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Projeto de Revistas
Visão geral

Revistas s�o publica��es de projetos editoriais 
assim como s�o os livros. Da mesma forma que os 
livros, as revistas poder�o ter diversos tipos de 
acabamento, recursos de impress�o e produ��o gr�fica 
como cadernos costurados ou sem costura (processo 
tamb�m chamado de perfect binding), colados ou 
grampeados, as capas n�o ser�o duras, mas em 
brochura. H� tamb�m a solu��o de encaderna��o em 
wire-o, espiral met�lica ou em pol�mero. Poder�o ter 
mais de um tipo de papel em seu miolo, aplica��o de 
hot stamping, relevo seco, alto-relevo, baixo-relevo, 
cortes especiais, dobras, lamina��o fosca, lamina��o 
brilho, verniz com reserva, ou seja, o que estiver 
dispon�vel em termos de recursos de acabamento. Tr�s 
caracter�sticas ent�o diferem um livro de uma revista: 
uma revista n�o possui a limita��o de 48 p�ginas para 
ser considerada uma revista, como no caso do projeto 
de um livro. Uma revista n�o precisa se restringir a um 
�nico assunto ou tema, podendo tratar de assuntos,
inclusive, completamente desconexos. A revista 
obedece primordialmente a um projeto gr�fico e 
editorial com tend�ncias mais comerciais do que 
informativas e n�o a um autor ou grupo de autores 
espec�fico, assim, a reedi��o da revista nunca 
reproduzir� a revista anterior, como ocorre com livros, 
cada edi��o ser� �nica com seus pr�prios temas e 
mat�rias, assim, uma revista se classificar� como um 
peri�dico.

Por isso, o estilo da diagrama��o de cada peri�dico
ser� determinado de acordo com o p�blico-alvo, assim 
como as cores, as formas e a tipografia que estar�o 
presentes neste projeto. Cada p�gina deve ser projetada 
a fim de atrair a aten��o do leitor. Teor, clareza e 
harmonia do conjunto gr�fico devem ser observados 
pelo designer.

Os dois principais grupos de peri�dicos s�o as 
revistas e os jornais. O principal fator diferenciador 
desses dois formatos � a encaderna��o, j� que os jornais 
costumam ser simplesmente dobrados ou apenas 
costurados, em rar�ssimos casos.

A disposi��o dos elementos gr�ficos na p�gina de 
uma revista n�o precisa obedecer a padr�es r�gidos, 
can�nicos. Ela poder� ter seu design conservador ou de 
vanguarda, por�m, dever� ser funcional e respeitar 
aspectos est�ticos.

A revista

A criatividade nos projetos gr�ficos e na 
diagrama��o � o que diferencia os ve�culos e os 
profissionais que se prop�em a desenvolver produtos 
para a m�dia impressa. Diagramar � uma t�cnica que 

A National Geographic (fev. 2009) optou por uma diagrama��o tradicional, 
por�m elegante com duas colunas e cerca de 47 toques por coluna.

INTRODU��O
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une ci�ncia e arte, utilizando o espa�o da p�gina, 
colunas de texto e recursos gr�ficos como um caminho 
que deve conduzir a percep��o do leitor para o objetivo 
definido nas diretrizes editoriais. Um profundo 
conhecimento da constru��o da grade, da constru��o 
geom�trica de pontos nobres na condu��o da percep��o 
visual, assim como uma boa bagagem de conhecimento 
art�stico por parte do designer ser�o muito importantes 
para o sucesso de um bom projeto editorial.

Colunas e resultados

Um dos elementos gr�ficos essenciais de uma revista 
s�o as colunas de texto. A divis�o das revistas por 
colunas nasceu da necessidade de tornar o custo do 
espa�o publicit�rio mais atraente, pois uma p�gina de 
revista de grande circula��o costumava atingir pre�os 
muito altos; com a divis�o por colunas e a possibilidade 
de compra de espa�os menores, a veicula��o 
publicit�ria tornou-se mais acess�vel para empresas de 
pequeno e m�dio portes. Com o tempo e com a 
evolu��o da ind�stria gr�fica, o custo de produ��o de 
uma revista e do pr�prio espa�o publicit�rio nela 
inserido, reduziu-se muito. A tend�ncia atual � eliminar 
do diagrama de colunas a presen�a de publicidade, que 
passa a ocupar p�ginas inteiras ou p�ginas duplas, ou 
mesmo fazendo o uso encartes. Assim, a fun��o atual 
das colunas � tornar a leitura mais leve, fluida, 
agrad�vel. 

Colunas em diagramas

As colunas em diagramas poder�o se apresentar 
com maiores ou menores larguras, e assim, comportar 
um n�mero maior ou menor de toques. Ao planejar uma 
publica��o, esses diagramas podem ser desenhados 
livremente, tendo como crit�rio a atratividade que 
devem conferir � publica��o - o designer define o 
n�mero ideal de colunas, sua largura e se esse padr�o 
ser� ou n�o seguido ao longo de toda a publica��o. 
Uma regra b�sica de diagrama��o � que quanto menor a 
largura da coluna, menor deve ser o corpo da letra, 
sendo o inverso verdadeiro. Normalmente, considera-se
o n�mero ideal de toques em uma coluna oscilando 
entre 39 e 52 toques. Assim, n�o se pode dizer que 
exista uma largura de texto ideal; o que existe � uma 
coluna com certo n�mero de toques que est� dentro de 
um grau de legibilidade que depende do corpo de letra 
que estamos usando. O n�mero de colunas na 
diagrama��o depender� muito da carga de texto total de 
uma determinada mat�ria. Assim, mat�rias mais curtas 
poder�o ser diagramadas com menor n�mero de colunas 
e mat�rias mais longas poder�o exigir maior n�mero de 
colunas para garantir melhor flu�ncia na leitura.

O diagrama de tr�s colunas

Se fizermos uma verifica��o no mercado editorial de 
revistas notaremos uma grande predomin�ncia de 

A adequa��o ao p�blico alvo:
O que � popular e o que � sofisticado?

O design 
experimental pode 

ser uma bela 
solu��o gr�fica, 

por�m, ele � 
funcional?

Observe esta p�gina 
da ABC Design, a 
diagrama��o fica 

ca�tica e a 
legibilidade muito 

comprometida.

Repare que nestes dois exemplos acima, a marca da revista � disposta no canto superior � 
esquerda, tanto na vers�o “popular” como na vers�o “sofisticada”. Isso garante destaque � 
marca e abre espa�o para diagrama��o. Na verdade, a estrutura b�sica das duas revistas � 
extremamente semelhante. S�o detalhes como cor, tipografia e zoom na foto principal que 
fazem a diferen�a. 

Podemos repetir a pergunta acima: O que define a diferen�a entre o que � popular e o que � 
sofisticado?

Via de regra, o pobre n�o � “popular” por uma quest�o de cultura, a cultura do “brega” por 
exemplo, o pobre � popular por quest�es financeiras mesmo. O pobre ir� priorizar a sua 
sobreviv�ncia. O pobre n�o ir� comprar uma revista sem um apelo muito forte. Ent�o como 
vender um produto (como uma revista) para o pobre? � preciso “GRITAR” para que o pobre 
compre determinado produto. Assim fazem os magazines de eletrodom�sticos tanto nas ruas 
como nos comerciais de TV, assim fazem as publica��es de revistas. Por isso o produto dito 
popular � t�o colorido, chamativo, na verdade, tantas cores e tanta polui��o gr�fica � a forma 
do produto revista “GRITAR” ao pobre “ME COMPRE!”

P�gina interna da ABC Design.

Exemplo extra�do do livro Ver � Compreender, de Ricardo Leite, RJ, 2002.
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p�ginas dispostas em tr�s colunas. Essa rela��o est� 
relacionada � facilidade de leitura, pois a largura da 
coluna em uma p�gina com tr�s colunas mede em m�dia 
55 mm, para revistas com formato fechado em torno de 
205 mm de largura por 275 mm de altura. Essa largura 
comporta em m�dia 40 toques impressos por linha, 
quando o texto � composto no corpo 10.

