Oeste, e as informações da edição, como local, data, número, ano e preço impressas na fonte 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 10, Bold, são dispostas, foram colocadas três chamadas. A 

primeira chamada (Figura 2), localizada no lado esquerdo da página é composta de olho – uma 

palavra em Times New Roman, de forma itálica, sublinhada e tamanho 45 –, texto da chamada 

dividido em quatro linhas, de forma centralizada na coluna e na fonte Swis 721 Condensada BT, 

tamanho 12, nome do caderno, todo em caixa-alta e itálico, e a página da chamada, neste caso, o 

nome capa, com apenas a primeira letra em caixa-alta, na letra Swis 721 Condensada BT, tama-

nho 12; fotografia e crédito, na parte superior do lado direito da foto, em Swis 721 Condensada 

BT, tamanho 6, todo em caixa-alta. O olho desta chamada escrita desta forma remete e condiz, 

em parte, com a palavra Expressão, ao caderno de cultura, seção mais trabalhada e rebuscada, 

embora a fonte Times New Roman deixe a desejar esta característica (rebuscada). No texto desta 

chamada, como a fonte não possui serifa e o espaçamento entre as letras é razoável, o espaço em 

branco entre o olho e o título ficou em excesso. Repassou a impressão que o texto poderia ser em 

maior quantidade para ocupar melhor o espaço disponibilizado para a chamada.

Figura 2

Ao lado desta chamada foi colocada outra, composta olho, título em duas palavras impres-

sas na letra Swis 721 Condensada BT, tamanho 21, o texto distribuído em quatro linhas de forma 

centralizada, na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 12 e nome do caderno, em caixa-alta, e 

página, em negrito e itálico, também na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 9. Fonte esta 

utilizada em todos os nomes dos cadernos e páginas das edições dominicais de maio de 2007. 

Nesta segunda chamada colocada embaixo do cabeçalho, as fontes como na primeira e na terceira 



chamada estão legíveis, embora no texto da terceira, do lado direito, a fonte seja no tamanho 11. 

O texto da segunda chamada não ficou bem distribuído e a harmonia do texto, disposto em linhas 

de tamanhos desiguais, com a primeira linha bem maior do que as outras, foi diminuída. Parece 

que o diagramador tentou encaixar todas as palavras e como o texto foi distribuído de forma cen-

tralizada, graficamente não ficou interessante. 

E a terceira chamada colocada logo abaixo do cabeçalho da capa do jornal, no lado direi-

to, é composta de título em três linhas, na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 20, em bold, 

e texto distribuído em cinco linhas e impresso na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, 

com menor espacejamento e menor entrelinhamento. Ao contrário do observado nas outras, duas 

chamadas colocadas na parte inferior ao cabeçalho o espacejamento e o entrelinhamento foram 

maiores, o que proporcionou maior arejamento na página. Na chamada do lado direito, percebe-

se novamente a possível intenção do diagramador em tentar encaixar todas as palavras na chama-

da e por isso diminuiu o tamanho da fonte, o espaçamento e o entrelinhamento, em comparação 

as outras duas chamadas dispostas abaixo do cabeçalho.

A chamada principal (Figura 3) disposta embaixo destas três chamadas secundárias, foi 

colocada em três linhas, de forma alinhada a esquerda na página, na letra Swis721 Blk Condensa-

da BT, tamanho 66. O tamanho da fonte é adequado, pois a chamada principal deve chamar a 

atenção do leitor e ser a de maior destaque na capa. A fonte utilizada, tipo bastão sem serifa, é  

por si só, impactante. Característica esta, reforçada pelo negrito. Estas características da chamada 

principal, de ser atrativa, de maior destaque na página do que as outras chamadas da capa é pre-

sente não só nas capas de maio de 2007, mas também nas de junho de 2007, embora as fontes uti-

lizadas em cada mês sejam diferentes.

Figura 3



O texto da chamada principal (Figura 3) impresso na letra Swis 721 Condensada BT, ta-

manho 14, foi distribuído em duas colunas de cinco linhas cada. O nome do caderno, todo em 

caixa-alta, em itálico e a página são em letra Swis 721 Condensada BT, tamanho 9. Ao lado direi-

to desta chamada principal (Figura 3) foi colocada uma fotografia relacionada a esta chamada. 

Junto a foto é colocada uma legenda em uma linha com as duas primeiras palavras em caixa-alta 

em letra Swis 721 Condensada BT, tamanho 11 e o crédito – nome do fotógrafo – também em 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 6. Os tamanhos das fontes do crédito e da legenda são ade-

quados, já que a atenção deve estar voltada para a fotografia e tanto a legenda quanto o crédito 

são apenas complementos das informações repassadas pela imagem. Esta característica de priori-

zação da fotografia à informação repassada pelo crédito e legenda, classificada como coerente pe-

las normas da diagramação está presente nas capas de junho de 2007.  

Uma chamada secundária (Figura 4) localizada abaixo da principal ocupa uma linha que 

vai de um lado a outro da capa, entre dois fios. O texto desta chamada, todo em caixa-alta, foi im-

presso na fonte Swis721 Condensada BT, tamanho 40, em negrito. Este tipo de chamada não é 

muito utilizada nas capas da Gazeta, se forem observadas as capas dominicais de maio de 2007. 

Das quatro do referido mês, apenas na do dia 6 de maio, ela foi colocada, o que demonstra uma 

fuga do possível padrão do projeto gráfico utilizado até maio de 2007. A fonte, já utilizada em 

outras chamadas é de estrutura simples, sem muita sofisticação. O nome do caderno, com apenas 

a primeira letra em maiúscula, e a página do jornal em que se localiza a matéria referente a cha-

mada são em Swis721 Condensada BT, tamanho 9, negrito e de forma inclinada.

Figura 4

Na parte inferior da dobradura da capa quando dividida ao meio, de forma horizontal, fo-

ram colocados: dois anúncios na coluna do lado esquerdo da página e a tabela com o número de 

páginas da edição. Na parte central da parte inferior da capa, foi disposta uma chamada com foto, 

crédito na parte superior do lado direito da foto, na fonte Swis721 Condensada BT, tamanho 6, 

olho com os nomes Jardins da Gazeta, todo em caixa-alta, na letra Swiss911 XCm BT, tamanho 

14; legenda, na fonte Swis721 Condensada BT, tamanho 11, disposta em uma linha cujas duas 



primeiras palavras são em caixa-alta, e as outras palavras em caixa-baixa (Figura 5). O crédito e 

página, como em todas capas de maio de 2007, na letra Swis721 Condensada BT, tamanho 9, de 

forma inclinada e negrito. Esta chamada (Figura 5) é recorrente nas capas dominicais publicadas 

em maio de 2007. Disposta geralmente na parte inferior da capa, ela está presente em três, das 

quatro edições dominicais de maio.

Figura 5

Ainda nesta capa, do lado direito da página foram colocadas duas chamadas secundárias 

(Figura 6). A primeira, contém título na letra Swis721 Condensada BT, tamanho 22 e texto em 

quatro linhas, em Swis721 Condensada BT, tamanho 11, nome do caderno e página, em Swis721 

Condensada BT, tamanho 9, em itálico e negrito, com foto e crédito na fonte Swis721 Condensa-

da BT, tamanho 6. A segunda chamada secundária, com olho, em caixa-alta e na fonte Swis721 

Condensada BT, tamanho 22, título em três linhas, alinhadas a esquerda e em Swis721 Condensa-

da BT, negrito, tamanho 22. Já o texto da chamada, distribuído em cinco linhas de forma alinhada 

a esquerda, é na letra Swis721 Condensada BT, tamanho 11 e o crédito da fotografia em Swis721 

Condensada BT, tamanho 6.

Figura 6



Com fontes apenas de estrutura muito simples, sem adornos e sofisticação, dentre elas, a 

Swis 721 e 911 e a Times Nem Roman, as capas conseguem repassar com objetividade a mensa-

gem, porém não atingem elevado grau de visualidade, atração e elegância. Grau de atração e vi-

sualidade presentes nas capas de junho de 2007 com a escolha das fontes no novo projeto gráfico, 

dentre elas, a Futura Book, Futura Condensada Bold e Lucida Bright.

ANÁLISE DA EDIÇÃO 13 DE MAIO (Anexo B)

A segunda capa dominical do mês de maio, datada de 13 de maio de 2007, foi constituída 

em modo simétrico,  que segundo HURLBURT (2005, p. 62), compõem-se da seguinte forma 

“No estilo simétrico é fácil entender o equilíbrio formal de um layout com o centro da página ser-

vindo de fulcro e a área dividida em uniformemente dos dois lados”. Conforme este estudioso, 

desde as primeiras manifestações da comunicação há uma predileção pela simetria que orienta-

ram o design da página impressa, cujo equilíbrio simétrico já produziu páginas de rara beleza. No 

entanto, se trabalhados com habilidade, os equilíbrios assimétricos, compostos de uma forte ten-

são também podem ser extremamente atrativos. Considerando estas orientações e definições, po-

de-se afirmar que a capa ficou visualmente bonita, através do equilíbrio dos elementos gráficos e 

fez referência a predileção pela simetria na natureza e também foi coerente com o tempo disponi-

bilizado para o diagramador compor uma página, uma vez que, este tipo de página, a simétrica, é 

relativamente simples de criar.

Logo abaixo do cabeçalho cuja estrutura de tipos e tamanhos é semelhante da edição do 

dia 6 de maio de 2007, é colocado um fio e duas chamadas uma do lado esquerdo, outra do direi-

to (Figura 7). A primeira com o título Dia das Mães na fonte Times New Roman, em itálica, ta-

manho 45, e texto, distribuído em quatro linhas, de forma centralizada, em Swis 721 Condensada 

BT, tamanho 12. Nesta capa, as palavras Dia das Mães poderiam ter sido escritas com outra fonte 

mais graciosa do que a fonte utilizada, para representar melhor o texto da chamada referente às 

mães, ao invés de ter sido escrita com Times New Roman, fonte criticada por diversos estudiosos 

da tipografia, do discurso gráfico e da diagramação. Embora esta chamada sobre o Dia das Mães 

não seja a principal da capa da edição do dia 13 de maio de 2007, ela é uma das principais da par-

te superior da página. Nela, a cor da fonte, azul, combinou com a fotografia, na qual foi utilizada 

a cor azul e foi coerente com o assunto da chamada, leve e doce. Entretanto, apesar da Times 



New Roman está escrita de forma itálica, o grau de graciosidade foi mínimo, característica esta 

necessária se considerarmos o assunto mencionado, o dia das mães. Este excesso de simplicidade 

presente nas capas dominicais veiculadas em maio de 2007 não é encontrado nas capas domini-

cais de junho de 2007. A foto desta chamada foi colocada do lado esquerdo, da página e da referi-

da chamada. A do lado direito possui olho, o nome tv Gazeta, cujo primeiro nome é em caixa-

baixa e o segundo, em caixa-alta, versalete. O nome tv Gazeta é Franklin Gothic Heavy BT, ta-

manho 47, em negrito. O título – Renata Fan – em Swis 721 Condensada BT, tamanho  21. E o 

texto da chamada, distribuído em três linhas, de forma centralizada, em Swis 721 Condensada 

BT, tamanho 12, e a indicação do caderno e página, em Swis 721 Condensada BT, em itálico e 

negrito, em caixa-alta e tamanho 9.  Uma foto é colocada ao lado direito da chamada e da página. 

