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O Jornal
Um breve histÄrico...

O Jornal � um ve�culo de informa��o relativamente recente, por�m revolucion�rio como 
ferramenta din�mica de fonte de conhecimento, integra��o cultural, propaganda e 
entretenimento.

Durante o s�culo XVII, teve um papel fundamental (junto com o caf�) em impulsionar 
revolu��es t�cnicas, cient�ficas e culturais que transformaram o mundo europeu e todo o 
mundo ocidental na Idade Moderna.

A Europa encontrava-se em plena era de mini-glacia��o em fins da Idade M�dia, 
passando por regimes de invernos rigorosos e ver�es de degelo avassaladores, que 
provocavam enchentes por toda a parte. A agricultura era rara, o pouco que se 
importava apodrecia, as estreitas ruas medievais alagadas formavam o celeiro para que 
se espalhasse a peste negra. A cerveja, o u�sque, o vinho e a vodca eram as �nicas 
formas de se tomar �gua pot�vel em toda a embriagada Europa.

O caf� foi introduzido em Veneza, em 1570 e lentamente se espalhou. Em 1652, chegou
� Inglaterra. As cafeterias de ent�o, diferenciavam-se em oposi��o �s tabernas 
medievais. Ali, havia o caf�, um energ�tico, servido com �gua fervida. E junto com o 
caf�, o jornal. Uma vez s�brio, o cidad�o tinha condi��es de pensar, refletir, ler o jornal 
e assim, ter sua pr�pria vis�o de mundo. As cafeterias passaram a ser conhecidas como 
“universidades do caf�”. E por mais incr�vel que possa parecer, com uma x�cara de caf� 
em uma m�o e um caderno de jornal na outra, surgia o iluminismo, depois, a revolu��o 
industrial, a revolu��o francesa a independ�ncia norte-americana e mais tarde, por aqui: 
a inconfid�ncia mineira, os abolicionistas e a revolu��o farroupilha. 

Durante quase todo o tempo de sua fase inicial, a �nica fun��o do profissional jornalista 
era escrever seu pr�prio jornal. Com o tempo, vieram os novelistas e colunistas, j� em 
fins do s�culo XVIII, e desde o in�cio do s�culo XIX, grandes escritores e pensadores 
imprimiam ali sua cr�tica ao mundo de ent�o. O jornal passou a ser o grande palco para 
as vozes (entre tantas outras) de Gustave Flaubert (Madame Bovary), Oscar Wilde, 
Fernando Pessoa, Jos� de Alencar, Castro Alves, Machado de Assis e Euclides da 
Cunha, provavelmente o primeiro correspondente de guerra brasileiro, cobrindo a 
Guerra dos Canudos.

� verdade que estes, entre tantos outros pensadores tiveram seu espa�o garantido no 
jornal, mas a fun��o era apenas econ�mica. Os romances e as novelas ali impressas 
aumentavam (e muito) o p�blico consumidor. Assim, mocinhas prendadas do s�culo 
XIX, que nada sabiam de pol�tica ou de economia, tamb�m consumiam o jornal di�rio, 
acompanhando cada cap�tulo de suas novelas prediletas.
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Pertence ao s�culo XIX tamb�m o surgimento da �cida cr�tica dos cartunistas.

A grande for�a do jornal � que ele foi a primeira tecnologia complexa por�m, muito 
barata, para a informa��o das massas. Durante quase toda a sua hist�ria, bastou-se 
imprimir com tinta preta o chamado papel jornal e estava pronto este vers�til e 
descart�vel ve�culo de informa��o.

Mas nem sempre o jornal teve um papel glorioso. Tamb�m serviu a disputas pol�ticas 
pessoais tr�gicas e covardes no mundo todo e no Brasil, como foi o caso de J�lio de 
Castilhos e Gaspar Martins, dois grandes pol�ticos ga�chos do final do s�culo XIX. Um 
era republicano, o outro parlamentarista. Mediram for�as provocando uma sangrenta 
revolu��o federalista onde n�o raro, o esp�rito revanchista instalado resultava na pr�tica 
da degola, onde ga�chos matavam ga�chos com toda a crueldade poss�vel. Nesta �poca, 
o principal meio de propaganda era o jornal. Assim foi tamb�m em todo o s�culo XX, 
onde a mentira disfar�ada de verdade ajudou a propagar, atrav�s do jornal, a guerra, o 
racismo, a ignor�ncia e a ascens�o de tiranias.