Com um pouco de criatividade, o diagrama de tr�s 
colunas pode favorecer o designer em sua tarefa de 
quebra de monotonia com a redu��o na largura das 
colunas e seus recuos para uma das margens. Uma 
segunda possibilidade � juntar duas colunas em uma 
formando um “falso” diagrama de duas colunas que na 
verdade obedece a uma grade de tr�s colunas por�m 
com o aparente uso de duas colunas com larguras 
vari�veis.

Seis colunas em vez de tr�s

O diagrama de seis colunas permite maior 
flexibilidade j� que podemos combinar colunas de 
diferentes formas criando layouts flex�veis e mutantes 
ao longo da revista. As op��es s�o in�meras para a 
constru��o de �ndices, editoriais, propaganda, etc. O 
texto poder� ser diagramado conforme melhor exigir a 
mat�ria. A grade de seis colunas permite que uma 
mesma revista apresente diagramas com duas, tr�s, 
cinco colunas com recuo ou mais possibilidades de 
arranjo de colunas.

Trabalhando com duas colunas

Uma estrutura de diagrama��o fixada em duas 
colunas pode tornar a pe�a editorial muito mon�tona se 
n�o houver o devido cuidado no seu projeto gr�fico, 
pois o designer ter� que lidar com menos recursos de 
mobilidade nas colunas e o desenho da revista pode se 
tornar pesado em termos de legibilidade e monotonia.

Alguns recursos podem fazer das duas colunas um 
bom diagrama, como o recuo das colunas na p�gina, o 
que proporciona espa�o para aplica��o de focos visuais 
diferentes, como t�tulos ou imagens. Por exemplo, uma 
grade de cinco colunas onde a quinta coluna fica oculta 
e as outras quatro s�o agrupadas duas a duas, criando a 
apar�ncia de duas colunas. O layout apresentado na 
figura ao lado tenta apresentar a dificuldade de trabalhar 
com duas colunas, exigindo o uso de muito branco e de 
imagens dentro da massa de texto para tornar a pe�a 
arejada e agrad�vel para a leitura.

Exemplos bem sucedidos de usos pontuais do 
diagrama de duas colunas podem ser vistos nas revistas 
da Gol, da Tam, pois, como s�o revistas bil�ng�es, 
apresentam esta necessidade de layout e, como j� 
mencionado, anteriormente, no projeto editorial da 
revista National Geographic.

O diagrama de 
três colunas
proporciona 

um resultado
interessante,

porém sua 
repetição

pode levar à 
monotonia.

Diminuir a largura 
de um diagrama

de três colunas e 
empurrá-las

para a direita ou 
para a esquerda,

dependendo do 
página, ajuda o

transmitir 
mobilidade.

O exemplo ao
lado mostra a 
aplicação de 

mobilidade dos 
blocos de texto, 

legendas e 
imagens, 

tornando o layout 
agradável.

Ao dividir o 
diagrama em 
seis colunas,

obtém-se mais 
flexibilidade na
disposição dos 

blocos de texto, 
das legendas e 

das imagens

Embora bem 
legíveis, duas
colunas fixas 

podem tornar o 
texto monótono
e exigem muita 
criatividade do 

designer, como 
ocorre no bem 

sucedido projeto 
gráfico da 

National 
Geographic.

Pode haver 
dificuldade 

nesse layout, 
pois exige o

uso de muito 
branco para 

tornar a peça 
impressa

agradável.

Exemplos extra�dos do livro Produ��o Gr�fica de Antonio C. Collaro. SP, 2007
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Quatro colunas 

Da mesma forma que vimos no diagrama de seis 
colunas, que permite maior flexibilidade de formas do 
que diagramas de tr�s colunas, a divis�o em quatro 
colunas flexibilizar� as p�ginas com diagramas de duas 
colunas, dando ao designer mais condi��es de fluir o 
texto de formas diferentes.

A figura ao lado ilustra a mobilidade de arranjo 
proporcionada pelas quatro colunas, por�m, a 
legibilidade do texto deve ser sempre levada em 
considera��o. Repare como neste exemplo, um mesmo 
diagrama de quatro colunas pode vir apresentado como 
duas colunas ou ocupando tr�s colunas onde uma coluna 
tem a largura definida na grade e a segunda coluna 
ocupa a largura de duas colunas na grade. Desta forma, 
o design fica muito vers�til e din�mico, n�o havendo 
possibilidade de espa�o para a monotonia.

Cinco colunas

Quando o diagrama divide a p�gina em cinco 
colunas, nos abre a possibilidade de trabalharmos as 
colunas duas a duas, propiciando um bom jogo visual na 
forma do desenho da p�gina. O grande cuidado, nesse 
caso, � evitar usar colunas individuais para texto sem a 
necess�ria redu��o do corpo da letra - assim como 
linhas de texto muito extensas comprometem a 
legibilidade, linhas curtas demais proporcionam textos 
muito hifenizados e comprometem a beleza deste. 

Quando se tomam os devidos cuidados, no entanto, 
esse diagrama permite grande flexibilidade para tornar o 
desenho da p�gina mais agrad�vel ao leitor.

Colunas com larguras diferentes na 
mesma p�gina

Esse tipo de disposi��o de colunas vem se tornando 
cada vez mais comum na diagrama��o de p�ginas de 
revistas, e � um recurso visto com simpatia por 
designers de p�gina, pois confere um visual atraente e 
diferente ao projeto gr�fico editorial.

Um dos modelos mais usados de colunas com 
larguras diferentes � o de quatro colunas com larguras 
duas a duas. Um pouco trabalhoso de usar, esse 
diagrama permite obter resultados surpreendentes, 
favorecendo muito o arejamento e a distribui��o das 
mat�rias e proporcionando alta legibilidade e facilidade 
de distribui��o dos t�tulos, textos e fotos. O exemplo da 
figura ao lado ilustra as possibilidades de varia��o e a 
mobilidade dos blocos que comp�em o layout.

Diagrama em 
quatro colunas.

O layout ao lado 
ilustra a mobilidade 

proporcionada 
pelas quatro
colunas,mas

sempre levando em 
conta a legibilidade 

do texto.

Diagrama 
em cinco 
colunas.

O diagrama em 
cinco colunas 

oferece um 
número também 

muito rico de 
possibilidades.

Diagramação em
quatro colunas com

larguras duas a 
duas permite muita
variação de forma e 

conseqüente 
quebra de 

monotonia.
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Estrutura f�sica das revistas
Diferentemente dos livros, as revistas sempre 

propiciaram aos designers certa liberdade na cria��o de 
suas p�ginas, com a condi��o de que estas apresentem
uma identidade visual dentro do projeto, como podemos 
observar de forma muito clara em revistas como a da 
ADG e a ABC Design, onde inclusive existem equipes 
ou designers convidados para fazer o projeto gr�fico de 
uma mat�ria espec�fica. Os principais componentes da 
estrutura de uma revista podem ser resumidos como a 
capa, a primeira p�gina, as p�ginas simples internas, as 
p�ginas duplas e a p�gina final. Em termos mais 
espec�ficos, a capa, o �ndice, o editorial, a equipe ou 
staff, cartas do leitor e eventualmente ao final da revista 
um texto de um colunista convidado ou a opini�o do 
editor ou diretor da revista, que neste caso, � mais 
comum acompanhar as primeiras p�ginas.

As capas, embalagens que vendem 
revistas

A disposi��o dos elementos nos layouts das capas, 
como acontece com qualquer outro produto impresso, � 
caracterizada por simetrias ou assimetrias. O importante 
� a coer�ncia na disposi��o de seus elementos.

Layouts assim�tricos proporcionam um visual 
atraente. A for�a da imagem � equilibrada pelo bom uso 
da marca e pela disposi��o diferenciada do texto das 
chamadas, quando estas existirem.

Layouts sim�tricos transmitem mais estabilidade ao
conjunto, por�m, inibem o espa�o de diagrama��o, 
como podemos observar no projeto gr�fico da revista 
National Geographic, onde o equil�brio � conseguido
por meio da divis�o de pesos visuais. Este modelo � 
importante quando temos uma marca de nome extenso e 
com uma tipografia serifada, por exemplo.