Essas duas primeiras chamadas ficaram visualmente harmônicas e bonitas, com espacejamentos e 

entrelinhamentos necessários, o suficiente para ficarem legíveis, apesar da segunda, em compara-

ção com a primeira, o espacejamento e o entrelinhamento tenham sido diminuídos.

Figura 7

Abaixo é colocada a chamada principal (Figura 8) composta de título em duas linhas e 

fonte Swis721 Blk Condensada BT, tamanho 66, texto alinhado a esquerda, dividido em duas co-

lunas, com quatro linhas cada, na letra Swis 721 Condensada BT, tamanho 14, e a indicação do 

caderno e da página, todo em caixa-alta, em Swis 721 Condensada BT, negrito e itálica, tamanho 

9. A fonte utilizada sem serifa e do tipo bastão é visualmente impactante, sem passar a impressão 

de ser pesada à página. Com a boa utilização dos espaços em branco entre as palavras, definida 

por Bringhurst (2005, p. 33) como entrepalavra, a chamada principal objetiva e não causou des-

conforto físico ao leitor, visto que seguiu a recomendação repassada por Bringhurst para a monta-



gem de um texto: um tipo mais espacejado ou mais pesado irá necessitar de um intervalo maior 

entre as palavras.

Figura 8

Observando as regras editoriais  e tipográficas abordadas por BRINGHURST (2005, p. 

65), quando afirma que os tipos  bolds e semibold têm seu valor e também podem ser usados 

(como freqüentemente o são) para gritar com o leitor, desviando sua atenção, revela-se um princí-

pio utilizado na chamada principal da capa de um jornal impresso, ao aplicar o bold (negrito) na 

referida chamada para chamar a atenção do leitor para seu conteúdo. Princípio este utilizado nas 

chamadas principais das capas dominicais de maio e junho de 2007.

Ao lado esquerdo da chamada principal de capa, foi colocada uma tabela com os jogos do 

campeonato Brasileiro. O nome da tabela – Rodada de hoje do Brasileirão – é na fonte Swis 721 

Condensada BT, tamanho 20, já a hora, colocada ao lado dos escudos dos times que se enfrentam 

em cada jogo, é em Swis 721 Condensada BT, tamanho 16. De forma simples e sem ornamentos,  

a tabela é impressa com legilbilidade e atinge o objetivo de informar os jogos que irão acontecer.

Embaixo da tabela, é colocada uma chamada relacionada ao Campeonato Brasileiro com 

olho, em Swis 721 Condensada BT, em negrito, tamanho 22, texto dividido em quatro linhas em 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 11. Um espaço em branco ao final da terceira linha da cha-

mada citada acima, ficou esteticamente fora do padrão utilizado, pois embora o texto esteja justi-

ficado de forma alinhada a esquerda, com a marcação de um parágrafo no início da frase, dá a 

impressão de que há espaço para mais uma palavra que no caso não foi colocada. A página e o 

caderno referente a matéria da chamada secundária é em caixa-alta, na fonte Swis 721 Condensa-

da BT, em negrito e itálico, tamanho 9.

Abaixo desta chamada de esporte, na coluna localizada a esquerda da página foram colo-

cados dois anúncios e uma tabela com o número de páginas e os cadernos contidos nesta edição 



do jornal. Os nomes Nesta Edição estão em Times New Roman, tamanho 17. Nesta tabela, colo-

cada em todas as edições dominicais de maio de 2007.

Na parte central da página, foram colocadas duas fotografias, uma abaixo da outra. A su-

perior (Figura 9), com legenda, em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, cujas duas palavras 

estão todo em caixa-alta e as outras palavras da frase da legenda, em caixa-baixa, sendo os nomes 

próprios com a primeira letra em maiúscula. E o nome do caderno, todo em caixa-alta, e a página, 

em Swis 721 Condensada BT em negrito e itálica, tamanho 9, e o crédito da fotografia em Swis 

721 Condensada BT, tamanho 6, todo em caixa-alta e em itálico.

Figura 9

Já a segunda fotografia contém olho com os nomes: nos jardins da gazeta, disposto acima 

da imagem, todo em caixa-alta, em Swiss 911XCm BT, tamanho 14; e o crédito, localizado na 

parte superior direita da imagem em Swis 721 Condensada BT, tamanho 6, legenda em Swis 721 

Condensada BT, tamanho 11, com as duas primeiras palavras em caixa-alta e os nomes próprios 

da frase com a primeira letra maiúscula e o nome do caderno e a página em Swis 721 Condensa-

da BT, em negrito e itálica, tamanho 9. Como a atenção do leitor é direcionada em grande parte 

às imagens, as fontes na legenda, crédito, indicações de páginas e cadernos não possuem desta-

que. São impressas em tamanhos legíveis e apenas estes dois itens (indicações de páginas e ca-

dernos) em itálico e negrito para diferenciar da legenda da foto. Através das análises e observa-

ções neste trabalho desenvolvidas, pode-se ainda aferir que a atenção dedicada aos itens citados 

anteriormente e dispostos nas capas são semelhantes, comparando-se as edições veiculadas nos 

meses de maio e junho. Fontes simples em tamanhos pequenos compõem legendas, créditos e in-

dicações de caderno e página nas chamadas.



Na coluna do lado direito da página foram colocadas três chamadas, com estruturas e ca-

racterísticas bem semelhantes. A primeira (Figura 10) com olho, em Swis721 Condensada BT, ta-

manho 30, na cor azul, características que propiciaram a palavra, Polícia, certo destaque, já que 

está também em negrito. Ainda na chamada há o título dividido em três linhas impresso na fonte 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 22; o texto disposto em seis linhas, de forma alinhada a es-

querda, em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11; e a indicação do caderno, nome todo em cai-

xa-alta, e página em Swis 721 Condensada BT, em negrito e itálico, tamanho 9; crédito da foto, 

em Swis 721 Condensada BT, tamanho 6; e legenda em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, 

cuja primeira palavra da frase é em caixa-alta.

Figura 10

A segunda chamada (Figura 11) composta de título em três linhas, de forma alinhada a es-

querda, e em Swis 721 Condensada BT, em negrito, tamanho 22, texto em quatro linhas e alinha-

do a esquerda, em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, e o nome do caderno, todo em cai-

xa-alta, e a página em Swis 721 Condensada BT, tamanho 9. E a terceira chamada secundária 

desta coluna (Figura 11) é semelhante na estrutura da segunda chamada, visto que, é composta de 

título, em três linhas, na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 22; texto em quatro linhas, ali-

nhado a esquerda e em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, e caderno, em caixa-alta, e página 

da matéria da chamada, neste caso a capa, com a primeira letra em maiúscula, em Swis 721 Con-

densada BT, em negrito e itálico, tamanho 9. Nestas chamadas apesar do entrelinhamento ter sido 



diminuído se compararmos com as outras chamadas da capa, não causou desconforto físico ao 

leitor.

Figura 11

ANÁLISE DA EDIÇÃO 20 DE MAIO (Anexo C)

Abaixo do cabeçalho cujos dados contidos nele, no que se refere a estrutura de fontes não 

é modificada nas edições dominicais de maio de 2007, foram colocadas quatro chamadas secun-

dárias (Figura 12) .

Figura 12



A primeira disposta no lado esquerdo da capa (Figura 12) possui foto do lado esquerdo e 

no lado direito da chamada foram colocados: olho com o nome tv Gazeta, em Franklin Gothic 

Heavy BT, tamanho 47, título em uma linha e em Swis 721 Condensada BT, tamanho 20, e texto 

distribuído em seis linhas, de forma centralizada é impresso em Swis 721 Condensada BT, tama-

nho 12 e nome do caderno, TV, em caixa-alta, a página da matéria da chamada em Swis 721 

Condensada BT, tamanho 9. O nome TV na mesma fonte e tamanho maior do que o utilizado no 

título também foi colocado como marca d’água para a chamada colocada sobre fundo marfim. O 

olho da chamada na página teve destaque, assim como o título da referida chamada, graças ao 

bold e o contraste na página, em cores claras, no caso da primeira impressa no amarelo e a segun-

da, em branco. O texto da chamada ficou legível e as letras em tamanho e distanciamento entre 

letras, palavras e linhas foram suficientes para proporcionarem leitura agradável.

A segunda chamada secundária (Figura 12) colocada sobre fundo azul onde foi colocado o 

nome Expressão em branco, na fonte Times New Roman, tamanho 45 e o crédito da foto em Swis 

721 Condensada BT, tamanho 6. Embaixo da foto da chamada colocada abaixo do nome expres-

são, foi colocado um título para a chamada em Swis 721 Condensada BT, em negrito, tamanho 

16, de forma centralizada. E o nome do caderno e da página em Swis 721 Condensada BT, em 

negrito e itálico, tamanho 9. O nome do caderno é todo em caixa-alta e o nome da página com a 

primeira letra em maiúscula. Nesta chamada, a disposição do nome Expressão, palavra que repre-

senta o olho da chamada não ficou de fácil compreensão e dificultou a leiturabilidade para os lei-

tores que não conhecem o caderno de cultura do jornal, Expressão, uma vez que, o nome teve le-

tras subtraídas, o “e”, “x” e “o”. Creio que neste caso, a fonte deveria ser menor de forma que a 

palavra fosse colocada completa, ou até poderia ser dispensada, já que conflitou com a fotografia 

recortada e colocada nesta chamada. Do lado direito da capa, embaixo do cabeçalho, duas chama-

das com título em Swis 721 Condensada BT, tamanho 20, e nome do caderno, todo em caixa-alta 

e itálica, e página em Swis 721 Condensada BT, tamanho 9 foram colocadas. No entanto, o título  

da segunda chamada é em negrito.

Verificando a união de diferentes  letras e famílias tipográficas  e ainda com variações, 

dentre elas, itálico e negrito, é interessante citar algumas orientações repassadas por Bringhurst 

(2005, p. 114 e 115). O referido autor comenta que a maioria das páginas e muitos documentos 

inteiros podem ser perfeitamente bem compostos com apenas uma família tipográfica, mas ressal-



va que talvez a página requeira dois ou três níveis de subtítulos, legendas de fotografias. Embora 

não seja dividida em capítulos, gráficos, epígrafes, a capa possui algumas divisões, seções, zonas 

como legendas, manchetinhas e olho. “Entre esses extremos fica a grande arena da mistura e da 

articulação cuidadosa, na qual a inteligência tipográfica, no mais das vezes, faz seu trabalho e di-

vertimento da maneira mais criativa” (BRINGHURST, 2005, p. 115).  

Por isso, deve-se estar atento a estas combinações, atenção esta não demonstrada na mon-

tagem da parte superior da capa do jornal, edição de 20 de maio de 2007. Aproveitando as obser-

vações feitas sobre a parte superior da página e as orientações de Bringhurst sobre união de tipos, 

pode-se constatar que esta parte da capa não foi bem construída. Palavras incompletas, multiplici-

dade de letras e com variações, em negrito, itálico, caixa-alta e caixa-baixa e tamanhos fizeram 

da composição uma mistura sem equilíbrio na disposição dos tipos que ainda foi prejudicada pela 

colocação de fotografias recortadas dividindo espaço que também foi subdividido com retângulos 

em cores diferentes, para cada chamada que pareciam disputar a atenção do leitor. Com relação a 

estas observações feitas pelo autor Bringhurst (2005), pode-se afirmar que no projeto gráfico vá-

lido a partir de junho de 2007, verifica-se uma preocupação em formar uma unidade tipográfica 

na capa, através da não mistura de diversos tipos, uma vez que, foram utilizadas fontes da mesma 

família tipográfica, Lucida Bright e Futura, em suas variações.   