Quanto a cor, o primeiro jornal brasileiro a utilizar cor em suas impress�es foi o jornal 
carioca �ltima Hora, que empregava a cor azul em seu logo. Por�m, o uso de fotos 
coloridas propriamente ditas s� teve in�cio na d�cada de noventa do s�culo XX. 
Inicialmente apenas na capa dos jornais e aos poucos a novidade foi se espalhando pelos 
demais cadernos.

O Jornal na prÅtica
Em geral, a tiragem de um jornal � di�ria, mas tiragens semanais ou quinzenais tamb�m 
podem acontecer. Outra caracter�stica importante que difere um jornal de outros 
projetos editoriais como livros e revistas � que normalmente seus cadernos n�o s�o nem 
colados, nem encapados, nem grampeados e nem costurados.

Os jornais contempor�neos normalmente s�o impressos em um tipo espec�fico de papel 
espesso e �spero - o papel-jornal ou "papel de imprensa"-, cortado em folhas de 
tamanhos padronizados, a saber:

 Tamanho Standard - entre 56cm x 32cm, 60cm x 38cm e 75cm x 60cm.

 Tamanho Tabl�ide - cerca de 38cm x 30cm.

 Tamanho Tabl�ide Berlinense (ou Europeu) - cerca de 47cm x 31,5cm.

O conte�do editorial dos jornais costuma ser dividido em diferentes cadernos tem�ticos, 
apresentando um ou v�rios destes assuntos:

 A capa do jornal, com o resumo das principais not�cias do pa�s e do mundo

 Not�cias nacionais – em geral ao colocadas nas primeiras p�ginas do primeiro 
caderno.
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 Not�cias internacionais – em geral seguem as not�cias nacionais no primeiro 
caderno.

 Ci�ncia e Tecnologia – em geral � a �ltima p�gina do primeiro caderno.

 Not�cias locais e regionais - Quase sempre s�o editados cadernos espec�ficos 
para este segmento.

 Economia – pode ser um caderno a parte, ou estar integrado ao primeiro caderno 
quando houver pouco a noticiar, como no caso de um dia �til p�s-feriado ou nas 
segundas feiras.

 Esporte e Automobilismo - tamb�m costuma receber um caderno espec�fico com 
todas as not�cias relevantes sobre esportes.

 Cultura (Cinema, M�sica, Teatro, Televis�o) – quase sempre no sudeste 
costuma-se reservar o segundo caderno para esta categoria.

 Turismo – normalmente � editado junto com not�cias regionais e locais, mas 
pode ganhar um caderno espec�fico tamb�m.

 Inform�tica – mat�rias sobre tecnologias, v�rus, hackers, lan�amentos e 
classificados neste segmento.

 Fam�lia – � um importante caderno, pois cria um v�nculo institucional entre o 
leitor e o jornal.

 Moda – � comum ser editado como integrante do segundo caderno, por�m, aos 
s�bados, costuma-se abrir um caderno especial sobre moda, � quando os filhos 
est�o em casa e o marido tamb�m, ent�o sobra um pouco mais de tempo para o 
que se considera “mulher moderna” dedicar-se a si mesma.

Como o jornal tamb�m � um ve�culo de utilidade p�blica e de publicidade e 
entretenimento, pode ser considerado como uma esp�cie de revista di�ria. Assim, outros 
cadernos e encartes podem ser apresentados:

 Editorial - artigos que expressam a opini�o institucional com ou sem assinatura 
individual do editor do jornal. Assim como nas revistas, � um espa�o para o 
editor comunicar-se diretamente com seu p�blico-alvo.

 Expediente - listagem da equipe da reda��o (pelo menos a dire��o, as chefias e 
as editorias), dados de tiragem e circula��o, mais endere�os e telefones para 
contato, assinaturas, n�meros atrasados etc.

 Cartas dos leitores - cartas selecionadas pela reda��o (ou pelo Ombudsman, 
comentando temas abordados, pautas noticiadas recentemente ou sugerindo 
mat�rias para novas mat�rias.