A Marca da Revista

Um dos fatores que contribuir�o para a sobreviv�ncia 
da publica��o � a fixa��o da marca na mente do p�blico 
leitor. A marca � um detalhe que necessita de muito 
estudo antes de sua defini��o. Via de regra, a marca de 
uma revista depende tanto de uma boa sele��o 
tipogr�fica como de uma boa sele��o crom�tica. Depois 
da primeira publica��o, altera��es somente s�o 
aceit�veis ap�s um grande per�odo de tempo e, quando 
necess�rias. dever�o ser sutis, evitando-se interven��es 
radicais no desenho - caso contr�rio, pode-se 
comprometer a identidade da publica��o e acarretar a 
perda dos leitores j� conquistados.

A marca envolve muita pesquisa e uma s�rie de 
elementos que, em conjunto, criar�o uma imagem 
harm�nica na mente do leitor. 

Capa da revista ADG 19, exemplar do ano 2000. A ADG � a Associa��o de Designers Gr�ficos

Capa da revista de moda espanhola DT, n�mero 147 de dezembro de 2008.
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Conte�do do texto das legendas da 
capa

A maioria das capas de revistas inclui de uma a 
dezenas de chamadas para seu conte�do, de modo a 
despertar a aten��o do potencial leitor. A Five n�o 
possui chamada alguma em suas capas, j� a Gol possui,
por�m, � minimalista, assim como a National 
Geographic. N�o existe um par�metro que determine 
qual � a quantidade ideal para uma publica��o. O 
importante, em qualquer estrutura, � que o designer 
saiba destacar as manchetes mais atraentes da capa, 
quando houver mais de uma, e, se for s� uma, 
posicion�-la de maneira estrat�gica para capturar a 
aten��o do p�blico-alvo. Em nenhuma hip�tese as 
chamadas de capa devem interferir na visualiza��o das 
imagens principais que s�o o principal chamariz de 
venda da revista. Quanto � tipografia para as chamadas, 
elas devem priorizar a for�a e a visibilidade das letras, o 
que privilegia as lapid�rias ou grosseiras.

No exemplo da revista Figurino Noivas, � direita, 
logo abaixo, a imagem aparece contornada por v�rias
chamadas, mas n�o � prejudicada por elas. Na revista 
da Gol e da Tam as chamadas tornam-se minimalistas 
valorizando a imagem principal.

Imagens

As imagens de capa normalmente s�o contundentes. 
Devem ter a capacidade de captar a aten��o do p�blico-
alvo, principalmente quando houver mais de uma 
imagem na composi��o do layout. Para isso, o designer 
precisa de certo conhecimento para avaliar imagens. 
Alguns cuidados b�sicos que devem ser tomados s�o 
verificar se o original ou originais que gerar�o a capa 
est�o com foco e resolu��o adequados; se o contraste de 
cores entre o elemento ou os elementos principais da 
foto com o fundo � adequado, e, se as cores de fundo 
n�o est�o muito pr�ximas das de elementos que 
comp�em a imagem.

A percep��o da imagem e o que ela nos indica, 
muitas vezes interfere na qualidade do layout. 
Quanto ao uso de figura humana, o que sempre ir� 
funcionar bem � o bom uso do rosto. Uma foto em 
close do rosto humano sempre ir� funcionar muito 
bem, n�o importa muito se a pessoa for bonita ou 
n�o.

A op��o entre utilizar uma foto ou uma ilustra��o 
tamb�m � importante. As capas da ABC Design 
sempre usam m�o do recurso de ilustra��es como 
principal foco de apelo visual. A capa da revista da 
Pancrom, vista aqui ao lado tamb�m fez uso da 
ilustra��o de forma muito bem sucedida. Cabe ao 
designer decidir que grau de contund�ncia sua 
imagem exige.

Observe a capa da revista Five. 
Esta � uma revista que vende 
sucesso e estilo de vida para um 
p�blico qualificado como 
sofisticado e exigente e �, 
particularmente, voltada para o 
p�blico masculino. Quase todas as 
edi��es apresentar�o mat�rias com 
artigos de luxo, objetos de desejo 
e pelo menos um ensaio sensual 
feminino feito pro um fot�grafo 
convidado. Por isso, n�o existem 
chamadas na capa, que tem um 
design limpo e assim�trico, com 
um close de rosto e o destaque 
para a marca da revista. 

Muitas revistas optam por 
destacar sua marca no alto � 
esquerda, como � o caso da 
Gol, da Tam e da Pancrom. � 
uma �rea nobre na grade e 
coerente com a forma com a 
qual n�s ocidentais 
escrevemos. Esta solu��o � 
boa para diagrama��o da capa. 
Outras revistas, como a 
Figurino Noivas e a Speak Up 
preferem um peso sim�trico 
para suas marcas, centrando-as 
no topo da capa. Esta solu��o 
aumenta a �rea de exposi��o 
da marca por�m, reduz o 
espa�o para diagrama��o.

Capas das revistas Five (2000), GOL (2008), TAM 
(2009), Pancrom (1999), Figurino Noivas (2008) e 

Speak Up (2009).
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P�ginas Internas

As p�ginas internas de uma revista apresentam 
se��es que permitem ao designer valorizar seu trabalho 
e, ao mesmo tempo, induzir o p�blico-alvo a uma 
leitura agrad�vel.

Detalhes que �s vezes passam despercebidos aos 
desenhistas s�o focos visuais que podem e devem 
indicar ao leitor a seq��ncia e o ritmo com que deve 
absorver as informa��es.

A numera��o, o t�tulo corrente, a marca, a se��o, os 
�cones que identificam as se��es merecem um 
tratamento especial, pois dessa codifica��o surgir� uma 
publica��o de sucesso.

As Primeiras P�ginas

A primeira p�gina de uma revista, com desenho 
arrojado, provoca empatia com o p�blico-alvo e destaca 
a filosofia, a identidade visual e a proposta editorial do 
ve�culo. Pode ou n�o fazer parte de sua estrutura o 
sum�rio ou �ndice, pois na maioria delas as informa��es 
editoriais s�o a prioridade.

Algumas revistas trabalham de forma arrojada seus 
sum�rios, destacando os n�meros que identificam as 
p�ginas com corpos grandes e cores; outras preferem a 
sobriedade. O p�blico-alvo � que vai determinar o estilo 
mais apropriado. S�brio ou n�o, o estilo deve fugir do 
lugar-comum e apresentar configura��es criativas.

� importante frisar que ser ousado � uma coisa, 
agora, ser ca�tico � algo bem diferente. Observe como 
ficou confuso o projeto gr�fico do editorial e do �ndice 
da revista da ADG logo aqui abaixo.

EDITORIAIS – ADG / DT / Noivas / 
SpeakUp

Algumas revistas 
adotam a solu��o de 
diagrama��o em tr�s 
colunas, outras em 
duas, outras em duas 
a duas com margem 
recuada e assim por 
diante. A revista 
espanhola DT 
adotou diversos 
tipos de 
diagrama��o, 
fluindo esta 
conforme a 
necessidade ou o 
peso das mat�rias. 

Editorial - A 
revista Figurino 
Noivas adota em seu 
editorial um projeto 
bem simples que 
contrasta com o 
exagero visual deste 
tipo de peri�dico. 
Apenas uma foto 
seleta de uma noiva 
sorridente com uma 
carta assinada de sua 
redatora, o que cria 
uma rela��o 
intimista entre a 
revista e o p�blico 
alvo. As 
informa��es 
t�cnicas s�o 
minimizadas em 
segundo plano. J� a 
Speak Up e a ADG 
procuram crit�rios 
muito mais t�cnicos, 
embora o car�ter 
experimental da 
ADG inspire 
reflex�o, pois 
existem s�rios 
problemas de figura 
e fundo nestas 
p�ginas de �ndice e 
de editorial na 
revista da ADG 
edi��o 19. A escrita 
na vertical  no �ndice 
da ADG tamb�m 
n�o se traduz de 
forma eficiente, 
causando o risco de 
tornar impercept�vel 
ao leitor desatento 
uma s�rie de  
informa��es 
importantes.