Logo abaixo destas chamadas (Figura 12), foi disposta a chamada principal (Figura 13) 

que tem seu título em três linhas, alinhado a esquerda, em Swis721 Blk Condensada BT, tamanho 

66, e texto em duas colunas e cinco linhas cada, alinhado a esquerda, em Swis 721 Condensada 

BT, tamanho 14, e o nome do caderno e página em Swis 721 Condensada BT, tamanho 9. E ao 

lado desta chamada principal foi colocada uma foto relacionada a chamada com crédito em Swis 

721 Condensada BT, tamanho 6 e legenda de uma linha em Swis 721 Condensada BT, tamanho 

11, com as duas primeiras palavras em caixa-alta. Deixando de lado a primeira parte da capa e fo-

cando na chamada principal da página, pode-se perceber harmonia entre o texto e a fotografia, 

disposta ao lado direito. O título composto em fonte sem serifa, o que por si só proporciona dis-

tância necessária entre as letras, principalmente quando estão em negrito, está bem espacejado e 

legível, proporcionando assim, uma agradável leitura. O texto da chamada principal possui tam-

bém estas características e também está bem arejado e legível. Característica esta também con-

quistada através pelo tamanho da fonte, neste caso, 14.



Figura 13

Na parte inferior da capa, quando a página é dobrada ao meio na horizontal, são colocados 

dois anúncios e a tabela com o número de páginas na coluna do lado esquerdo. Ocupando o espa-

ço equivalente a três colunas no caso da página dividida em cinco colunas, foi utilizada uma foto-

grafia (Figura 14). Os nomes Nos jardins da Gazeta, todo em caixa-alta, a qual se refere a foto-

grafia foram impressos em Swiss 911XCm BT, tamanho 14. O olho referente a fotografia ganhou 

destaque uma vez que, foi impresso dentro de uma espécie de box na cor preta. A legenda da foto 

em uma linha é em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, e o nome do caderno, todo em cai-

xa-alta, e a página também em Swis 721 Condensada BT, tamanho 9. Como geralmente ocorre 

nas outras legendas, indicações de caderno e página e crédito das fotos presentes nas capas domi-

nicais de maio de 2007, o tamanho da fonte, 11, foi ideal, pois não merece tanto destaque, uma 

vez que ele (destaque) deve ser direcionado nesta chamada para a imagem e a legenda é apenas 

um complemento da informação.

Figura 14



Na coluna do lado direito (Figura 14) foi colocada uma chamada secundária com título em 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 22, em negrito; texto distribuído em cinco linhas, em Swis 

721 Condensada BT, tamanho 11, de forma alinhada a esquerda; caderno e página em Swis 721 

Condensada BT, em itálico e negrito, tamanho 9. O espaço em branco ao redor da chamada favo-

receu o destaque para as palavras que compõem o título da chamada. 

Na tabela dos jogos do Brasileiro (Figura 14) cujos nome e ano – Brasileirão 2007 – fo-

ram impressos em Swis 721 Condensada BT, tamanho 20 e o horário dos jogos em Swis 721 

Condensada BT, tamanho 16, a simplicidade tanto da fonte quanto na estrutura foi evidente, con-

cedendo destaque na tabela aos escudos dos clubes que irão jogar.

A última chamada da capa é colocada na parte inferior da página (Figura 15). O título em 

uma linha, em negrito, é na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 38; o texto da chamada em 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, é distribuído em duas linhas, de forma centralizada. O 

nome do caderno e a página da matéria a que se refere a chamada é em Swis 721 Condensada 

BT, tamanho 9, negrito e itálico. O título, se considerarmos a parte inferior da capa, é o ponto de 

destaque da página, logo após a imagem disponibilizada logo acima da chamada. Há uma conti-

nuidade no sentido da leitura e visualidade dos elementos na parte inferior que começa na foto-

grafia e parte em seguida para a chamada que ocupou quase toda extensão da largura da página. 

A chamada colocada de forma centralizada no espaço disponibilizado para ela ficou interessante, 

uma vez que, caso o diagramador tivesse optado por alinhá-la a esquerda, ao final da chamada 

houvesse excesso de espaço em braço ao final da frase, o que demonstraria falta de palavras para 

ocupar o espaço disponibilizado para a referida chamada.

Figura 15

ANÁLISE DA EDIÇÃO 27 DE MAIO (Anexo D)

Ao contrário das outras capas dominicais de maio de 2007 nesta edição foram colocadas 

duas chamadas em cima do cabeçalho (Figura 16). Uma opção de distribuição dos elementos na 



página que apesar de diferente não ficou visualmente estranho, podendo até ser considerada uma 

opção interessante.

Figura 16

A chamada do lado esquerdo (Figura 16) tem fotografia, o título em duas linhas e em 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 20, em cor vermelha e texto em três linhas, alinhado a es-

querda em fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 12, na cor preta. A harmonia entre a foto e a 

chamada foi possível através da combinação de cores da imagem e do texto. Vermelho e preto fo-

ram as cores principais. O texto ganhou destaque na cor vermelha além das letras, sem serifa e 

em tipo bastão, pelo tamanho, já chamarem a atenção do leitor. O texto da chamada bem simples 

e pequeno facilitou a leitura e não ‘brigou’ por espaço junto a foto.

A chamada do lado direito (Figura 16) é composta de fotografia, olho, na fonte Frank Go-

thic Heavy BT, tamanho 47, título em Times New Roman, cor laranja, tamanho 45 e texto distri-

buído em duas linhas de forma alinhada a esquerda, em Swis 721 Condensada BT, tamanho 12; 

nome do caderno e número da página, em negrito e itálica, em Swis 721 Condensada BT, tama-

nho 9.  A harmonia também esteve presente nesta chamada através das cores do texto e da ima-

gem ilustrativa. O espaço disponibilizado entre o olho, título e o texto proporcionou arejamento 

da chamada que não ficou pesada. No texto, apesar do entrelinhamento não ter sido alto, foi, na 

medida do possível,  suficiente  para que o leitor  pudesse ler  sem dificuldade.  Pois,  conforme 

Bringhurst (2005, p. 45), a maior parte dos textos requer uma entrelinha positiva.

Debaixo do cabeçalho, foi colocada uma foto, com crédito e palavras dentro da foto – que 

fazem a função de olho e título – legenda, caderno e página, e a chamada principal com título, 

texto, nome do caderno e página (Figura 17). A palavra que representa o olho da fotografia é na 

fonte Times New Roman, tamanho 16, a do título é a Swis721 Blk Condensada BT, a do crédito  

da foto é a Swis 721 Condensada BT, tamanho 6, a da legenda distribuída em uma linha é im-



pressa na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 11, a do nome do caderno e da página tam-

bém é impressa na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 9. Nesta chamada, o diagramador 

soube ousar e possibilitou um bom resultado do trabalho. Apesar da fonte Times New Roman não 

ter graciosidade, ela conseguiu repassar simplicidade ao ser colocada em forma itálica e permitiu 

que o destaque fosse direcionado a imagem e em segundo plano e em grau menor, as palavras 

Dança Paracuru escrita em Swis721 Blk Condensada BT. As palavras impressas na cor amarela 

combinaram com a fotografia com parte da imagem em tons amarelos.

Figura 17

No espaço embaixo do cabeçalho (Figura 18), as atenções se dividem entre esta chamada 

cujo destaque maior foi destinado a imagem e a chamada principal da capa (Figura 18), cujo títu-

lo foi distribuído em quatro linhas, de forma alinhada a esquerda, é a Swis721 Blk Condensada 

BT, tamanho 66; o texto disposto em seis linhas é impresso na fonte Swis 721 Condensada BT, 

tamanho 14; o nome do caderno e a página da matéria a que a chamada principal se refere são na 

letra Swis 721 Condensada BT, tamanho 9, em negrito e em itálico. Apesar do título ter sido es-

crito em quatro linhas, ele não ficou pesado e muito poluído visualmente, visto que, a distância de 

uma letra para outra, palavra para outra e linha para outra, foi suficiente para arejar o texto do tí-

tulo impresso em negrito, em fonte tipo bastão e sem serifa.



Figura 18

Na parte inferior da capa quando dobrada no meio na horizontal (Figura 19) foram coloca-

das sete chamadas secundárias, dois anúncios, a tabela com o número de páginas de cada caderno 

do jornal e a tabela dos jogos da Copa do Brasil.

Figura 19

Na parte inferior da capa percebe-se um bom aproveitamento dos espaços em branco o 

que permite que apesar dos textos de três das sete chamadas serem longos, a página não fique 

‘pesada’ com o excesso de mancha gráfica, o que poderia causar desconforto ao leitor no momen-

to da leitura.



A legibilidade,  a evidência,  a  disposição  etc dependem totalmente da proporção  dos 
brancos. O branco serve para enquadrar, dividir, arejar e agrupar. Pode-se constatar no 
projeto que a boa dosagem do branco dá ênfase à mancha gráfica. Na distribuição lógica 
dos brancos, inclusive o arejamento no topo da página, junto com os caracteres escolhi-
dos, está confirmada a legibilidade da página. (RIBEIRO, 2003, p. 313) 

Pode-se observar ainda que todas as palavras colocadas nas chamadas, títulos, legendas, 

indicações de páginas e cadernos contidas na parte inferior da capa foram impressos em fontes 

sem serifa. Considerando a afirmação de Bringhurst (2005, p.45), de que “as fontes sem serifas, 

por sua vez, pedem mais entrelinha que suas companheiras serifadas”, é possível perceber que 

embora alguns diagramadores desconheçam normas e orientações quanto a tipografia e o discurso 

gráfico, apenas um pouco de sensibilidade estética e prática na montagem da página, disponibili-

zaram entrelinhamento adequado para conseqüentemente possibilitar uma leitura sem dificulda-

des. No entanto, é importante ressaltar que se o entrelinhamento colocado nos textos destas cha-

madas fosse um pouco maior, a visualidade, leiturabilidade e o arejamento ficariam melhores.

A primeira chamada secundária na direção do lado esquerdo para o direito e de cima para 

baixo na página (Figura 20) é composta de olho, na fonte Swis 721 Condensada BT, tamanho 20, 

de título, distribuído em duas linhas de forma alinhada a esquerda, em negrito, é na letra Swis 

721 Condensada BT, tamanho 22, texto disposto em duas colunas de três linhas cada, é em Swis 

721 Condensada BT, tamanho 11, nome do caderno e a página em Swis 721 Condensada BT, ta-

manho 9, fotografia, crédito em Swis 721 Condensada BT, todo em caixa-alta, tamanho 6 e le-

genda em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11. Abaixo desta chamada foi colocada a tabela 

com os dados da edição do jornal e um anúncio.