 Obitu�rio - falecimentos, geralmente agrupados junto aos an�ncios f�nebres no 
caderno de cultura.
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 Coluna Social - notas e fotos de personalidades em festas e eventos sociais. A 
coluna social pode vir como parte integrante do caderno de cultura ou ser 
apresentada � parte, com um caderno espec�fico sobre este tema.

 Tempo e Clima - previs�es meteorol�gicas – podem acompanhar tanto a p�gina 
de ci�ncia e tecnologia como finalizar o caderno de economia.

 Hor�scopo - previs�es astrol�gicas – quase sempre encontra-se no mesmo 
caderno da agenda cultural Este caderno costuma trazer tamb�m efemeridades e 
curiosidades com fatos hist�ricos atuais e informa��es gerais.

 Charge ou Cartum – poder�o ocorrer por quase todo o jornal. Na capa e em 
qualquer um dos cadernos, sempre que o editor optar por este recurso.

 Quadrinhos ou tiras desenhada - geralmente publicados em tiras de tr�s ou 
quatro quadros em preto e branco durante a semana e em encarte especial e 
colorido aos domingos, como suplemento.

 Palavras-cruzadas, Ca�a-palavras e atualmente Sudoku - em geral ocupam a 
�ltima p�gina do caderno cultural durante a semana e ocupam o caderno encarte 
da fam�lia aos domingos, como suplemento.

 Classificados, Im�veis e Empregos - an�ncios pequenos, geralmente pagos por 
terceiros, podendo ser tanto pessoas f�sicas como jur�dicas. Ao longo da semana 
� comum separar cadernos especiais dedicados a segmentos espec�ficos dos 
classificados, como Empregos, no domingo, Im�veis nos domingos, Carros e 
Motos, nas quintas feiras, como suplemento, etc.

 Jornal de Bairro – � um suplemento especial e extremamente local, em geral, 
com uma formata��o e diagrama��o distinta do projeto do jornal e editada em 
dia espec�fico da semana, por exemplo, nas quartas feiras, como suplemento.

Detalhando um pouco mais o 
conteÇdo de texto

Texto de apoio: Toda a mat�ria poder� ter textos de apoio. S�o textos de car�ter 
explicativo, did�tico e anal�ticos que devem ser previstos na pauta do editorial. O jornal 
ter� sempre um p�blico variado, onde alguns desejar�o apenas uma r�pida leitura, 
outros ir�o preferir aprofundar-se muito mais. Assim os textos de apoio ajudam na 
composi��o e diferencia��o de p�blico alvo na mat�ria. Estes anexos podem ser 
constitu�dos de texto hist�rico dos fatos, em mapas ou info-gr�ficos, informa��es 
did�ticas, demonstra��es visuais, apresenta��o biogr�fica de algum personagem 
envolvido, um gloss�rio, ou outro tipo de recurso como uma nota escrita por um 
enviado especial para cobrir determinado fato externo ao pa�s.

Lide (lead): � um texto que introduz ou resume ao leitor a mat�ria, despertando seu 
interesse. � fundamental na dinamiza��o da mat�ria. S�o frases completas que 
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sintetizam o n�cleo principal da not�cia. Normalmente � empregado em corpo e 
tipografia diferenciada em rela��o a tipografia do texto da mat�ria. Sempre ir� 
encabe�ar uma not�cia.

An�lise da not�cia: � um texto de apoio que � � parte da not�cia, por�m, comp�e a 
mat�ria. N�o se trata de uma cr�nica, � um texto de opini�o alinhado com o perfil 
pol�tico do editorial do jornal. Pode vir assinado por um jornalista espec�fico ou apenas 
pelo editorial mesmo.

Coluna de notas: Normalmente � um espa�o onde se tem mais liberdade para imprimir 
not�cias n�o checadas, n�o confirmadas, do tipo “em off”.

Entrevista: � um texto que permite ao leitor entrar em contato com a opini�o direta de 
uma personagem, conhecendo suas id�ias, pensamentos, observa��es. � um texto que 
permite uma intimidade maior entre o leitor e a personagem dos fatos. Uma entrevista 
pode ser editada na forma de pergunta e resposta, pingue-pongue. 