Editoriais das revistas da ADG, DT, Figurino Noivas e Speak Up.
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�NDICES – DT / TAM / GOL Aqui vemos projetos editoriais muito organizados e elegantes. Aparentemente ortodoxos.
No projeto gr�fico do editorial e do �ndice � preciso passar para o leitor todas as informa��es 
t�cnicas que este demandar� por parte do peri�dico. Por exemplo, os endere�os para e-mail,
Ficha t�cnica, equipe, a ordena��o e pagina��o das principais mat�rias. No caso da Gol, 
Da Tam e da revista Valor, que se apresentam bil�ng�es, esta ortodoxia se mostra 
extremamente eficiente.

Editorial da revista GOL Editorial da revista TAM Editorial da revista Valor Econ�mico

Editorial da revista Void

�ndice da revista DT �ndice da revista TAM �ndice da revista GOL
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MIOLOS - GOL

MIOLOS – TAM / Revista Valor

MIOLOS – Revista DT

Vemos aqui alguns exemplos dos mais variados tipos de diagrama��o.
Duas colunas com recuo, tr�s colunas, duas, seis e at� sete, na revista Valor.

A DT atingiu grande flu�ncia na diagrama��o com o uso de diversos tipos de  arranjos de coluna, 
como nos exemplos que se seguem abaixo, onde temos um diagrama com tr�s colunas e diagrama de 
duas colunas com recuo. Esta varia��o nada tem de ca�tica, � na verdade um recurso gr�fico bem 
vindo na quebra da monotonia.
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MIOLOS – Revista VOID

A propaganda como meio de 
sobreviv�ncia

O sustento de um ve�culo impresso est� no 
an�ncio publicit�rio. Cabe ao designer a tarefa de 
produzir ou de selecionar an�ncios que atendam �s 
necessidades de quem se prop�e a usar a m�dia 
impressa para aumentar seus lucros ou melhorar a 
imagem e a credibilidade da institui��o que 
representa. A escolha de como e onde a publicidade 
ir� aparecer na revista � ponto chave no sucesso de 
um projeto editorial. Deve-se evitar confundir 
publicidade com o conte�do das mat�rias, de 
prefer�ncia, isolando a propaganda em uma p�gina 
simples ou dupla dedicada para este fim. Da mesma 
forma que se seleciona o local e o layout para a 
publicidade, deve-se entender que o tipo de 
propaganda deve adequar-se ao tipo de p�blico alvo 
da publica��o. Fazer esta sele��o � parte integrante 
de um bom design gr�fico.

Para n�s, projetistas gr�ficos, as leis de unidade e 
ritmo ser�o uma constante na produ��o dessas pe�as. 
A procura de letras que tenham a 'cara' do produto, a 
variedade de formas, o contraste, a intensidade 
sim�trica, quando se fizer necess�ria no layout, 
somados aos conceitos de assimetria e simetria, s�o o 
que v�o determinar se a veicula��o ter� sucesso ou 
n�o.

Resumo

O design editorial constitui um meio de 
representa��o de id�ias, conte�dos, sentimentos.

O projeto de uma p�gina ou publica��o deve ser 
solid�rio com os conte�dos que apresenta e com o 
contexto hist�rico-social no qual se manifesta.

A revista Void, assim como outras citadas anteriormente 
tamb�m exercita a arte de experimentar diversas grades com 
diferentes divis�es por coluna em sua diagrama��o. Nestes 
exemplos vistos aqui acima, temos uma mat�ria sendo aberta 
com duas colunas e numa outra p�gina a mat�ria � distribu�da 
em cinco colunas. Tecnicamente, neste exemplo, as duas 
colunas que abrem a mat�ria est�o corretamente aplicadas. H� 
grande espa�o em branco para proporcionar o arejamento que 
a diagrama��o em duas colunas exige, por�m, como o layout 
desta revista � na horizontal, este ultrapassa o limite de toques 
permitido para o conforto visual, que s�o 52 toques. No caso 
espec�fico da Void, observa-se a exist�ncia de mais de 100 
toques por coluna, mais do que o dobro do limite de conforto 
para a leitura. Isto provoca fadiga no leitor , a leitura fica 
pesada logo na abertura da mat�ria. � verdade que  a revista 
tem um apelo visual fort�ssimo, podendo ser considerada mais 
como um elemento art�stico do que como uma ferramenta de 
informa��o, o p�blico alvo tamb�m � espec�fico, por�m, este 
� um detalhe que pode ser repensado, qualquer que seja o 
projeto gr�fico.
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A cria��o, a ilustra��o, a ordena��o tipogr�fica, a 
fotografia, dentre outros elementos visuais, est�o 
inclusos no processo de produ��o. 

A grade (grid) � o conjunto de linhas ou �reas de 
marca��o cuja fun��o � organizar conte�dos em rela��o 
ao espa�o da p�gina, estabelecendo o n�mero de 
colunas, o espa�o entre elas e as margens da p�gina.

A grade pode ser definida como “uma solu��o 
planejada para determinados problemas permitindo ao 
designer criar diferentes layouts contendo uma grande
variedade de elementos, sem, todavia, fugir da estrutura 
predeterminada”. (HULBURT, 1999 p.82) 

A grade (grid), em um projeto gr�fico de revista, � 
respons�vel pela unidade das diferentes edi��es da 
publica��o, de forma que, mesmo que o conte�do varie 
bastante de uma para outra, todas tenham sempre “a 
cara” daquela revista. Ela consiste num conjunto 
espec�fico de rela��es de alinhamento que funcionam 
como guias para a distribui��o dos elementos num 
formato.

Um dos elementos padronizados pelo grid � a 
margem.  A margem constitui-se na �rea livre entre o 
impresso e a borda da p�gina. Ela existe, segundo 
M�ller (1982), por raz�es est�ticas, ou seja, tornar a 
leitura mais agrad�vel (arejamento), e tamb�m por 
raz�es t�cnicas.

Ao sistematizar superf�cies e espa�os da p�gina 
levando em conta crit�rios objetivos e funcionais, o 
diagrama sugere a id�ia de ordem em uma publica��o, 
tornando a diversidade de imagens e textos mais 
intelig�veis e claros, contribuindo para a credibilidade 
da informa��o transmitida.

Outro elemento fundamental para manter as 
caracter�sticas da publica��o � a escolha tipogr�fica.
Cada fam�lia tipogr�fica tem uma personalidade e um 
estilo, que ajudam a transmitir visualmente a mensagem 
pretendida. Essa personalidade deve ser levada em 
conta no momento de escolha tipogr�fica, assim como a 
legibilidade da fonte. 

O design da p�gina � fundamental para a qualidade 
da recep��o da informa��o. Uma pesquisa do Poynter 
Institute, citada por Moraes (1998, p.40), indicou que “o 
trabalho de arte – ilustra��es e infogr�ficos – comp�e o 
conjunto de elementos primordialmente percebido pela 
maioria dos leitores (80%), seguido pelas fotografias 
(75%) e pelos t�tulos (56%). De acordo com esta 
pesquisa, o texto aparece em s�timo lugar, com apenas 
25%”. A pesquisa investigava o processamento dos 
elementos da p�gina, ou seja, quais e como os 
elementos s�o percebidos pelos leitores.
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Assim sendo, embora seja comum o pensamento de 
que uma revista sirva para transmitir informa��o em 
forma de texto, s�o os demais elementos em conjunto, 
pensados e definidos pelo design editorial, que 
funcionam melhor para o enriquecimento da 
transmiss�o da mensagem pretendida.

Outras informa��es

Formato Din - No in�cio da fabrica��o de papel eram 
in�meros formatos diferentes. Em 1911, a Associa��o 
de Engenheiros Alem�es, visando a economia de papel 
e a racionaliza��o de m�o-de-obra, resolveu criar um 
formato padr�o para o papel, conhecido como formato 
internacional ou DIN (Deustsche Industrie Normunque). 
Permite o aproveitamento m�ximo desde um cart�o de 
visitas a um jornal.

Como determinar o centro �ptico?