Figura 20



A segunda chamada secundária da parte inferior da capa possui título de três linhas, texto, 

dividido em nove linhas de forma alinhada a esquerda e o nome do caderno e a página em Swis 

721 Condensada BT. Sendo, respectivamente nos tamanhos 22, 11 e 9. Mesmo padrão utilizado 

na terceira chamada secundária da parte inferior da capa é semelhante a segunda, com apenas o 

nome do caderno todo em caixa-alta, enquanto que na segunda, o nome do caderno possui apenas 

a primeira letra em maiúscula. Embaixo destas duas chamadas (Figura 21) foi colocado um anún-

cio.

Figura 21

Na coluna ao lado foram colocadas duas chamadas (Figura22). A primeira é composta de 

fotografia, crédito na parte direita superior da imagem, em Swis 721 Condensada BT, tamanho 6, 

o título desta chamada dividido em duas linhas e de forma alinhada a esquerda é em Swis 721 

Condensada BT, em negrito, tamanho 24, o texto disposto em oito linhas, alinhado a esquerda, o 

nome do caderno e a página, como geralmente é formatado nas capas de maio de 2007, são em 

Swis 721 Condensada BT, tamanho 9, em itálica e negrito, algumas vezes todo em caixa-alta e 

outras com somente a primeira letra da palavra do caderno em maiúscula. Na quarta coluna ‘ima-

ginária’, considerando que a parte inferior da capa é dividida em cinco colunas é colocada ainda 

uma chamada com título em Swis 721 Condensada BT, tamanho 22, distribuído em três linhas 

alinhado a esquerda e texto em cinco linhas, em Swis 721 Condensada BT, tamanho 11.



Figura 22

E na coluna ao lado direito da página foi colocada a tabela dos jogos e duas chamadas 

consideradas pelos editores como chamada ‘seca’ pois só possuem o título, o nome do caderno e 

a página (Figura 23). Acima destas duas chamadas – compostas de título em três linhas em Swis 

721 Condensada BT, tamanho 20, nome do caderno e página em Swis 721 Condensada BT, ta-

manho 9 – foi colocado o nome esporte, todo em caixa-alta em Swis 721 Condensada BT, tama-

nho 24. Na tabela, os nomes: rodada de hoje Copa do Brasil – título da tabela – foram impressos 

em Swis721 Condensada BT, tamanho 11 e o horário de cada jogo foi impresso em Swis721 

Condensada BT, tamanho 11. Como o fundo da tabela é na cor verde escura e o horário dos jogos 

foi colocado na cor preta, as informações não ficaram tão legíveis. A leiturabilidade foi dificulta-

da.

Figura 23



     3.4 – PROJETO GRÁFICO IMPLANTADO NA GAZETA EM JUNHO DE 2007

Desenvolvido em 2007 pelo editor de artes, Edilson Martins, segundo Maria Emília, dire-

tora-presidente do referido jornal, em entrevista, o projeto implantado em 3 de junho de 2007 foi 

implantado por ocasião dos 30 anos da Gazeta. O referido projeto gráfico utilizado atualmente 

pelo referido jornal trabalha com as fontes a Lucida Bright e Futura, em vários estilos, a Conden-

sada Bold, a Futura Book, a Futura Bold e a Futura Book em itálico, nas capas. A fonte utilizada 

no título principal é a Futura Condensada Bold, tamanho 70 por 75; na manchetinha principal é a 

Futura Book, 20 por 23; no olho, Futura Bold, tamanho 15; no título da chamada, Futura Conden-

sada Bold, tamanho 23 por 25; a do texto da chamada principal é a Lucida Bright, tamanho 14 

por 15; a do texto da chamada secundária é a Lucida Bright, tamanho 11 por 12 e das legendas, 

Futura Book em itálica, tamanho 10 por 11. O tipo de letra utilizada para indicar o caderno e pá-

gina da chamada é a Futura Condensada Bold, tamanho 9, a dos créditos das fotografias é a Luci-

da Bright, tamanho 6, em itálico.

A primeira grande modificação com este projeto gráfico de junho de 2007, na capa do jor-

nal, foi o cabeçalho, no qual se encontra o nome do jornal (Figura 24). O tamanho da fonte utili-

zada no nome Gazeta foi aumentado, com relação a altura e a largura do tipo, com o G no tama-

nho 192,8 e as letras ‘a’, ‘z’, ‘e’, ‘t’ e ‘a’, em 161,1. No entanto, o nome do Oeste, em caixa alta e 

baixa, foi colocado embaixo do nome Gazeta (todo em caixa alta), o que, diferentemente do pro-

jeto anterior, fez com que o nome não ocupe o mesmo espaço, na horizontal ocupado no cabeça-

lho do projeto anterior, no qual também os nomes Gazeta e Oeste são em versalete que de acordo 

com Ribeiro (2003, P. 493), é quando a maiúscula do mesmo tamanho das minúsculas da mesma 

família. Já com relação a altura do cabeçalho, este aumentou. A fonte utilizada é a mesma, Frank-

furt Gothic Heavy, em negrito. Os tamanhos são diferentes. Em comparação ao projeto gráfico 

anterior, o nome do jornal ficou mais evidente e ganhou mais destaque.

Figura 24



Embaixo do nome Gazeta é colocado o ano, o número da edição, a cidade, no caso Mos-

soró-RN, o dia, e a data, seguindo esta ordem, divididos em três linhas. O nome da cidade e o dia 

são em bold, negrito – característica esta que também é observada no projeto antigo –. A fonte 

usada nesses dados é a Lucida Bright, tamanho 11, com a primeira letra das palavras Ano, Mos-

soró e Domingo em maiúscula e o restante das letras minúsculas. No entanto, no projeto anterior 

estes dados – a cidade, no caso Mossoró-RN, o dia, e a data, o número, o ano, e o valor da edição 

–, respectivamente nesta ordem são dispostos em apenas uma linha. A escolha da fonte Lucida 

Bright que pertence a maior família tipográfica do mundo, a Lucida – desenhada por uma mulher 

e projetada por Kris Holmes e Charles Bigelow – e pertence a série de maior constaste e passa a 

sensação de sutileza, além de não cansar a vista do leitor durante a leitura. A escolha da fonte Lu-

cida Bright, nos tamanhos 11, 6, 14 e 11,5 é utilizada ainda no nome do site www.gazetadooeste.-

com.br localizado na parte superior da capa, acima do cabeçalho; no texto da chamada principal 

da capa; nas informações colocadas na parte inferior da capa; na tabela dos jogos; nos créditos 

das fotografias de todo o jornal, exceto nas fotos da parte Sessão da Câmara. A escolha da Lucida 

também é positiva, visto que, segundo Bringhurst (2005, p. 106) obtém bons resultados em alta 

resolução quanto a baixa resolução, condição esta, fatal para tipos como Centaur.

E no espaço que fica sempre ao lado direito, no cabeçalho (Figura 24), em todas as capas 

dominicais de junho, analisadas neste trabalho, é colocada uma foto, um olho, um título e uma 

manchetinha, com a indicação do caderno e página em que se localiza a matéria – todos estes ele-

mentos dispostos em uma coluna. A fonte utilizada no olho é a Futura Bold, tamanho 15, a da pri-

meira palavra do título é Futura Condensada Bold, tamanho 41, e a da segunda, Futura Book, ta-

manho 29. A do texto da chamada é Lucida Bright, tamanho 11 por 12 e a do caderno e da página 

da chamada é a Futura Condensada Bold, tamanho 9. A Futura, segundo Bringhurst (2005, p. 

107), é uma fonte que pode ser igualmente impressa em papéis ásperos e lisos, visto que é funda-

mentalmente monocromática – o peso dos seus traços é praticamente uniforme –. A escolha da 

fonte Futura Condensada Bold é adequada para os títulos, seja da chamada principal ou das se-

cundárias, visto que, ela ganha espaço de destaque na página com fontes, devido sua forma har-

moniosa e seu tamanho.

Essa foi a primeira e permanece sendo a melhor de todas as fontes geométricas sem seri-
fa. Foi desenhada por Paul Renner em 1924-26 e lançada pela fundição Bauer de Frank-
furt em 1927. É uma fonte trabalhada com sutileza (...) Por mais geométrica que seja, a 



Futura é uma das fontes sem serifa mais harmoniosas e rítmicas já feitas. Suas propor-
ções são graciosas e humanas – próximas às da Centaur na dimensão vertical. Isso ajuda 
a torná-la adequada (...) à composição de textos extensos (isso evidentemente não quer 
dizer que ela seja apropriada para textos de todo tipo. (BRINGHURST, 2005, p. 281)

A junção e escolha das fontes Futura Condensada Bold e Futura Book na capa e no título 

de uma mesma chamada secundária – como ocorre na chamada localizada ao lado do cabeçalho e 

na chamada secundária do dia 10 de junho, dos Jardins da Gazeta, colocada na parte inferior da 

capa – é coerente, visto que, pertence a mesma família tipográfica, a Futura e não possuem serifa. 

Para Bringhurst (2005, p. 115), “se você se restringir às fontes da mesma família, terá variedade e 

homogeneidade ao mesmo tempo: muitas formas e tamanhos, mas uma mesma cultura tipográfi-

ca. Tal aproximação é bem apropriada a alguns textos, mas empobrecedor em outros”. Conside-

rando esta afirmação é importante ressaltar  que neste projeto implantado a partir de junho de 

2007 e do anterior a este, também foram escolhidas outras fontes de outras famílias tipográficas. 

Há uma mistura de fontes o que não permite empobrecimento da capa. Retomando as observa-

ções de Bringhurst já citadas neste trabalho sobre a união de tipos, podemos afirmar que a utiliza-

ção de um conjunto de fontes, nesse caso, no projeto gráfico implantado na Gazeta em junho de 

2007 torna-se harmoniosa.

Considerando as zonas de visualização de uma página, uma zona morta localiza-se na par-

te superior direita da página – portanto, neste projeto gráfico, ao lado do cabeçalho. E para que a 

zona morta fosse preenchida de forma atrativa, foi estabelecida a colocação de uma chamada – 

com olho, título, texto e foto –, diferentemente do projeto utilizado até junho de 2007 quando este 

espaço era geralmente preenchido com a logomarca do site da gazeta on line. Desta forma, segun-

do Arnold apud SILVA (1985, p. 48), “cabe à diagramação preencher esses espaços mortos da 

página com elementos de grande atração visual, proporcionando e conduzindo a leitura de forma 

confortável e ao mesmo tempo rápida”.

Neste novo projeto gráfico, em cima do cabeçalho foram colocados seis fios na cor azul 

claro, o de cima mais largo e os outros mais finos. E sobre os fios mais finos, foi colocado em 

modo centralizado, o endereço eletrônico do jornal, www.gazetadooeste.com.br. A fonte utilizada 

foi a Lucida Bright, tamanho 12. E para finalizar o espaço do cabeçalho, foi colocado um fio em 

azul escuro da cor do nome Gazeta do Oeste. Durante análise foi verificado que o cabeçalho – 

com o nome do jornal, dados da edição do jornal –, em todas as edições de junho de 2007, pri-



meiro mês em que esteve em vigência o novo projeto, não foi modificado. A distribuição, tama-

nho de fontes, localização das palavras do cabeçalho também não foram modificadas. 