Erramos, ou errata: S�o textos de retifica��o sobre mat�rias, not�cias erradas, 
endere�os equivocados, nomes errados, ou qualquer outro tipo de falha de informa��o.

�ntegra: Os jornais costuma informar ao leitor a �ntegra de documentos oficiais em 
furos jornal�sticos. Podem ser tamb�m conte�dos de debates importantes, por exemplo. 
Junto � integre sempre ser� impresso um resumo.

“Off the record”: Texto extra�do do depoimento de uma fonte que deseja permanecer 
an�nima.

Pesquisa de opini�o: Diversos jornais encomendam pesquisas de opini�o. Alguns at� 
mant�m seus pr�prios institutos de pesquisa como � o caso da Folha de S�o Paulo. O 
tema � selecionado pela Reda��o do jornal. O formato � sempre de um texto anal�tico 
dos dados acompanhado de quadros, tabelas e gr�ficos.

Retranca: Recurso usado para aliviar o peso da mat�ria. A mat�ria � dividida em 
cap�tulos e sub-cap�tulos. Cada cap�tulo � antecedido por um intert�tulo.

Suti�: � em jornalismo um subt�tulo. N�o ocorre com esta denomina��o em todas as
reda��es no Brasil. Algumas vezes � chamados de suti�, em outras, de linha-fina ou 
linha de apoio. Aparece colocado abaixo do t�tulo principal, complementando a 
informa��o do t�tulo e instigando � leitura do texto da mat�ria.



Projeto de Jornal – Material desenvolvido e organizado pelo professor Andr� Furtado
Material elaborado para a disciplina de Projeto Visual 3

UFRGS – Departamento de Design e Express�o Gr�fica – Design Visual 7

PrincÉpios fundamentais de um 
jornal
Podemos definir diversos princ�pios que norteiam o projeto gr�fico de um jornal e 
abordaremos os mais importantes, � claro. Por�m, s�o 4 os princ�pios fundamentais:

1- Contraste e Movimento: Significa que o jornal deve procurar ter uma 
diagrama��o que n�o seja mon�tona. � preciso distribuir de forma adequada o 
peso das informa��es, balanceando imagem e massa de texto, tornando a leitura 
atraente e n�o cansativa.

2- Equilíbrio: A capa do jornal, ou primeira p�gina, dever� ter o topo leve, com 
uma foto ampla, e na seq��ncia, na base, distribui-se o peso, equilibrando texto e 
imagem.

3- Unidade: Cada elemento gr�fico ter� uma posi��o espec�fica obedecendo a uma 
grade construtiva. Nada poder� parecer “largado” na p�gina.

4- Proporção: O jornal deve ser diagramado de forma proporcional, utilizando o 
recurso da grade em blocos. Ocorre aqui a necessidade de se equilibrar o fluxo 
de informa��o com mat�rias verticais e horizontais, com imagens em corte 
vertical e horizontal.

SÑo princÉpios de todo projeto 
editorial:
A Legibilidade: A constru��o racional e est�tica � obtida pela defini��o de uma 
identidade visual. A legibilidade de um jornal est� diretamente relacionada a elabora��o 
de um projeto tipogr�fico bem constru�do. A trav�s de um projeto tipogr�fico
consistente � poss�vel facilitar o fluxo de leitura e a identifica��o da mat�ria ou se��o 
que se est� lendo. Para isso � preciso definir a tipografia para o logo do jornal, para os 
t�tulos das mat�rias, para os t�tulos das se��es, para cada tipo de massa de texto, como o 
corpo das mat�rias, legendas, lides, retrancas, etc. Ser� definido tamb�m o estilo da 
tipografia, se � em negrito, se � em it�lico, o corpo da fonte, a entrelinha e os 
espa�amentos de par�grafo. O gutter e as larguras de coluna tamb�m dever�o ser 
cuidadosamente testados. Finalmente, mas n�o menos importante, o designer tamb�m 
dever� cuidar das �reas de arejamento para compor uma p�gina efetivamente atraente 
para o leitor.