Trace as duas diagonais do desenho da p�gina. Com 
isso voc� determina o centro geom�trico da p�gina. O 
centro �ptico sempre estar� em algum ponto 
perpendicular e acima do centro geom�trico. A partir 
deste centro, trace a horizontal e a vertical que dividem 
em duas partes iguais a p�gina. Agora, isolando a parte 
superior, trace as duas diagonais desta metade. A partir 
dos pontos de intercess�o entre as quatro diagonais 
tra�adas, trace uma linha horizontal. O ponto onde esta 
horizontal cruza com a mediana vertical da p�gina � o 
centro �ptico desta p�gina.
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Definindo a mancha gr�fica

A mancha gr�fica em qualquer projeto editorial, 
sejam livros, revistas, panfletos, jornais, cat�logos, 
encartes, p�steres, ou qualquer tipo de pe�a impressa ou 
em m�dia digital, � a �rea de distribui��o dos elementos 
gr�fico, figurativos ou textuais. � a sua efetiva �rea de 
trabalho. 

Muito antes de se escolher a tipografia, o corpo das 
fontes, seu peso, cor ou inclina��o, � preciso definir-se 
o espa�o onde a massa de texto ser� distribu�da. Este 
espa�o denomina-se coluna. Por�m, somente ser� 
poss�vel definir-se o tamanho da coluna ap�s definir-
se o tamanho da mancha gr�fica. Sendo assim, a 
mancha gr�fica pode ser considerada elemento 
soberano no desenvolvimento de um projeto gr�fico.

De forma que dentro das etapas de cria��o num 
projeto editorial podemos sintetizar a seguinte 
seq��ncia: 

1- projeto da mancha gr�fica
2- defini��o do n�mero de colunas
3- defini��o da tipografia ou das fam�lias 

tipogr�ficas e seus estilos

Somente o projeto da mancha gr�fica poder� dar 
ao designer uma no��o de que propor��o ir� 
empregar em fotos, imagens, gr�ficos e massa de texto 
dentro da p�gina. � comum ao designer preocupar-se 
muito com a escolha das fontes, n�o que isso n�o seja 
importante, mas � secund�rio em rela��o � 
import�ncia de um bom projeto de grid.

O que define a mancha gr�fica � a constru��o de 
suas margens.

� facultativo ao designer definir a margem que 
melhor lhe convir. Por�m, existem diversas regras e 
m�todos muito eficientes que podem ser ou seguidos 
como modelo ou servir de inspira��o para a gera��o 
de novos modelos. � comum aceitar-se que uma 
rela��o matem�tica de propor��o entre o tamanho da 
p�gina e a �rea de mancha gr�fica criar�o no design 
uma impress�o muito mais agrad�vel ao leitor. A 
mais famosa rela��o � a chamada rela��o �urea, onde 
a p�gina ter� uma �rea proporcional a 34 por 21 e a 
�rea de mancha gr�fica ter� margens com medidas 
obedecendo a seguinte propor��o:

 3 para a margem superior
 6 para a margem inferior
 2 para a margem interna
 4 para a margem externa

As margens, al�m de definir uma �rea de trabalho 
para o designer, tamb�m favorecem a cria��o de uma
prote��o ao conte�do de informa��o quanto �s quest�es 
f�sicas inerentes a um projeto impresso como no caso da 

Margens
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dobra dos cadernos de um jornal, revista ou livro, 
permitindo que o conte�do de informa��o escape da 
�rea de dobra, favorecendo a legibilidade. Da mesma 
forma que a margem tamb�m ir� proteger o conte�do no 
processo de acabamento da m�dia impressa. Por �ltimo, 
a fun��o da margem ir� fornecer ao projeto uma �rea de 
arejamento, tornando o processo de leitura mais leve.

No projeto de revistas, teremos os mesmos crit�rios 
para classificar as margens que utilizamos em projetos 
de livros:

 Econ�micas
 Normais
 Luxuosas

� fato por�m, que raramente encontraremos jornais 
ou revistas com um projeto de mancha gr�fica do tipo 
luxuoso ou elegante. Mesmo no caso de livros, � 
praticamente restrito aos livros de arte este caso especial 
de projeto de mancha.

As margens podem ser todas iguais, iguais duas a 
duas, ou seja, a superior igual a inferior e a esquerda 
igual � direita, tr�s margens iguais com a interna maior 
ou todas as margens desiguais, entre outras muitas 
varia��es.

De uma forma padr�o, por�m n�o obrigat�ria, uma 
revista, assim como qualquer livro de formato 
retangular vertical poder� obedecer ao seguinte 
processo de cria��o:

Desenhe um quadrado inicial, trace uma 
diagonal, este ser� o raio do arco que marca a 
altura maior do ret�ngulo como podemos ver 
na pr�xima seq��ncia. Este ret�ngulo vertical � 
o formato de sua p�gina, como vemos no 
esquema a seguir:

A seq��ncia acima descreve o m�todo de 
desenho com a propor��o vertical padronizada 
pela norma DIN (Deustch Industrie Norms). 
Como a norma DIN estabelece o formato da 
p�gina a partir de um quadrado, sendo o lado 
menor da p�gina igual ao da base do quadrado 
e o lado maior da p�gina igual a diagonal do 
quadrado, para projetarmos qualquer p�gina 
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dentro da norma DIN, basta multiplicarmos a 
base da p�gina por 1,4142 para conhecer sua 
altura, e teremos uma p�gina proporcional 
normalizada.

Mancha econ�mica

De uma forma muito ampla, manchas classificadas 
como econ�micas, categoria onde geralmente 
encontram-se os livros de texto, cr�nicas, romances, os 
pocket books entre outros, apresentam margens 
pequenas, com pouca �rea de arejamento e o m�ximo de 
�rea de texto impressa. Quase sempre encontraremos 
simetria entre as margens. Simetria dois a dois, simetria 
em tr�s margens ou simetria nas quatro margens. 
Vejamos ent�o como tra�ar a mancha gr�fica de um 
livro econ�mico.

Agora, uma vez desenhada a p�gina, como vimos 
no esquema anterior, trace a sua diagonal. Teremos duas 
diagonais ent�o, a diagonal do quadrado original e a 
diagonal da p�gina. No ponto onde a diagonal da p�gina 
intercepta o arco formado pela diagonal do quadrado 
original, trace uma perpendicular para cima (terceiro 
quadro da seq��ncia abaixo). Este ret�ngulo 
proporcional menor ser� a sua mancha gr�fica. Mas 
como reposicion�-la de forma sim�trica? Para isso 
precisamos dividir ao meio a �rea que sobra � esquerda 
e abaixo (veja ao quarto e quinto quadros da seq��ncia 
abaixo). Reposicione este ret�ngulo menor no centro da 
p�gina para criar o arejamento das margens e pronto, 
est� desenhada a sua p�gina mestra, como vemos na 
pr�xima seq��ncia logo abaixo:

Manchas tradicionais

Agora, uma vez desenhada a p�gina, trace a sua 
diagonal. Teremos duas diagonais ent�o, a diagonal do 
quadrado original e a diagonal da p�gina. No ponto 
onde a diagonal da p�gina intercepta a base do quadrado 
original, trace uma perpendicular para cima. Este 
ret�ngulo menor ser� a sua mancha gr�fica. Re-
posicione este ret�ngulo menor ao longo da diagonal do 
ret�ngulo at� que este encontre o arco formado pela 
diagonal do quadrado original, para criar o arejamento 
das margens e pronto, est� desenhada a sua p�gina 
mestra, como vemos na pr�xima seq��ncia da pr�xima 
p�gina.
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Manchas de luxo ou elegantes

Trace o formado equivalente de duas p�ginas, 
como se estivessem lado a lado. Divida o que seria o 
lado maior (altura da p�gina) em oito espa�os iguais. 
Agora, da ponta que marca o limite interno da p�gina 
�mpar com a p�gina par, trace duas diagonais, uma para 
direita e outra para esquerda, cruzando com a sexta 
divis�ria. No ponto em que as diagonais cruzam com a 
terceira divis�ria de cima para baixo, forma-se um 
ret�ngulo proporcional que dever� ser deslocado para o 
ponto de intercess�o das diagonais com a primeira linha 
divis�ria como vemos na figura a seguir.

A mancha na propor��o �urea

A tradicional margem de propor��o �urea � feita da 
seguinte forma:

1- Tra�a-se uma diagonal na p�gina esquerda e 
outra na p�gina direita ligando o topo � base, a 
partir das faces que unem as duas p�ginas.