Todos os olhos das capas – quesito obrigatório em todas as chamadas secundárias de capa 

de acordo com o novo projeto – e das matérias de qualquer que seja o caderno, conforme análises 

feitas neste trabalho são compostos de letras em caixa alta, de letra Futura Bold, tamanho 15, su-

blinhado, padronizado. O que reflete em um melhor resultado na padronização da capa, visto que 

as normas determinam que no máximo devem ser utilizados três tipos de fontes para que não haja 

‘poluição visual’. 

Ainda no citado projeto, a fonte utilizada na indicação da página e do número da página é 

a Futura Condensada Bold, tamanho 9, em negrito, alinhadas à direita, seguindo a linha ‘imaginá-

ria’ determinada pela largura da coluna, na qual as informações estão dispostas, exceto a da cha-

mada na parte superior da capa, ao lado do cabeçalho, cuja fonte utilizada na edição do dia 24 de 

junho é a Lucida Bright e a das outras edições de junho de 2007, na letra Futura Condensada 

Bold. Algumas, com o nome do caderno todo em caixa-alta e outros em caixa-alta na primeira le-

tra da palavra e baixa, no restante da palavra.

Neste novo projeto pode-se constatar  uma realidade existente a partir da reformulação 

gráfica pela qual passou a maioria dos jornais impressos do Brasil, nos anos 50 e 60, a da valori -

zação dos espaços em branco e a necessidade do equilíbrio entre este elemento e a mancha gráfi-

ca nas páginas da publicação. Valorização esta que não era verificada no projeto anterior, quando 

o branco era apenas um suporte para as palavras e imagens na capa do jornal.

A evolução registrada pelo jornalismo impresso, quanto a diagramação, projeto gráfico e 

que reflete na tipografia, também pode ser percebida no jornal Gazeta do Oeste, principalmente a 

partir da adoção do projeto gráfico implantado em junho de 2007. Antes, até maio do referido 

ano, a página era cheia de informações, as chamadas eram sem padrão com relação a escolha das 

fontes, não priorizava o branco como elemento gráfico, escolhas estas que iam contra a tendência 

com relação ao padrões gráficos iniciada por volta de 1950 no Brasil. Desta forma, a Gazeta, em 

meados de 2007 não acompanhava verdadeiramente a evolução aplicada inicialmente nos jornais 

Última Hora e Jornal do Brasil nos anos 1950 e descrita por Juarez Bahia in JÚNIOR (2003, p. 

65)
Em 1956, o modelo do velho jornal diário, pesado e feio, de linguagem rebuscada, quase 
ilegível e pouco atraente, secionado em colunas por fios verticais e outros adereços, pa-
rece definitivamente esgotado. O Jornal do Brasil resolve arquivá-lo, seguindo os exem-
plos do Última Hora e do Diário Carioca [...] surgem um novo conceito de notícias e 



um novo design que retificam padrões editoriais e gráficos tradicionais no jornalismo di-
ário e introduzem concepções de estilo formalmente em choque com as práticas vigentes 
no país.

Porém, é interessante ressaltar que dependendo do porte, condições financeiras e estrutu-

rais dos jornais, da revelação de uma necessidade junto ao público é que estas mudanças foram 

sendo aplicadas e vem ocorrendo de gradativamente, como é o caso da Gazeta. Décio Pignatari in 

JÚNIOR (2003, p. 67) descreve um pouco sobre atual diagramação:

A diagramação passou a ser programação visual. Ou seja, ela passou a ser escritura.  
Você começava a escrever e perceber que você criava uma nova forma de ideograma na 
diagramação. Era curioso porque usava muito o branco do papel. (...) O espaço em bran-
co não era simplesmente passivo suporte. Ele passou a ser ativo. Ele passou a dialogar 
com a própria figura ou texto no qual estava metido.     

Essa nova tendência quanto a utilização do branco começou a existir no projeto gráfico vi-

gente a partir de junho de 2007. Nele, foram utilizados espaços em branco de forma que ele fosse 

considerado como elemento gráfico e não mais somente como apenas a ausência de letras, pala-

vras. O aproveitamento melhor do branco permitiu uma maior visualidade às capas da Gazeta, a 

partir da implementação do referido projeto gráfico, o que possibilitou destaque para as palavras 

e, conseqüentemente as letras. Desta forma, a página ficou mais leve visualmente, pois há menos 

elementos distribuídos preenchendo a parte branca da página e ressaltando ainda as palavras, fon-

tes, chamadas e fotografias. No entanto, na Gazeta, mesmo com a implementação do projeto grá-

fico em junho de 2007, o branco continua sendo ainda, em algumas vezes, elemento de suporte 

para imagens, textos.



3.5 - ANÁLISE DO PROJETO GRÁFICO DA GAZETA DO OESTE DO PROJE-

TO DE JUNHO DE 2007

 

ANÁLISE DA EDIÇÃO 3 DE JUNHO (anexo E)

Na edição do dia 3 de junho, no lado direito, no cabeçalho, há uma chamada com uma 

foto, um olho e uma manchetinha, com a indicação do caderno e página em que se localiza a ma-

téria. Todos estes elementos estão dispostos em uma coluna (Figura 24). A fonte utilizada no olho 

é a Futura Bold, tamanho 15, sublinhado, a primeira palavra do título é a Futura Condensada 

Bold, tamanho 41, e a da segunda palavra é a Futura Book, tamanho 29. A fonte do texto da cha-

mada é a Lucida Bright, tamanho 11,5 e a do caderno e da página da chamada é a Futura Conden-

sada Bold, tamanho 9. Pode-se constatar que o espacejamento, os tamanhos e as fontes utilizadas 

no título desta chamada secundária localizada ao lado do cabeçalho, são diferentes. A escolha 

pela fonte Futura Condensada Bold é inteligente, uma vez que, a primeira palavra do título da 

chamada fica em destaque e convida o leitor a lê-la. E o uso de uma fonte da mesma família da 

Futura, a Book, neste caso, na segunda parte do título da chamada foi coerente, pois deu continui-

dade a um certo padrão estabelecido na chamada. A união destas fontes foi interessante, visto 

que, possuem traços e características comuns, dentre elas, não possuir serifas.

Abaixo do cabeçalho, a página foi diagramada de forma simétrica, uma forma que possui 

suas qualidades, é atrativa ao leitor, assim como a maior parte das páginas assimétricas elabora-

das com habilidade e equilíbrio. Na parte abaixo do cabeçalho foram colocados dois boxes, do 

mesmo tamanho, um ao lado do outro (Figura 25). Cada boxe contém uma fotografia, o crédito 

sobre a foto, e ao lado, o olho, o título e o corpo de texto das chamadas secundárias. As fotografi-

as coloridas estão dispostas ao lado direito de cada chamada. A fonte utilizada no olho das cha-

madas secundárias é a Futura Bold, tamanho 15, sublinhada. A do título é a Futura Condensada 

Bold tamanho 23 por 25, em caixa-alta e baixa, alinhada a esquerda; a do texto da chamada é a 

Lucida Bright, tamanho 11 por 12, de forma justificada e a que indica o caderno e a página da 

chamada é Futura Condensada Bold, tamanho 9, em caixa-alta.



Figura 25

Embaixo destas duas chamadas encontra-se o título principal da capa (a chamada princi-

pal), no centro ótico, um pouco acima do centro geométrico – ponto onde é localizado o cruza-

mento das diagonais na página (Figura 26). A altura do centro ótico ou o centro real de real de 

qualquer peça impressa, segundo Silva (1985, p.48) pode variar de acordo com a dimensão da pá-

gina que depende da relação entre largura e altura. Nesta capa, a escolha pelo centro óptico para 

colocar a chamada principal da capa foi uma escolha louvável, principalmente em uma página 

composta no modo simétrico, já que a atenção se volta, considerando toda a página, para o texto 

da chamada principal. Atenção também viabilizada da escolha de uma fonte tipo bastão, em bold 

e tamanho grande. A fonte utilizada na chamada principal é a Futura Condensada Bold, tamanho 

70 por 75. O título disposto em uma coluna e uma linha é impresso de forma centralizada na pá-

gina. O uso de uma letra sem serifa é interessante, já que, as chances dos espaços entre as letras e 

palavras ficarem mínimos ao ponto de impossibilitarem a leitura é bem menor do que no caso de 

letras com serifas. A leiturabilidade também foi facilitada pelo bom uso dos espaços em branco.

Figura 26

Embaixo do título da chamada principal (Figura 26) foi colocada a manchetinha principal 

na qual foi utilizada a fonte Futura Book, tamanho 20 por 23, em uma linha e uma coluna, da 

mesma largura do título principal, de forma centralizada na página. Deste modo, a manchetinha 

principal ficou discreta e cumpriu sua função de completar as informações do título e chamada 

principal, assim como o texto da chamada principal que é disposto na letra Lucida Bright, tama-

nho 14 por 15, de forma justificada, dividida em três colunas. O tamanho da letra, espaços entre 



as letras, palavras, linhas e colunas do texto propiciaram leitura agradável. Ao final da última li-

nha da terceira coluna da chamada principal está o nome do caderno – em letra Futura Condensa-

da Bold, tamanho 9, com a primeira letra em caixa alta e as outras, em caixa-baixa –. Após o tex-

to da chamada principal foi colocado um fio de espessura fina para ‘separar’ a parte de cima e a 

de baixo da capa.

Nesta segunda parte da capa, foi colocada uma fotografia colorida na parte central da pá-

gina. Sob a foto foi inserido o nome: especial, todo em caixa-alta, fonte Futura Condensada Bold, 

na cor vermelha, no canto superior esquerdo da imagem, sob um fundo azul, o que facilitou a lei-

tura devido o contraste que deu legibilidade. O crédito colocado acima da fotografia é na fonte 

Lucida Bright, tamanho 6, em forma itálica, toda em caixa-alta. Como o crédito com o nome do 

fotógrafo é apenas uma pequena, das muitas informações dispostas na capa do jornal, o tamanho 

e a fonte utilizada foram adequados. Ficando legível, apesar do tamanho pequeno da letra. 

A legenda colocada abaixo da foto utiliza fonte Futura Book em itálico, tamanho 10 por 

11. As duas primeiras palavras da legenda são em caixa-alta e as outras, em caixa-baixa. Ao final 

da legenda – disposta em uma linha e uma coluna – é colocado o nome do caderno onde a matéria 

encontra-se e as páginas que a reportagem ocupa. A fonte utilizada no nome e na página é a Futu-

ra Condensada Bold, em caixa-alta, tamanho 9. Como a legenda é apenas um complemento da in-

formação repassada pela imagem, a fonte discreta e em pequeno tamanho cumprem seu papel de 

transmitir a mensagem com eficácia. Esta observação também pode ser aplicada às primeiras pá-

ginas das edições dominicais de maio de 2007 quando as letras utilizadas nos créditos, legendas, 

indicações de caderno e páginas são dispostas em tamanhos pequenos e transmitem a informação 

de forma objetiva e discreta, complementando as informações repassadas pelos títulos e textos 

das chamadas.