Um recurso est�tico muito utilizado � a varia��o de fam�lias tipogr�ficas entre t�tulos de 
mat�ria, an�ncios e massa de texto. Para t�tulos costuma-se usar fontes mais pesadas, 
com serifa eg�pcia ou do tipo grotesca com peso m�dio, quase sempre em caixa alta ou 
em versalete. Para os lides de mat�ria utiliza-se uma fonte do tipo grosseira, desta vez 
em caixa baixa, podendo ser em negrito ou n�o. E para o texto da mat�ria, pode ser 
considerada como regra geral de legibilidade o uso de fonte serifada com o peso leve.
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É muito importante que o designer defina criteriosamente as famílias tipográficas que 
irá utilizar e que se organize, formatando uma tabela de tipos, classificando toda a sua 
tipologia tipográfica. Agindo desta forma, o designer irá ter a chance de compreender 
melhor o volume de texto que será necessário para preencher o espaço diagramado.

Um exemplo de fonte interessante para o uso em títulos principais é a Lubalin Graph 
Demi:

A Lubalin é 
uma fonte 
contemporânea 
e foi muito 
utilizada em 
jornais nos anos 
80 do século 
XX.

A seguir, vemos um exemplo da fonte Avant Garde Gothic Meddium:
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A Avant Garde foi desenvolvida pelos designers Herb Lubalin e Tom Carnase, em 
1970, e é considerada até hoje uma das fontes mais elegantes para o uso em um projeto 
tipográfico.
As suas diversas versões de peso podem formar uma única grande família tipográfica 
em um projeto de jornal ou de revista. Assim, pode ser considerada também uma fonte 
de uso muito versátil.

Uma fonte serifada muito utilizada em projetos de jornal é a Utopia, que vemos aqui na 
versão semibold:

Que é uma fonte em geral, utilizada em massa de texto.
Para as capitulares, é mais comum empregar a Utopia Capt Semibold:

As capitulares precisam ter uma aparência mais pesada que a fonte normal do texto.
É muito comum em títulos utilizar artifícios de condensação da fonte.
É possível também utilizar em textos de gráficos, tabelas e legendas um segundo ou 
terceiro tipo. Em geral, para acentuar a diferenciação, emprega-se algum tipo sem serifa, 
como a família Gil Sans:

Cadernos de arte, de entretenimento, com agendas de eventos como cinemas, teatros, 
restaurantes, podem adotar uma tipografia completamente a parte. 
A fonte Kath poderia servir como exemplo:

Exemplo da fonte Kath Condensed Bold
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PrincÉpios da diagramaÖÑo:

1- � importante que a diagrama��o seja estruturada por grade em blocos. Deve-se 
evitar o uso de formas que n�o obede�am a esta estrutura como elipses, 
tri�ngulos e circunfer�ncias. As mat�rias ser�o impressas preferencialmente 
ent�o em espa�os quadrados ou retangulares, e desta forma, ou verticais ou 
horizontais.

2- Deve-se evitar o uso de fios divisores de colunas, para melhor legibilidade � 
prefer�vel o uso de maior espa�amento entre colunas (gutter).

3- Os t�tulos das mat�rias devem preferencialmente ser escritos com peso m�dio e 
n�o em negrito.

4- Tradicionalmente, os t�tulos eram escritos com alinhamento ao centro. 
Atualmente, a prefer�ncia � alinhar � esquerda ou � direita. A reforma gr�fica 
pela qual passou o Jornal de Bras�lia nos anos 80 alinhava o t�tulo principal da 
capa � direita os demais t�tulos � direita. Os jornais do grupo Globo e RBS 
alinham seus t�tulos � esquerda. A reforma gr�fica pela qual passou o jornal 
Correio Brasiliense nos anos 90 manteve o alinhamento ao centro.

5- O lide usar� uma tipografia diferenciada do texto das mat�rias.

6- Aumentar a entrelinha sempre que poss�vel.

7- A massa de texto sempre usar� tipos leves, de prefer�ncia serifados.

8- Os t�tulos das se��es dever�o ser escritos em tipografia contempor�nea, de 
forma que faz parte de um projeto gr�fico de um jornal a previs�o de reformas 
peri�dicas, mantendo sua 
jovialidade.