2- Tra�a-se uma mediatriz horizontal e outra 
vertical nestas duas p�ginas, na esquerda e na 
direita.

3- A partir do centro da p�gina tra�a-se uma 
circunfer�ncia cujo di�metro � o di�metro da 
p�gina.

4- No ponto onde esta circunfer�ncia intercepta a 
diagonal desenhada no passo 1 eleva-se uma 
vertical e tra�a-se uma horizontal. Estas duas 
linhas marcar�o as margens externa e inferior da 
p�gina.

5- Desloca-se esta circunfer�ncia para cima na 
metade da dist�ncia da margem inferior � borda 
da p�gina.

6- Tra�a-se uma tangente ao c�rculo, paralela � 
mediatriz horizontal da p�gina. Esta ser� a 
margem superior.

7- No ponto onde a margem superior atinge a 
diagonal tra�ada no passo 1, tra�amos uma linha 
vertical que ser� a margem interna da p�gina.
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8- Espelhando este procedimento obt�m-se as 
margens de ambas as p�ginas.

Por quest�es econ�micas e criativas mesmo, nem 
sempre iremos fazer um projeto editorial numa 
propor��o �urea. Assim, o processo tradicional de se 
projetar uma margem dentro de uma propor��o �urea 
pode e deve ser adaptado para qualquer outro tipo de 
formato.

Os tipos de margens

Os diagramas que vemos a seguir ilustram uma s�rie 
de caracter�sticas construtivas para um projeto de 
margens.

Quando se trata de um projeto editorial como um 
folder, uma revista, uma newsletter, um jornal ou um 
livro, sempre veremos a condi��o de p�ginas faceadas, 
lado a lado. Por isso, costuma-se denominar as margens 
como superior, inferior, interna e externa. 

As margens poder�o ser todas iguais, sem diferen�as 
de medidas entre si, por�m, sempre existe o risco deste 
tipo de design se tornar mon�tono.

Al�m das margens iguais, pode-se projetar margens 
muito finas, que ocupem mais de 90% da �rea total da 
p�gina. Isto causa um efeito imprevis�vel. N�o 
funcionar� para a maior parte dos projetos de livros e 
jornais, por�m, algumas revistas tem obtido �xito em 
usar este tipo de diagrama.

As margens tradicionais tem a margem superior 
arbitr�ria, ou seja, ser� definida pelo designer, n�o 
tendo uma raz�o necessariamente geom�trica para s�-la. 
A partir desta margem superior arbitr�ria, a margem 
inferior ser� o dobro da superior, a margem interna ser� 
� da superior e a margem externa ser� o dobro da 
interna.

Podemos ter margens desiguais que favorecem certos 
deslocamentos que quebram a monotonia na pr�pria 
mancha e que tamb�m permitem a inser��o de alguns 
elementos gr�ficos fora da mancha. Tamb�m s�o 
conhecidas como margens escolares. Podem ocorrer em 
livros muito grandes como em dicion�rios e B�blias, 
para compensar opticamente a grande curvatura na 
dobra de abertura destes (gutter).

As margens podem ser espelhadas. S�o as mais 
comuns, ocorrem em margens iguais, iguais finas e nas 
tradicionais. A id�ia de se espelhar a margem veio da 
necessidade de n�o se sobrepor a mancha da face da 
p�gina com a mancha de seu verso, no caso de se 
imprimir em folhas muito finas que apresentam certa 
transpar�ncia, criando um efeito �ptico indesejado.

* Gutter ou entre manchas ou entre colunas. � um espa�o de reserva entre as 
duas manchas gr�ficas. Em geral, equivale a soma das duas margens internas 
de p�ginas espelhadas faceadas. Serve para evitar que a �rea �til impressa ou 
mancha gr�fica se aproxime muito da calha de dobra (por isso “gutter”) em 
projetos de muitas p�ginas como livros e revistas.
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As manchas podem ser id�nticas, onde n�o se 
espelham as p�ginas faceadas, por�m repete-se na 
p�gina �mpar a mesma mancha da p�gina par. � pouco 
usual.

Podem ser do tipo Tensa, Informal, Formal e 
Luxuosa. Todas estas podem ser empregadas em 
edi��es mais requintadas, elegantes, pois apresentar�o 
grandes �reas de arejamento. As informais s�o do tipo 
assim�trico ou mancha desigual. As tensas ocupar�o 
quase toda a altura da p�gina, por�m, pesando 
geometricamente a p�gina, pois, apresentam recuo para 
a borda desta. As formais s�o centradas na p�gina. As 
elegantes ou luxuosas s�o a combina��o da informal 
com a centrada.

Os diagramas vistos aqui ao lado apresentam 
aplica��es diversas do processo de divis�o de colunas 
ap�s a defini��o da mancha gr�fica. � neste ponto que o 
designer come�a a definir a estrutura de sua grade 
(grid).

Os 15 passos de uma grade r�pida

O designer Andr� Jute em seu livro Grid – The 
Structure of Graphic Design define 15 principais passos 
para se construir uma grade simples e r�pida. N�o se 
trata de uma regra a ser seguida porque cada projeto 
pode e deve ser �nico, por�m, serve como uma linha 
guia a ser desdobrada com o tempo e com a experi�ncia.

Passo 1 – A defini��o do formato do papel da p�gina. 
Em geral, o formato do papel � dado ou pelo editor, ou 
pelo cliente. Se isto n�o acontecer, o designer deve 
seguir um dos formatos do padr�o ISO (A5, A4, A3...), 
na posi��o vertical, ou porta-retrato.

Passo 2 – A defini��o da fam�lia tipogr�fica. De 
acordo com Andr� Jute, a fam�lia Helv�tica � ideal para 
ser aplicada em chamadas e t�tulos, j� as fam�lias 
Times, Palatino (mais comum em Macs), Sabon e 
Baskerville s�o ideais para a massa de texto. Andr� Jute 
define a Helv�tica como neutra e boa para o trabalho em 
qualquer tipo de outra fonte. Define a Times como 
tendo um entre-letra muito eficiente e tem leitura 
imediata, � f�cil de ser lida. Jute considera a Palatino 
como sendo larga e respeit�vel. Define a Sabon como 
moderna e graciosa e a Baskerville como respeitosa e 
elegante. Obviamente o designer pode escolher 
qualquer outro tipo de fam�lia tipogr�fica de sua 
prefer�ncia, como a Garamond, por exemplo, pode 
inclusive optar por desenvolver todo o seu texto 
(incluindo as chamadas e t�tulos) com uma �nica fam�lia 
serifada, impondo um ambiente com mais classe e 
menos informal. Este conjunto sugerido por Andr� Jute 
� apenas uma pequena lista de possibilidades. Dica: na 
d�vida entre duas fontes com serifa ou duas fontes sem 
serifa, monte uma janela com uma aplica��o de at� 16 
varia��es de tamanho de texto, peso e estilo para efeito 
de compara��o, como se segue no exemplo abaixo:
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Passo 3 – A defini��o do arejamento. Como vem 
sendo dito desde o in�cio, o bom design de p�gina exige 
que se predefina uma �rea de arejamento, por�m, como 
deve ser este arejamento? Uma regra simples, dita que o 
arejamento (sempre que poss�vel) deve ser planejado 
muito mais entre a �rea de p�gina e os elementos 
gr�ficos internos do que entre estes elementos 
propriamente ditos. Isso dar� a p�gina uma din�mica 
mais atraente. A figura ao lado pode ilustrar melhor este 
conceito. 

Passo 4 – Dimensionando a margem. A margem 
lateral m�nima ser� de 12 mm, sendo mais indicado usar 
margens de 19 mm para um projeto padr�o e margens 
m�nimas de 25 mm para projetos mais elegantes. 
Margens maiores que 25 s�o consideradas exageradas 
pelo mercado, a n�o ser que voc� seja um designer 
famoso, do tipo muito al�m da cr�tica ou que esteja 
fazendo o projeto de um livro de arte.

Passo 5 – A rela��o entre as margens. A margem 
superior e inferior sempre ser� maior que as margens 
laterais. A margem interna sempre ser� maior que a 
margem externa. Isso, na imensa maioria dos casos.