Ao lado esquerdo da página foram colocadas duas chamadas secundárias, cada uma com 

olho, título e texto. No olho, como em todos da capa, a fonte, sublinhada, utilizada é a Futura 

Bold, tamanho 15, a do título da chamada secundária é a Futura Condensada Bold tamanho 23 

por 25, sendo em caixa-alta na primeira palavra do título e nos nomes próprios, nas outras é utili -

zada a baixa. Os títulos das chamadas secundárias são alinhados a esquerda; a do texto da chama-

da é a Lucida Bright, tamanho 11 por 12, de forma justificada e a que indica o caderno e a página 

da chamada é Futura Condensada Bold, tamanho 9, em caixa-alta. Nestas duas chamadas, apesar 

dos títulos delas terem sido disponibilizados em três linhas, cada, a leitura não foi prejudicada 



apesar da fonte estar em negrito e da fonte Futura Condensada Bold necessitar, por sua natureza, 

de maior entrelinhamento uma vez que, não possui serifa.

Do lado direito da fotografia foi colocada a tabela do Campeonato Brasileiro com os jogos 

do fim de semana (Figura 27). A tabela foi composta dos nomes dos clubes em letra em caixa-al-

ta, um em cima do outro, separados por uma letra x também em caixa-alta, tudo centralizado na 

coluna, na letra Futura Book. Dos lados direito e esquerdo, nas pontas da coluna, foram coloca-

dos os escudos dos clubes que se enfrentam no jogo. Abaixo, é colocado o dia, a hora, e a cidade 

na qual será realizado cada jogo, na letra Lucida Bright. As palavras – colocadas de forma centra-

lizada – que remetem o dia e o local das partidas possuem a primeira letra em caixa-alta e as ou-

tras letras em caixa-baixa. Mais elaborada e com mais informações do que a utilizada até maio de 

2007, a tabela de jogos contida nas capas dominicais de 3, 10 e 24 de junho de 2007 ficou atraen-

te, com os escudos, informações dos locais, horários e nome dos clubes que irão se enfrentar nas 

partidas. Mesmo com uma maior quantidade de informações repassadas através de palavras, a ta-

bela não ficou poluída visualmente, já que os elementos e palavras foram bem distribuídos no es-

paço. 

Figura 27

Na parte inferior da capa, ao lado esquerdo, que Silva (1985, p. 47) considera zona morta,  

ao analisar as zonas de visualização da página impressa, foram colocados dois anúncios. Ao lado 

do anúncio, foram colocadas três chamadas (Figura 28). Sendo cada uma composta de olho, título 



e texto. Nos olhos, foi utilizada a fonte Futura Bold, tamanho 15 sublinhado, nos títulos, alinha-

dos a esquerda, a Futura Condensada Bold tamanho 23 por 25, sendo em caixa-alta na primeira 

palavra da frase e nos nomes próprios, como o nome Juventude, na chamada na parte inferior da 

página, no lado direito. Já as outras letras, são em caixa-baixa. A letra do texto da chamada é a 

Lucida Bright, tamanho 11 por 12, de forma justificada e a que indica o caderno e a página da 

chamada é Futura Condensada Bold, tamanho 9, em caixa-alta. Nestas chamadas, a utilização 

apenas de olho e título possibilitou arejamento do espaço e área na qual foram disponibilizadas. 

Fator este determinante para uma boa leiturabilidade e legibilidade das chamadas.

Figura 28

A união de tipos, utilização das fontes Lucida Bright e Futura, em suas variações, Bold, 

Condensada Bold e Book, nas capas das edições de junho de 2007 ficou harmoniosa. Sobre a uni-

ão de letras em um mesmo trabalho e página, Bringhurst (2005, p. 119) afirma que: Em geral, 

quanto mais próxima for a mistura de alfabetos, mais importante será a semelhança de sua cor e 

de seu tamanho independente mente de suas diferenças formais superficiais. Características estas 

observáveis no projeto gráfico implantado em junho do ano de 2007 na Gazeta do Oeste e que fa-

vorecem a determinação de um padrão e unidade tipográfica à página. Também se percebe a har-

monia visual proporcionada através das cores, fontes e entrelinhamentos e espacejamentos utili-

zados nestas três chamadas e em toda a página principal do jornal, a capa.

ANÁLISE DA EDIÇÃO 10 DE JUNHO (Anexo F)

Assim como em todas as capas de junho de 2007, o cabeçalho não teve sua estrutura, com 

relação a fonte e tamanho, modificado, permanecendo assim, o destaque para o nome do jornal.  

Na chamada ao lado do cabeçalho (Figura 29) cujo texto, nesta edição do dia 10 de junho, é com-

posto em quatro linhas, alinhado a esquerda, na qual foi utilizada a letra Lucida Bright foi coloca-



da uma foto ao lado direito relacionada a chamada. As duas partes do título desta chamada, duas 

palavras distribuídas uma em cada linha, do título de todas estas chamadas localizadas ao lado do 

cabeçalho são diferentes. Nesta edição, assim como nas outras de junho de 2007, a primeira parte, 

é na letra Futura Condensada Bold, tamanho 41, e a segunda, na fonte Futura Book, tamanho 29, 

todo em caixa-alta. Contudo, propositadamente ou não, conforme estabelecido ou não no padrão 

repassado pelo projeto gráfico adotado, em dois, dos quatro títulos da chamada colocada ao lado 

do cabeçalho, o espaço entre as duas palavras que compõem o título é retirado e as palavras pare-

cem estar ‘grudadas’, ligadas, pelos traços. Neste caso, apesar da falta de entrelinhamento, a lei-

tura não foi prejudicada, uma vez que, são apenas duas palavras e as letras são simples, sem orna-

mentos. No texto desta chamada, as palavras não foram hifenizadas, característica (hifenização) 

que pode prejudicar a leiturabilidade e interromper o ritmo normal da leitura. Diferentemente da 

edição anterior, do dia 3 de junho de 2007, o nome do caderno da matéria indicada nesta chama-

da, localizada no lado direito superior da capa é todo em caixa-baixa, em Futura Condensada 

Bold, tamanho 9. Estrutura esta fora do padrão preconizado pelo projeto gráfico adotado a partir 

de junho de 2007. Ao lado do nome do caderno é colocada a página em que se localiza a matéria.

Figura 29

Nesta edição a chamada principal da capa é colocada logo abaixo do cabeçalho (Figura 

30). O título – distribuído em três linhas de forma justificada – é composto na fonte Lucida Con-

densada Bold, tamanho 70 por 75. Apenas a primeira letra da chamada, a primeira palavra da se-

gunda linha e a segunda da terceira linha são em caixa-alta na primeira letra e o restante em cai-

xa-baixa. As outras palavras da chamada principal são em caixa-baixa. O tamanho da fonte da 

chamada principal possibilita o destaque da frase que compõe a chamada principal da capa que 

ganha ainda maior destaque para atrair a atenção do leitor, com a utilização do bold (negrito). Na 

chamada principal desta capa a leiturabilidade e legibilidade das palavras distribuídas em três li-

nhas foi proporcionada pela ausência de serifa das fontes, utilização dos espaços em branco entre 



as letras, palavras e linhas. A manchetinha, em letra Futura Book, tamanho 20 por 23, é disposta 

em apenas uma linha, de forma justificada, na mesma largura do título da chamada que ocupa o 

equivalente a três colunas, das cinco em que está composta a página. Como o título da chamada 

já ocupa grande espaço por ter sido distribuída em três linhas e em tamanho 70 por 75, a manche-

tinha em apenas uma linha foi uma escolha interessante para evitar cansaço na leitura. 

O texto da chamada principal impresso na fonte Lucida Bright, tamanho 14 por 15, é dis-

tribuído em três colunas de cinco linhas cada, de forma justificada. Os espaços colocados entre as 

letras, palavras, linhas e colunas, de forma equilibrada foram suficientes para permitir uma leitura 

fácil do texto. Já o nome do caderno em que está a matéria mencionada na chamada e o número 

da página estão em letra Futura Condensada Bold, tamanho 9, caixa-alta. Nas outras duas colu-

nas, ao lado da chamada principal foi colocada uma fotografia com uma legenda. O crédito das 

fotografias como em todos utilizados na capa e em todo o jornal, exceto no espaço Nossa Câma-

ra, são em letra Lucida Bright, em itálico, tamanho 6, em caixa-alta. A legenda desta imagem, cu-

jas três primeiras palavras da frase são em caixa-alta é em fonte Futura Book em itálica, tamanho 

10 por 11 apresenta discrição à página. Já a página e o caderno em que está localizada a matéria a 

qual a foto se refere que está em caixa-alta é impresso na fonte Futura Condensada Bold, tama-

nho 9. Por estas informações serem colocadas na mesma linha em que a legenda, verifica-se a ne-

cessidade dela ser diferenciada visualmente, portanto, a adoção do negrito e itálico nelas, é im-

portante.

Figura 30

 Logo abaixo da chamada principal e da fotografia são colocadas a tabela do jogo com as 

partidas do dia pelo Campeonato Brasileiro série A no lado esquerdo; uma chamada secundária 

com olho, título, texto, foto e legenda na parte do meio e mais duas chamadas, uma em cima e 



outra embaixo. Na tabela, os nomes dos clubes que foram colocados de dois em dois, por jogo 

são todos em letra Futura Book, tamanho 10, caixa alta. E informações como o dia, a hora, e a ci-

dade na qual será realizado cada jogo é na letra Lucida Bright, tamanho 7. A primeira letra em 

caixa-alta e as outras letras em caixa-baixa. Na tabela, em cima, foram colocadas as palavras: jo-

gos da quinta rodada, todos em caixa-alta, na letra Futura Book, tamanho 8. Apesar do tamanho 

da fonte não estar pequeno, as palavras jogos da quinta rodada não ficaram bem legíveis, a leitu-

rabilidade foi ‘prejudicada’, visto que parece que a fonte está ‘refletindo’, sombreada. Por isso, 

causou incômodo durante a leitura. Este desconforto durante a leitura também é percebido num 

box colorido com informações ainda do Campeonato Brasileiro, colocado abaixo da tabela de jo-

gos, no qual a chamada tem um título todo em caixa-alta, na letra Lucida Bright, tamanho 11.  O 

nome página, com somente a primeira letra em caixa-alta, e a numeração da chamada é a Futura 

Condensada Bold, tamanho 9.

Na chamada, ao lado da tabela, localizada na parte inferior da capa (Figura 31), que ocupa 

o espaço equivalente a três, das cinco colunas nas qual a capa está diagramada, o título é impres-

so na letra Futura Condensada Bold, tamanho 23 por 25, de forma alinhada a direita, em caixas 

altas e baixas. Neste título, percebe-se um espaço em branco que poderia ter sido preenchido com 

outra palavra. O texto desta chamada secundária, como em todas as das outras capas deste novo 

projeto gráfico é a Lucida Bright, tamanho 11 por 12, é justificado na página, e distribuído em 

três colunas, de três linhas cada. Seguindo o novo projeto, assim como na maioria das chamadas, 

ao final da chamada, é colocado nome do caderno seguido da página – separados às vezes por 

vírgula – em Futura Condensada Bold, tamanho 9, às vezes todo em caixa-alta, outros somente a 

primeira letra maiúscula. Na parte superior do lado direito da foto da referida chamada é coloca-

da, como na maioria das vezes, em todos os cadernos do jornal, como define o novo projeto, todo 

em caixa-alta, na fonte Lucida Bright em itálica, tamanho 6. A legenda cujas quatro primeiras pa-

lavras estão em caixa-alta e as outras em caixa-baixa é escrita em Futura Book em itálica, tama-

nho 10 por 11 e parece fugir do padrão utilizado nas capas dominicais de maio e junho de 2007, 

no qual, apenas as duas primeiras palavras são em caixa-alta.