9- Usar intert�tulos para dividir 
mat�rias longas:

Repare na figura ao lado. O t�tulo � escrito em fonte 
sem serifa, do tipo grosseira m�dia e com 
alinhamento centrado. O lide tamb�m, por�m com 
peso leve.
A capitular � serifada, est� em negrito e � bem 
destacada, com um corpo muito superior ao do texto 
da mat�ria, que tamb�m � serifada por�m com peso 
leve. Como a mat�ria � longa, tr�s foram os 
recursos utilizados para quebrar a monotonia e 
melhorar o fluxo de texto: A mat�ria � dividida nas 
duas primeiras colunas, as tr�s �ltimas colunas s�o 
inteiramente ocupadas por uma foto vertical muito 
din�mica e a segunda coluna da mat�ria � quebrada 
por um intert�tulo: ‘� uma receita para trag�dia’, diz 
CESEC.

Jornal: O GLOBO 
Editoria: Rio 

Edi��o: 1 P�gina: 15 
Caderno: Primeiro Caderno
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10- Buscar um efeito dramático utilizando fortes imagens verticais ou horizontais. A 
imagem que podemos observar acima é também um ótimo exemplo para este 
princípio.

11- Princípio da divisão. É o mesmo princípio utilizado em revistas. O designer irá 
dividir a página do jornal em 5, 6, 7 ou 8 colunas a fim de agrupa-las em 
variações diversas, reduzindo a monotonia visual do projeto editorial.

12- Pontos de atenção. Através da quebra do formato da página do jornal em
diagonais, é possível desenhar uma grade harmoniosa e proporcional, capaz de 
evidenciar os chamados pontos de atenção, veja o exemplo a seguir:

Jornal: 
Zero Hora
20/05/2006

PrincÉpios conceituais em um 
jornal moderno:

1- A notícia define a cara do jornal. O editor escolherá qual é a principal notícia. 
Esta escolha depende muito da linha política e do grau de isenção e 
transparência que o jornal segue. O editor poderá optar por dividir a notícia em 
retrancas ou simplesmente fazer o uso de uma única imagem que sintetize a 
matéria.

2- A apresentação visual terá destaque. O aspecto estético é o fundamental. Textos 
longos virão acompanhados de imagens grandes. Quando horizontais, as 
imagens maiores deverão ter um comprimento médio de 4 ou 5 colunas.

3- A qualidade de informação visual de uma foto definirá que tamanho esta 
ocupará na página.
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4- O jornal deverá ter uma leitura confortável qualquer que seja o estilo de leitura. 
Assim, a capa deve conter lides, resumos, chamadas com textos leves, curtos, 
para aquele leitor que tem pressa ou que não tem a paciência necessária para se 
dedicar a uma leitura mais profunda. Por outro lado, o jornal deverá conter em 
seus cadernos internos o detalhamento das matérias para atender aos leitores 
mais exigentes. Além disso, no próprio corpo das matérias nos cadernos 
internos, o jornal deve fazer uso de tabelas, infográficos, legendas, intertítulos, 
quadros, blocos e qualquer outro recurso que possa dar ao leitor a oportunidade 
de optar por qual fluxo de informação desejar.

O grid dos principais jornais
Em quase todo o Brasil o principal formato de impressão em jornais é o formato 
Standard - entre 56cm x 32 cm, 60cm x 38cm e 75cm x 60cm.

O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, apresenta o formato 
Standard.  O jornal O Globo apresenta um grid de 6 
colunas:

O jornal O Estado de São Paulo apresenta também o formato 
Standard e tem assim como o jornal O Globo, um grid de 6 
colunas, porém, é mais arejado, com maior área de gutter de 
coluna:
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A Folha de São Paulo 
normalmente utiliza um 
grid de 6 colunas, assim 
como seus pares e formato 
Standard. Porém, pode 
algumas vezes agrupar 
estas colunas duas a duas, 
formando um grid de 3 ou 
de 5 colunas: 

Até a década de 90 do século XX o jornal Correio 
Brasiliense apresentava um grid clássico de seis colunas. 
Atualmente, a tendência para as capas deste jornal é o uso 
de um grid muito flexível e aparentemente muito arejado, 
reduzindo a matéria principal a uma simples e impactante 
imagem e algumas chamadas principais para os cadernos 
internos. O Correio Brasiliense atualmente utiliza um grid 
que pode comportar o uso de uma, duas, cinco e até nove
colunas ao mesmo tempo para a capa. Observe na figura ao 
lado: O topo da página é leve, com chamadas curtas, segue-
se a grande manchete selecionada pelo editor como matéria 
principal em caixa alta e em fonte sem serifa de peso 
médio. Há muito pouco texto e a foto principal não fica no 
topo, mas próxima à base, conferindo mais peso e 
equilíbrio visual.