Passo 6 – Escolhendo o tamanho da fonte. A 
capacidade de leitura para a maioria das pessoas numa 
larga faixa et�ria varia pouco entre fontes de corpo 8 
pontos a 14 pontos, qualquer que seja a fam�lia 
tipogr�fica, variando-se apenas a dist�ncia que se estar� 
da massa de texto. De forma que a op��o por 
determinado tamanho de fonte depender� muito da 
geometria da caixa de texto e da largura das colunas. De 
forma a permitir a redu��o ou melhor ainda, a aus�ncia 
de hifeniza��o.

Passo 7 – Definindo a entrelinha. Uma bem sucedida 
defini��o de uma caixa de texto ser� a que tiver a 

8pt de corpo em fonte Times New Roman

10pt de corpo em fonte Times New Roman

12pt de corpo em fonte Times New Roman

14pt de corpo em fonte Times New Roma

Este texto foi escrito 
em fonte Times New 
Roman com corpo 10 
de tamanho e com 
entrelinha de 10 pontos

Este texto foi escrito 
em fonte Times New 
Roman com corpo 10 
de tamanho e com 
entrelinha de 11 pontos

Este texto foi escrito 
em fonte Times New 
Roman com corpo 10 
de tamanho e com 
entrelinha de 12 pontos
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melhor rela��o entre o corpo da fonte, a sua entrelinha e 
a largura da coluna. Define-se como entrelinha m�nima 
para uma boa flu�ncia de leitura aquela que for 
equivalente em tamanho ao corpo de letra da caixa de 
texto. Por exemplo, para uma fonte qualquer de corpo 
10, sua entrelinha m�nima ser� de 10 pontos. Uma boa 
entrelinha ter� um incremento de 20% sobre o tamanho 
do corpo da fonte, quando as caixas de texto forem 
pequenas, como s�o em geral as legendas e notas. Por 
exemplo, para uma fonte qualquer de corpo 10, a 
entrelinha ideal ser� de 12 pontos. Por�m, em colunas 
mais largas com massas de texto mais pesadas, mesmo 
uma entrelinha de 12 numa fonte de corpo 10 tornar� o 
texto cansativo e at� mesmo ileg�vel. Para massas de 
texto entre 39 a 54 toques no corpo 10, use entrelinha de 
14 pontos.

Passo 8 – O Tamanho da coluna. Lembra do segredo 
de Tostines? Sim, o tamanho das colunas define o 
tamanho da fonte assim como o tamanho da fonte 
define o tamanho da coluna. Ambos interferem um no 
outro. N�o existe um c�lculo espec�fico para se definir o 
tamanho das colunas, ser� preciso, obedecendo as 
regras de legibilidade, distribuir a massa de texto e fazer 
os devidos ajustes na grade, ou alterando-se a largura da 
coluna, alterando-se com isso tamb�m as dist�ncias 
entre colunas ou mesmo o n�mero de colunas ou 
alterando-se o corpo da fonte. 

Passo 9 – Hierarquize os tamanhos de fonte. Defina 
os tamanhos de fonte para cada elemento de texto em 
sua p�gina. Desta forma, defina o tamanho da fonte da 
chamada principal, das sub-chamadas, das caixas de 
info-gr�ficos, da numera��o de p�gina, do nome do 
cap�tulo ou da se��o da revista ou jornal, e de qualquer 
outro tipo de padr�o que ir� existir em sua p�gina. 

Passo 10 – Ajustando a carga de texto na p�gina. A 
�nica forma de se ajustar a massa de texto � p�gina � de 
fato fazendo uma boneca de seu projeto. Pode ser uma 
boneca virtual mesmo. Pegue uma massa de texto 
qualquer, pode ser uma gerada automaticamente pelo j� 
consagrado site – www.lipsum.com – e aplique em seu 
arquivo criado no programa de sua prefer�ncia. Agora, 
afaste-se do seu monitor o bastante para visualizar n�o o 
texto em si, mas a massa de texto. Se isto lhe parecer 
um tanto escuro, � porque o texto no formato definido 
ficou muito denso. Aumente ent�o a entrelinha. Muitas 
vezes isso j� basta. Somente se este passo n�o for 
suficiente, reveja seu projeto de n�mero de colunas, 
largura de margens e de entre-colunas.

Passo 11 – Trabalhe com as p�ginas faceadas. � 
recomend�vel fazer o projeto editorial de livros, jornais 
e revistas considerando p�ginas faceadas, justamente 
porque � assim que o leitor ir� ler.

Passo 12 – Definindo a sangria. Todo projeto gr�fico, 
de cart�es de visita a embalagens, capas, folhetos, 
cartazes, livros, jornais e revistas dever� considerar as 

T�tulo de 
p�gina em 
corpo 16 por 22 
de entrelinha

N�mero de p�gina 
em corpo 12

Textos de topo de p�gina 
em corpo 9 por 11 de 
entrelinha

Notas e legendas de imagens em 
corpo 7 por 10 de entrelinha
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margens de sangria. � o que garante que mesmo que 
haja um ligeiro desalinhamento na prepara��o de 
m�quina, todas as imagens pare�am corretas aos olhos 
do cliente, ap�s o refilo e acabamento. Tornou-se 
padr�o de mercado recomendar 3 mm de margem de 
sangria, ainda que a Adobe® afirme que os sistemas 
modernos de impress�o usando sua linguagem 
PostScript© n�o necessitem de mais de 1 mm de 
margem de sangria. Como n�o � poss�vel ter certeza do 
padr�o de servi�os gr�ficos oferecidos, at� porque 
existem quest�es complexas como or�amento, cliente, 
entre outras, use uma margem de 5 mm como garantia.

Passo 13 – Refinando o projeto – Colunas – Se a 
grade ir� ter mais de uma coluna, podemos classificar as 
colunas em largas ou estreitas. Colunas largas conferem 
ao design um car�ter mais s�brio e imponente, cl�ssico, 
como � o caso da revista National Geographic. Mais de 
duas colunas, como 3, 4, cinco ou mais, ir�o conferir ao 
design um car�ter de leitura mais imediata, mais 
acess�vel. 

Passo 14 – A numera��o de p�gina – A numera��o de 
p�gina entre outros elementos acess�rios como nome de 
cap�tulos, nome do autor do livro ou da mat�ria, nome 
da revista, do jornal, nome do caderno e a data est�o os 
�ltimos elementos a entrar no design de uma p�gina. 
Por�m, devem contribuir para o equil�brio e beleza do 
projeto, por isso sua escolha, propor��o e 
posicionamento devem ser criteriosos e deve-se usar de 
bom senso.  

Passo 15 – A quebra das colunas em blocos. Esses 
blocos servir�o como “andares” em pr�dios. Esses 
blocos formar�o conjuntos verticais, horizontais ou em 
ambas as dire��es e definir�o o posicionamento de 
caixas de texto e caixas de imagens, organizando cada 
elemento na p�gina. A divis�o das colunas em blocos 
torna o design muito mais flex�vel. 
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Como juntar tudo isso?

Observe a abertura de mat�ria da revista de moda 
espanhola DT, na edi��o de dezembro de 2008, com a 
atriz Charlize Theron. A mancha gr�fica nesta revista 
para esta mat�ria visualmente � do tipo todas iguais, 
com 10 mm de margem na superior, na inferior, na 
externa e na interna.  Por�m, na realidade existem 
apenas 3 margens iguais. O designer desta revista 
realizou um ajuste �ptica nas margens internas para 
compensar a canaleta que se forma na dobra interna da 
revista, j� que se trata de uma edi��o com 202 p�ginas. 
Lembremos que margens iguais costumam inferir 
monotonia ao design. Por�m, este foi um recurso 
utilizado para trazer requinte ao projeto, e � muito bem 
sucedido neste sentido. A simetria das margens confere 
� foto principal um apelo visual cl�ssico muito forte, � 
como se tratasse de um verdadeiro porta-retrato, com 
uma din�mica, vibrante e bem trabalhada foto em preto-
branco. 