Figura 31

Nos olhos das duas chamadas secundárias ao lado direito da fotografia (Figura 32) é utili-

zada a letra Futura Bold, tamanho 15; no texto, Lucida Bright, tamanho 11 por 12 e o caderno e a 

página, em Futura Condensada Bold, tamanho 9. Mesmo completas, com olho, título, texto e in-

dicações de página, e com textos longos, distribuídos em três linhas cada, as chamadas são dota-

das de arejamento devido espaços em branco consideráveis entre letras, palavras, linhas e chama-

das.

Figura 32

  

Na parte inferior da capa, ao lado de três anúncios, um da FM 105, da Faculdade Mater 

Christi e do livro Gazeta do Oeste 30 anos, foi colocada uma chamada secundária do espaço “Nos 

jardins da Gazeta” – também título da chamada – . O título é dividido em duas linhas. Na primei-



ra linha, as palavras são colocadas em Futura Condensada Bold, tamanho 41 e na segunda linha, 

em Futura Book, tamanho 29. O texto da chamada secundária, assim como as outras da capa, é 

em Lucida Bright, tamanho 11 por 12, e bem espacejado. O nome do caderno, em caixa-alta, e as 

páginas da matéria da chamada, são escritos em Futura Condensada Bold, tamanho 9. Apesar da 

escolha de duas fontes para compor o título, como ocorre na chamada localizada ao lado do cabe-

çalho, a chamada é simples, elegante e bem arejada.  

ANÁLISE DA EDIÇÃO 17 DE JUNHO (Anexo G)

Ao lado direito do cabeçalho cuja estrutura de fontes e tamanhos utilizados não é modifi-

cada nas quatro edições de junho de 2007, é colocada uma chamada (Figura 33) com foto, título, 

texto e indicação do caderno e página na qual a matéria está localizada. O olho da chamada é na 

letra Futura Bold, tamanho 15 e o título dividido em duas linhas tem sua primeira parte impressa 

na fonte Futura Condensada Bold, tamanho 41, e a segunda, Futura Book, tamanho 29. As duas 

palavras que compõe o título da chamada nesta edição estão ‘grudados’ devido entrelinhamento 

negativo. Apesar do entrelinhamento negativo em alguns casos proporcionar dificuldades na lei-

tura da chamada, nesta chamada, localizada ao lado do cabeçalho a leiturabilidade não foi preju-

dicada e esta união de traços, ficou até interessante, considerando a diagramação da página. O 

texto – alinhado ao lado direito – cuja primeira linha é em negrito alinhado a direita e escrito em 

Lucida Bright, tamanho 11 por 12. As cores contidas na fotografia são semelhantes e em tom pa-

recido com a das palavras colocadas no título da chamada. Característica esta que possibilitou 

harmonia.

Figura 33

Logo abaixo do cabeçalho são colocadas três chamadas (Figura 34) com fundo colorido, 

olho, título, caderno e página e foto e crédito, exceto a terceira, da esquerda para a direita na pá-



gina que não possui fotografia. Na primeira chamada localizada da esquerda para a direita o olho 

com as palavras “Nos jardins da Gazeta”, teve uma parte colocada sobre a fotografia da chamada. 

Esta escolha poderia ter sido visualmente mais bonita se não houvesse o traço que divide a foto-

grafia do espaço do texto da chamada. Mas, como o olho foi impresso na cor preta e na parte da 

foto em que a palavra do olho foi escrita as cores são claras, a leiturabilidade não foi prejudicada. 

Os títulos das três chamadas foram impressos em letra Futura Condensada Bold, tamanho 23 por 

25, alinhados a esquerda. E em decorrência da utilização do negrito nas palavras e de bom espa-

cejamento, entrelinhamento positivo, os textos ficaram bem legíveis. A fonte utilizada em todos 

os olhos é Futura Bold, tamanho 15 e a da indicação do caderno e das páginas, Futura Condensa-

da Bold, tamanho 9.  E a dos créditos das fotografias é a Lucida Bright em itálica, tamanho 6.

Figura 34

O título da chamada principal da capa (Figura 35) colocada abaixo destas três chamadas e 

localizada no centro ótico possui apenas uma linha de texto escrito na fonte Futura Condensada 

Bold, tamanho 70 por 75. Com este tamanho de letra e ter sido escrita em negrito, ao título da 

chamada principal ganha destaque na página. Impacto e peso da chamada amenizados pela man-

chetinha e texto em tamanhos menores, bem espaçados e não ser impresso em bold. A mancheti-

nha principal é impressa em Futura Book, tamanho 20 por 23, em uma linha, centralizada na pá-

gina, da mesma forma que a chamada principal desta capa. Como a função das manchetinhas e 

legendas é complementar junto com o texto, as informações repassadas ao leitor através do título 

da chamada, o tamanho das fontes, utilizadas nas manchetinhas e legendas são menores do que a 

da chamada principal da capa e adequadas as necessidades do texto. O texto desta chamada distri-

buído em três colunas é escrito em Lucida Bright, tamanho 14 por 15, de forma justificada, e com 

hifenização. Na última linha da chamada, na terceira coluna, da esquerda para a direita, após o 

término do texto é colocado o nome do caderno e a página em que está a matéria, em caixa-alta,  

na letra Futura Condensada Bold, tamanho 9.



Figura 35

A capa é separada em duas partes quando o jornal é dobrado no meio, ao ser vendido, nes-

ta edição por um fio preto de espessura fina. Na parte inferior da capa é dividida em cinco colu-

nas. Na primeira, da esquerda para a direita, é colocada uma chamada e um anúncio. Nesta cha-

mada secundária, foi colocada uma fotografia em cima do título – em duas linhas e no qual foi 

utilizada a fonte Lucida Condensada Bright, tamanho 23 por 25 –, o texto em Lucida Bright, ta-

manho 12 alinhado a esquerda e distribuído em seis linhas com a primeira linha em parágrafo, 

cujo nome página, em negrito e na fonte Futura Condensada Bold, tamanho 9. 

Ao lado desta chamada é colocada uma fotografia com uma legenda em letra Futura Book 

em itálica, tamanho 10 por 11 e o crédito em Lucida Bright em itálica, tamanho 6. Nela  não foi 

colocada a indicação do caderno e página da matéria a que se refere a fotografia e a legenda, visto 

que ela faz parte da primeira chamada ao lado direito da foto, lado onde é colocada ainda outra 

chamada. Estas duas chamadas possuem olho, título, texto e indicação do caderno e página. Os 

olhos, em Futura Bold, tamanho 15; os títulos dispostos em três linhas, cada, de forma alinhada a 

esquerda em Futura Condensada Bold, tamanho 23 por 25 e o texto da chamada, em seis linhas 

cada e em forma justificada são em Lucida Bright, tamanho 11 por 12. Há diferença da forma em 

que foram formatados os nomes e as páginas das chamadas. Na primeira, o nome do caderno foi 

todo em caixa-alta e na segunda, com só a primeira letra da palavra em caixa-alta, sendo os dois 

em Futura Condensada Bold, tamanho 9.  Se comprarmos as três chamadas colocadas ao lado da 

fotografia no centro da parte inferior da página, podemos afirmar que na localizada ao lado es-

querdo o espacejamento e entrelinhamento é maior, na primeira do lado direito, o espacejamento 

e o entrelinhamento são menores, pequenos, o que pode até dificultar um pouco a leiturabilidade, 

visto que as palavras estão dispostas muito perto uma da outra. Já na segunda chamada do lado 

direito o espacejamento pode ser considerado médio, em comparação às outras chamadas, e en-



trelinhamento igual ao da chamada de cima. E assim, a leitura não é dificultada visto que há ‘are-

jamento’ entre as palavras, espaço necessário para possibilitar uma boa leitura.

Abaixo destas três chamadas e da foto foram colocados três anúncios e duas chamadas 

(Figura 36). Estas possuem olho em letra Futura Bold, tamanho 15, título e indicação do caderno 

e página, em letra Futura Condensada Bold, tamanho 9,  cujo nome do caderno é todo em cai-

xa-alta. Alinhados a esquerda e em três linhas cada, a fonte utilizada nos títulos é Futura Conden-

sada Bold, tamanho 23 por 25. Por conterem poucas informações, estas chamadas servem para 

arejar a página.

Figura 36

ANÁLISE DA EDIÇÃO 24 DE JUNHO (Anexo H)

Através das análises de todas as capas de junho pode-se verificar que todas, ao lado do ca-

beçalho com o nome do jornal e informações da edição foi colocada uma chamada com olho, títu-

lo, texto da chamada, nome do caderno e página, fotografia e crédito. No padrão estabelecido 

para estas chamadas, conforme o novo projeto gráfico, o título é colocado em duas linhas com a 

primeira em letra Futura Condensada Bold, tamanho 41 e a segunda, em Futura Book, tamanho 

29, o texto em Lucida Bright, tamanho 11 por 12. As palavras do título não estão juntas, ‘gruda-

das’ pelos traços das letras, pois há entrelinhamento positivo entre as duas palavras, localizadas 

uma embaixo da outra. No entanto, nesta edição, no nome do caderno, ao contrário do verificado 

em outras edições do jornal desde a implantação deste novo projeto gráfico, a fonte utilizada foi 

Lucida Bright, 11, em negrito, ao invés da Futura Condensada Bold, tamanho 9. E na página nes-

ta chamada a fonte utilizada foi a Futura Condensada Bold, tamanho 9 como nas edições anterio-

res deste mês.

Abaixo do cabeçalho foram colocadas duas chamadas secundárias (Figura 37) com plano 

de fundo colorido, crédito, olho, título, textos, crédito das fotos, nome do caderno e página e foto-



grafia do lado esquerdo de cada chamada. No olho a fonte utilizada é a Futura Bold, tamanho 15. 

No olho da primeira chamada foi verificada a falta de um espaço entre as palavras Tv Gazeta. No 

título composto de duas linhas, alinhado ao lado esquerdo é a letra Futura Condensada Bold, ta-

manho 23 por 25, no texto, distribuído em quatro linhas, alinhado a esquerda, a letra é a Lucida 

Bright, tamanho 11 por 12. A letra utilizada no crédito é a Lucida Bright em itálica, tamanho 6, o 

nome do caderno e na página da primeira chamada é a Futura Condensada Bold, tamanho 9. E es-

tes elementos da segunda chamada, ao contrário do estabelecido no projeto, devido um possível 

esquecimento de formatação pelo diagramador, a fonte utilizada foi a Lucida Bright, tamanho 11 

por 12 e não a Futura Condensada Bold. Permitindo desta forma que o nome do caderno e a pági-

na da chamada ficassem semelhantes ao texto e houvesse uma mistura das informações, podendo 

confundir o leitor.

Figura 37

Nesta edição, a tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro foi colocada ao lado direito 

destas duas chamadas secundárias dispostas abaixo do cabeçalho. O título da chamada “jogos de 

hoje” na parte superior da tabela é em Futura Book, tamanho 10. Esta fonte também é utilizada 

nos nomes dos times que irão se enfrentar, no tamanho 10. Já o dia, horário e local são em Lucida 

Bright, tamanho 7. E por terem sido impressas em tamanhos pequenos, as informações do dia, 

horário e local são visualizadas, em alguns casos, com dificuldade pelo leitor.