No sul do Brasil existe uma preferência pelo formato tablóide, cujas medidas giram em 
torno do formato A3. Não é possível afirmar que é uma preferência específica da região 
sul, uma vez que o formato tablóide é mais econômico para quem o produz e na região 
sul do Brasil existe uma presença muito forte do grupo RBS, proprietário de muitos 
entre os principais editoriais na região.
Por outro lado, o formato tablóide por ser menor que o Standard, torna-se mais prático e 
mais fácil de manusear. É ideal para uma leitura mais dinâmica e apressada dos fatos e 
pode vir a se tornar uma tendência nacional.
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Assim, o formato do jornal gaúcho 
Zero Hora é o formato tablóide. O 
jornal Zero Hora, assim como o 
jornal Correio Brasiliense irá 
apresentar um grid muito versátil, 
podendo apresentar grids de três a 
cinco colunas. Em geral, o padrão do 
Zero Hora é o grid de cinco colunas.

A dinÜmica da diagramaÖÑo
A diagramação vertical pode ser feita em uma, duas, três ou até em nove colunas, como 
já vimos anteriormente.

Projetos horizontais são em geral mais flexíveis e proporcionam menor monotonia à 
leitura. 
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Dicas para o bom uso da diagrama��o horizontal:

1 – n�o distribua em mais de uma coluna mat�rias que  numa �nica coluna n�o tenham 
mais de 10 cm de altura. Use um intert�tulo como separador.

2- Se a mat�ria ocupar a largura de 3 ou mais colunas, destaque o corpo da fonte do 
t�tulo para corpo 24.

3- colunas maiores do que 15cm permitem um t�tulo com fonte em corpo entre 24 e 30 
pontos.

4- colunas que formem algo entre 15 e 30cm quando em uma coluna podem ser 
distribu�das entre 3 ou mais colunas. Neste caso, � comum usar como corpo de fonte 
para o t�tulo, valores entre 30 e 48 pontos, e, em geral, os t�tulos ocupar�o duas linhas.

5- para mat�rias que ultrapassarem 30cm de altura em uma coluna, recomenda-se a 
divis�o em 4 colunas e t�tulo com corpo de fonte acima de 36 pontos.

� em fun��o da massa de texto da 
mat�ria que o designer ir� decidir por 
um modelo em tr�s, quatro, cinco ou 
mais colunas.

A diagrama��o mais utilizada e 
vers�til, tanto em jornais como em 
revistas � a diagrama��o modular em 
blocos, onde poderemos ter num 
mesmo layout tanto a diagrama��o 
vertical como a horizontal.



Projeto de Jornal – Material desenvolvido e organizado pelo professor Andr� Furtado
Material elaborado para a disciplina de Projeto Visual 3

UFRGS – Departamento de Design e Express�o Gr�fica – Design Visual 16

Jornais de todo o mundo - JapÑo

O jornal japonês Asahí Shimbun é diagramado em 8 colunas, também classificado como 
layout alternativo ou contemporâneo.
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Jornais de todo o mundo - FranÖa

O jornal francês Lê Figaro é diagramado em 6 colunas.
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Jornais de todo o mundo - EUA

O jornal norte americano USA TODAY é diagramado em 7 colunas.
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Jornais de todo o mundo - ándia

O jornal hindu, Hindustan Times foi projetado com diagramação flexível, também 
chamada de layout alternativo ou contemporâneo.
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Jornais de todo o mundo -
Alemanha

O jornal alemão Die Welt, é diagramado com 8 colunas.
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Jornais de todo o mundo -
Argentina

O jornal argentino Clarín, é diagramado com 5 colunas.
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Jornais de todo o mundo - ItÅlia

O jornal italiano La Reppublica, tem diagramação flexível, também chamada de layout 
alternativo ou contemporâneo.
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Jornais de todo o mundo - Israel

O jornal israelita The Jerusalen Post, é diagramado com 7 colunas.
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