A massa de texto � distribu�da em duas colunas, o que 
mais uma vez, tamb�m enfatiza monotonia. Ent�o como 
o design desta p�gina tornou-se bem sucedido? 
Principalmente pela escolha da fam�lia tipogr�fica e 
pela escolha do corpo da fonte. A fonte escolhida 

pertence a fam�lia Garamond, ou uma variante desta. O 
corpo da fonte foi o corpo 9 com uma entrelinha de 11
pontos. A largura das duas colunas foi estabelecida pela 

Neste projeto editorial, dois tipos de fam�lias tipogr�fica foram utilizados, uma 
serifada para a massa de texto e outra sem serifa para chamadas, notas, subt�tulos, nome 
da revista e n�mero de p�gina. A serifada, em fun��o de diversas caracter�sticas tornou-se 
mais f�cil de ser identificada, pertence � fam�lia das Garamond. J� a sem serifa n�o 
parece muito clara, possui tra�os da L�cida Sans Unicode e tamb�m se aproxima da 
Myrian Pro. O importante � observar como o designer cria blocos fechados de texto, por 
vezes at� rompendo regras importantes no entrelinhamento das chamadas (nunca da 
massa de texto principal), para formar blocos visuais de impacto nestas p�ginas de 
abertura da mat�ria, inclusive, justificando o texto da mat�ria.

A justifica��o do texto gera muita controv�rsia. Muitos designer ir�o criticar a 
justifica��o do texto, outros ir�o defend�-la. Na verdade, existem pontos a serem 
defendidos em ambos os estilos, cabe a voc�, futuro designer decidir que caminho 
prefere. Porque justificar um bloco de texto? Porque o texto justificado confere ao projeto 
uma unidade de est�tica muito harm�nica que favorece, evidencia o aparecimento da 
geometria da grade planejada pelo designer. Ou seja, este requinte de um certo modo, 
acaba por fazer aflorar o pr�prio brilho do designer que est� por tr�s de um projeto bem 
estruturado. Por outro lado, o texto justificado exige conhecimento das ferramentas 
dispon�veis nos softwares de editora��o eletr�nica para equilibrar os espa�os entre 
palavras, fluindo corretamente toda a massa de texto. S� por este motivo, a justifica��o j� 
� um grande risco.

O texto n�o justificado pode parecer mais informal, menos elegante, por�m, � a 
solu��o ideal para grandes massas de texto. Quando o texto n�o est� justificado, e 
alinhado � esquerda, a margem direita da caixa de texto parecer� incompleta. Por�m, � 
exatamente este efeito o que melhor conduz o processo de leitura. O descasamento do 
final de cada linha informa ao c�rebro humano em que posi��o o olhar se localiza no 
texto, tornando a leitura muito menos cansativa do que no texto justificado.  De forma 
que podemos considerar a n�o justifica��o do texto t�o importante para a leitura quanto a 
serifa.
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quantidade de toques. No caso do exemplo que se segue 
s�o duas colunas cada uma com 52 toques. Isso nos d� 
uma coluna com 6,5 cm de largura. O entre-colunas 
utilizado foi equivalente ao corpo de letra mais o 
entrelinha, ou, aproximadamente 15 pontos de largura, o 
que equivale a cerca de 4 mm. De forma que a soma do 
entre-colunas com as duas colunas nos d� uma mancha 
de 13,4 cm.  Isso se distancia muito da monotonia, 
tornando a mancha gr�fica bastante arejada.

A principal chamada � o pr�prio nome da atriz, na 
mesma fonte, por�m trabalhada, entrando mais como 
elemento gr�fico que como chamada propriamente dita.

Outras entradas de texto como subt�tulos, n�mero 
de p�gina e o nome da revista foram distribu�dos de 
forma sim�trica ocupando a �rea m�xima da mancha 
gr�fica e conferindo equil�brio geom�trico ao projeto.
A revista National Geographic tamb�m utiliza de 
margens iguais, o mesmo recurso j� visto na revista DT, 
com a corre��o �ptica nas margens internas para 
compensar a dobra da revista, neste caso, uma revista de 
125 p�ginas. A revista National Geographic tem um 
formato bem menor que a revista DT. De largura, a NG 
tem 17,5 cm. Outro detalhe que aproxima o design das 

duas revistas � que ambas abrem suas mat�rias em duas 
colunas. O prop�sito da NG � apresentar-se como uma 
revista s�ria, e para isso usa uma diagrama��o s�bria, 

A National Geographic utiliza duas fam�lias tipogr�ficas, uma serifada para os blocos de 
texto, nome da revista, numera��o de p�gina, data da edi��o e uma vers�o it�lica da 
mesma para referenciar o autor da mat�ria, e outra, sem serifa, para t�tulos e legendas de 
imagens. A fonte n�o serifada tamb�m inicia as aberturas de mat�ria, nas primeiras seis 
palavras. O texto que se segue � o que em jornalismo se chama “lide”, um texto de apoio, 
uma introdu��o que aborda do que se trata a mat�ria, para chamar aten��o do leitor.
� importante frisar que o modelo aqui apresentado n�o � a regra desta revista. Apenas 
duas mat�rias nesta edi��o seguem este padr�o de grade e de escolha e hierarquia 
tipogr�fica em toda a edi��o de fevereiro de 2009, de forma a tornar a leitura mais 
din�mica, leve e menos mon�tona. A edi��o de maio de 2009 por exemplo somente 
seguir� este padr�o em uma �nica mat�ria.
Obviamente, as fam�lias tipogr�ficas s�o respeitadas, as margens s�o mantidas, a divis�o 
da massa de texto em duas colunas tamb�m, o projeto das capas segue o mesmo 
princ�pio, mas a solu��o hier�rquica das fontes e inclusive as legendas das imagens, n�o 
seguir�o um padr�o r�gido no projeto editorial da National Geographic.
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sim�trica, centrada, totalmente cl�ssica. A fonte usada 
nas chamadas � a Helvetica, variando entre Helvetica 
regular e Helvetica bold. Na massa de texto a NG utiliza 
uma fonte serifada com corpo 9 e entrelinha de 11 
muito pr�xima � Sabon, padr�es estes tamb�m muito 
semelhantes aos utilizados pela revista DT. 

Mas ent�o, o que caracteriza a revista National 
Geographic como uma s�bria e cl�ssica revista 
cient�fica e a revista DT como uma sofisticada e 
elegante revista de moda?

Fundamentalmente o formato de suas grades e com 
isso o seu arejamento.

As colunas de texto na NG ter�o necessariamente que 
ser id�nticas �s colunas da DT, por seguirem linhas 
tipogr�ficas muito semelhantes, ambas s�o serifadas, 
ambas s�o em corpo 9, ambas com entrelinha 11, ambas 
com duas colunas. Uma diferen�a importante entre as 
duas revistas � o formato do papel. O papel na DT tem 
21,5 cm de largura, j� a NT tem 17,5 cm de largura. E 
isso faz toda a diferen�a.

Uma mesma mancha gr�fica na NG e na DT se torna 
densa e pesada em uma e extremamente arejada em 
outra. Na revista de moda DT as duas colunas de texto 
que abrem a mat�ria tem menos da metade da altura da 
p�gina, j� na NG, as colunas de texto tem mais de 75% 
da altura da p�gina.  Assim, na revista de moda DT, em 
rela��o � �rea de p�gina, a massa de texto parece leve 
como se fosse um simples “box”, j� na National 
Geographic, a massa de texto � pesada e causa impacto.

Tais diferen�as tamb�m tem rela��o com o p�blico 
alvo. A revista de moda tem um p�blico que na melhor 
das hip�teses � curioso, j� a revista cient�fica, via de 
regra tem um p�blico que deseja ser informado.

Na opini�o do designer gr�fico Andr� Jute, uma 
revista nada mais � que uma newsletter ou um 
houseorgan robusto, ou seja, com um grande editorial, 
uma grande equipe de jornalismo e de design, associada 
a uma enorme liberdade de cria��o.  O ponto positivo 
desta percep��o � que conceitualmente, as metodologias 
se repetem, fazendo com que a experi�ncia acumulada 
do designer permita que se desenvolva padr�es, estilos e 
“templates” que possam ser aplicados a in�meros 
formatos e tipos de m�dia.
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