A chamada principal da capa ocupa o espaço abaixo das duas chamadas – colocadas abai-

xo do cabeçalho –. O título da principal, distribuído em duas linhas de forma justificada é na fon-

te Futura Condensada Bold, tamanho 70 por 75, a manchetinha, de uma linha, em Futura Book, 

tamanho 20 por 23, e o texto, distribuído em três colunas de três linhas cada, de forma justificada, 

em Lucida Bright, tamanho 14 por 15. A letra utilizada no caderno e a página é a Futura Conden-



sada Bold, tamanho 9. Como em todas as capas analisadas, a chamada principal impressa em fon-

te sem serifa, tipo bastão e em negrito possui o destaque merecido e a ela destinado.

Na parte inferior da capa, quando dobrada ao meio foram colocadas quatro chamadas e 

uma foto. A primeira colocada ao lado esquerdo da página (Figura 38) possui olho, em Futura 

Bold, tamanho 15; título, distribuído em três linhas, e em Futura Condensada Bold, tamanho 23 

por 25; e o texto em seis linhas, justificado, e espacejamento maior que o utilizado geralmente 

nos textos das chamadas, é seguido pelo nome do caderno e página em Futura Condensada Bold, 

tamanho 9.  Espaços desiguais, maiores do que outros usuais nas chamadas secundárias da capa 

aparentam desorganização do texto e foram causados pela formatação do texto de forma justifica-

da.

Figura 38

A segunda chamada colocada ao lado esquerdo da página (Figura 39) possui apenas olho, 

em Futura Bold, tamanho 15; título em três linhas em Futura Condensada Bold, tamanho 23 por 

25 e nome do caderno e página da matéria da chamada também em Futura Condensada Bold, ta-

manho 9. Chamadas como estas possibilitam à página arejamento e uma boa leiturabilidade e dis-

tribuição harmoniosa dos elementos gráficos, aproveitando os espaços em branco.

Figura 39 

Ao lado destas duas chamadas foi colocada uma fotografia, relacionada a primeira chama-

da do lado esquerdo da parte inferior da página, com crédito em Lucida Bright em itálica tama-



nho 6, e legenda em uma linha, em letra Futura Book em itálica, tamanho 10. Já do lado direito 

da foto e da página, e no canto inferior direito da capa foram colocadas duas chamadas. A primei-

ra (Figura 40) possui crédito – em Lucida Bright em itálica, tamanho 6, foto, olho em Futura 

Bold, tamanho 15; título, em duas linhas alinhadas a esquerda é em Futura Condensada Bold, ta-

manho 23 por 25; o texto também alinhado a esquerda e distribuído em cinco linhas é em Lucida 

Bright, tamanho 11 por 12; caderno, todo em caixa-alta, e página, nome capa em caixa-baixa, em 

Futura Condensada Bold, tamanho 9.

Figura 40

E a segunda(Figura 41)  possui olho, em Futura Bold, tamanho 15; título, em três linhas 

alinhadas a esquerda e em Futura Condensada Bold, tamanho 23 por 25 e o caderno e a página,  

dois itens em caixa-alta, em Futura Condensada Bold, tamanho 9. Observa-se que há variações 

nos itens caderno e página, uma vez que, algumas vezes são todos em caixa-alta, outros com ape-

nas a primeira letra do nome do caderno em caixa-alta. Estas variações podem ser consideradas 

negativas na medida em que fogem a regra do projeto gráfico vigente a partir de junho de 2007.

 
Figura 41



4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecendo o jornal como meio específico de comunicação, salutar, que segundo Ri-

beiro (2003, p. 321) necessita de uma construção racional e estética, uma realização digna e efi-

caz que garantam a atração do leitor e legibilidade fácil e agradável, foram analisados neste traba-

lho monográfico os projetos gráficos utilizados até maio de 2007 e o implementado a partir de ju-

nho de 2007, com enfoque na tipografia utilizada.

É necessário ressaltar aqui que a tipografia é apenas um elemento de um projeto gráfico, 

no entanto, primordial. E é utilizando-se tipografia que as palavras se apresentam nas manchetes, 

títulos principais e secundários, textos e as legendas fotografia que transmitem mensagens e in-

formam o leitor através da capa do jornal. E como peça fundamental na transmissão das mensa-

gens, do produto final de um jornal, a tipografia deve ser tratada com certo zelo, com conheci-

mento, e não aleatoriamente, visto que cada letra transmite ao leitor uma sensação atrativa ou re-

pulsiva, adequada ou não a cada tipo de trabalho. E o jornal que tem a capa como embalagem do 

produto impresso, o cuidado deve ser redobrado, uma vez que, conforme o estudo em apreciação, 

o que ocasiona a reunião de pessoas em frente a uma banca de jornal é dada, principalmente, pela 

atração que as manchetes das publicações expostas criam.  Este comportamento automático, es-

pontâneo e até inconsciente deve-se à força do discurso gráfico.

E através das análises desenvolvidas neste trabalho monográfico, tendo como luz as for-

mulações de Silva (1985), Bringhurst (2005) e Ribeiro (2003) pode-se perceber que a implanta-

ção de um novo projeto gráfico no jornal Gazeta do Oeste era uma necessidade existente, não so-

mente em decorrência das mudanças ocorridas em todo o país quanto ao discurso gráfico, a mon-

tagem da página, mas devido necessidade apresentada pelo próprio meio de comunicação. Neces-

sidade esta que foi confirmada pela diretora do Jornal Gazeta do Oeste, Maria Emília durante en-

trevista citada no capítulo três deste trabalho. Com a adoção do projeto gráfico em junho de 2007, 

o jornal demonstrou que está se adequando e tentando acompanhar o panorama da indústria gráfi-

ca e as suas evoluções.

Pode-se afirmar que a padronização das fontes no projeto aplicado a partir de junho de 

2007 possibilitou a formação de uma identidade visual do jornal, a partir da escolha e definição 

de fontes que seriam utilizadas em todos os cadernos, páginas e principalmente na capa, vitrine 

do jornal, na qual são expostas as chamadas, manchetinhas. E esta importante preocupação quan-



to a montagem da capa e a escolha das fontes a serem utilizadas é ressaltada por BRINGHURST 

(2005, p. 30): “A elaboração da forma da página anda de mãos dadas com a escolha do tipo, e 

ambas são preocupações tipográficas permanentes”. Com a mudança do projeto gráfico, as fontes 

utilizadas a partir de junho de 2007 possibilitaram melhor visualidade ao conteúdo distribuído na 

primeira página do jornal, o que dá um toque de modernidade à vitrina do jornal. Através das 

análises foi possível constatar também que com o uso de determinadas fontes, dentre elas, a Luci-

da Bright, Futura Condensada Bold e Futura Book os diagramadores conseguiram dotar a capa do 

jornal, vitrine do veículo, de elegância, harmonia,  sofisticação e vitalidade. Além disso, neste 

novo projeto, com a escolha das letras, as chamadas ficaram mais atrativas, chamando a atenção 

do leitor, devido elegância e simplicidade que as fontes ‘exalam’.

Ainda tomando como base os estudos dos autores citados neste trabalho e as análises aqui 

desenvolvidas, pode-se aferir que a mudança quanto ao projeto gráfico foi benéfica para o jornal, 

visto que, o tornou, esteticamente, mais bonito, quanto a questão da paginação e a distribuição 

gráfica, mais atual quanto as novas normas de diagramação. Dentre os pontos modificados que 

acompanharam em parte a evolução das normas de diagramação está a utilização dos espaços em 

branco, que se configura atualmente como um elemento gráfico, e não mais apenas como a au-

sência de texto, mancha gráfica. Antes, o elemento em branco que era pouco utilizado nas capas 

do jornal passou a ser elemento gráfico fundamental na composição das capas da Gazeta.

No projeto gráfico implantado a partir de junho de 2007, foi utilizado espaços em branco 

no cabeçalho, o que possibilitou arejamento da página e deixou mais expressivo o nome do jornal 

e deu mais visibilidade ao nome Gazeta do Oeste. E considerando a normas de diagramação cita-

das por Silva (1985, p. 46 e 47), ao afirmar que “a nova concepção gráfica no jornalismo determi-

nou uma série de fatores que contribuíram para a elaboração de um modelo ou padronização grá-

fica utilizada pela maioria dos grandes jornais dos nossos dias”, e ressaltar que estas normas para 

diagramação e distribuição dos elementos gráficos na página de um jornal não são rígidas, mas, 

sim, princípios sólidos e invariáveis que podem ser dominados para se encontrar uma forma mais 

adequada de levar a notícia e a informação do leitor pode-se perceber que a colocação do cabeça-

lho contemplou o comportamento da visão do leitor ocidental, quando instintivamente fixa pri-

meiramente o olhar no lado superior à esquerda do papel – considerada dentre as zonas de visua-

lização determinadas por Arnold apud SILVA (1985, p.47), zona principal ou primária. A fonte 

utilizada no nome do jornal, nos dois projetos gráficos, é chamativa, causa impacto e dá sensação 



de potência ao nome Gazeta do Oeste. Como o título, segundo Silva (1985, p. 115), é a grande 

vedete de um determinado arranjo gráfico, atraindo para si toda a carga emocional da mensagem 

eles são geralmente compostos em caracteres  maiores que os utilizados no texto,  para assim, 

atrair a atenção e “analogamente, cumprir a missão de um vendedor, persuadindo o leitor para 

que compre e leia a mensagem”. O referido autor enfatiza que “cabe ao diagramador a tarefa de 

escolher de modo eficaz o tipo de letra para o título, fazendo com que realce não apenas o que o 

seu conteúdo transmite, sobretudo, o seu valor visual dentro de um contexto gráfico” (SILVA, 

1985, p. 115).

Deve-se ainda levar em consideração que o projeto implantado em junho de 2007 foi de-

senvolvido através de orientação especializada, na área de artes gráficas. Ao contrário do obser-

vado no projeto em vigor até junho de 2007, uma vez que, mesmo tendo sido elaborado sob coor-

denação especializada, não era obedecido pelos diagramadores e já estava desatualizado quanto 

ao avanço das tecnologias, das novas normas de diagramação. No entanto, é fundamental ressal-

tar que as modificações e melhorias quanto a capa do jornal poderiam ser maiores, mas deve-se 

considerar que esta adequação e acompanhamento das evoluções depende não só da disponibili-

dade por parte das empresas de comunicação, mas sim, de toda uma conjuntura, condições econô-

micas, estruturais do veículo.  

Finalizando, confirmo que as constatações e as análises realizadas, devem ser encaradas 

como um ponto de partida para inúmeros trabalhos posteriores a serem retomados neste campo, 

uma vez que o dinamismo tecnológico e de mercado impulsiona mudanças e atualizações cons-

tantes, assim o mesmo deve ser compreendido como uma possibilidade concreta, criativa e rigo-

rosa da produção acadêmica e também pode ser visto pela própria empresa como um indicador 

para suas decisões e pelos estudiosos que pretendem desenvolver estudo na área da tipografia.
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