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RESUMO 

 

O texto, com base em entrevistas com editores de arte, relata quais são os aspectos 

considerados primordiais para a elaboração do planejamento gráfico de uma revista. 

Utilizando uma metodologia semiótica, a argumentação observa quais são as concepções 

determinadas por convenções no meio profissional da edição de jornais (terceiridade) e 

aquelas que aparecem como ocorrências singulares, sem ainda estarem incorporadas à 

prática generalizada do meio (secundidade e primeiridade). 

 

PALAVRAS-CHAVE: edição de arte; revistas; semiótica; categorias fenomenológicas. 

 

 

1. Introdução 

Nas pesquisas sobre as práticas jornalísticas, há a possibilidade de acompanhar 

presencialmente o trabalho dos diversos profissionais envolvidos na produção de jornais e 

perceber os signos que norteiam a sua atividade, ou, quando isso não é possível, em função 

das condições de pesquisa ou das características da atividade em questão, tentar recuperar 

os conceitos norteadores através de entrevistas. Neste artigo, são desenvolvidas noções que 

podem servir como guias para a observação de aspectos editoriais das revistas culturais, 

através dos depoimentos de cinco “editores de arte” ou “designers gráficos”, de produtos 

editoriais em que a cultura ou as artes são um ingrediente fundamental da sua concepção. 

Ao lado das teorias jornalísticas, a semiótica peirceana é um instrumental teórico e 

metodológico que ajuda a nortear essa observação e descrição, percebendo signos que estão 

mais próximos da categoria fenomenológica da secundidade, quando ainda são ocorrências 

espontâneas, sem serem práticas arraigadas, e da terceiridade, quando já são normas 

seguidas por aqueles que exercem o ofício. É na ordem das categorias fenomenológicas da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutor em Comunicação, professor do curso de Comunicação Social – Jornalismo, da Universidade Federal do 
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primeiridade e da secundidade que se pode observar tendências e novas práticas que possam 

estar configurando formas de inovação, cuja observação é um dos intuitos desta pesquisa. 

 No ano de 2008, a partir de uma observação inicial de duas revistas culturais, a 

revista Aplauso e a revista Bravo!, ao lado de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

elaborou-se um leque de perguntas que buscam dar conta de conceitos chaves do design 

gráfico a serem feitas com os editores gráficos dessas revistas. Buscou-se observar, de uma 

maneira geral, as preocupações mais relevantes dos editores de arte, as noções de “revista 

cultural”, identificando características próprias desse tipo de veículo de comunicação. A 

abordagem foi estendida para as revistas Cult, ffw>> mag! e Key, que também apresentam 

diferentes práticas e possibilidades de jornalismo cultural. Neste artigo é desenvolvida uma 

das questões abordadas, prevendo a continuidade da pesquisa, considerando as demais 

indagações feitas. 

 Conforme Nelson Traquina (2004), ocorreu um avanço teórico dos estudos de 

jornalismo nos anos de 1970, quando as pesquisas passaram a perceber as concepções que 

guiam as práticas jornalísticas não só como uma decorrência das questões organizacionais, 

ligadas às empresas em que os profissionais atuam, mas como algo que ultrapassa esses 

limites, caracterizando a cultura profissional do jornalismo. Dessa forma, há paradigmas 

que norteiam o trabalho dos jornalistas, como ocorre com os “valores-notícia”, ligados a 

como são selecionados e apresentados os fatos ao público. 

Em primeiro lugar, devido à abordagem etnometodológica, o estudo do 

jornalismo permitiu ver a importância da dimensão trans-organizacional no 

processo de produção das notícias, ou seja, todo o networking informal 

entre os jornalistas e a conexão cultural que provém de ser membro de uma 

comunidade profissional (TRAQUINA, 2004, p.172). 

 

No caso da edição de arte, para se perceber como se dá essa escolha, quanto à forma 

de apresentação gráfica das revistas culturais, a tarefa se torna mais complicada, pois é uma 

atividade não só ligada às práticas jornalísticas, mas também a toda uma tradição do design 

ou do desenho industrial. 

Hoje, há edição de muitos livros com caráter de manual prático (CHIEN, 2009; ALI, 

2009) ou com abordagem téorica (DONDIS, 1997), que buscam dar conta dos aspectos 

básicos que norteiam a atividade de design gráfico. Voltada mais diretamente ao 

jornalismo, na sua obra A Arte de Editar Revistas, Fatima Ali (2009) descreve que design é 

uma ferramenta editorial que contribui para “estabelecer a identidade visual e comunicar o 

conteúdo editorial” (ALI, 2009, p.96), tendo um vínculo muito forte com o campo artístico. 
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Focado nos aspectos básicos do design gráfico, o autor Nobu Chinen, no livro Curso 

Completo de Design Gráfico (2009), trata da forma, da cor, da tipografia e da produção de 

imagens para encerrar com a questão da composição. A autora Donis A. Dondis, em Sintaxe 

da Linguagem Visual, trata de elementos semelhantes, mas alcança um grau maior de 

abstração, com a pretensão e escrever “um manual básico de todas as comunicações e 

expressões visuais” (DONDIS, 1997, p.3). Rodolfo Fuentes, no livro A Prática do design 

gráfico (2006), dá uma ênfase especial ao design enquanto projeto que busca suprir as 

necessidades dos clientes. 

No contexto de uma pesquisa sobre jornalismo, torna-se relevante ouvir os 

profissionais e perceber como eles se posicionam diante da tarefa de edição de arte, mesmo 

que isso possa ser verificado em diferentes sistematizações, principalmente por que não há 

uma absoluta coincidência nas formas de organizar teoricamente o trabalho do 

planejamento gráfico. 

 

2. As categorias fenomenológicas peirceanas 

  No primeiro volume da coletânea Essencial Peirce (HOUSER, 1992), as categorias 

fenomenológicas são colocadas como fundamentais para a compreensão do sistema de 

conceitos peirceanos. Através dessas categorias, Peirce superou a visão dualista que 

pressupõe que podemos vivenciar a realidade senão como representação. É possível 

compreender a partir do conjunto de textos do autor que a ação dos signos se dá a partir da 

ausência de sentido, constituindo-se semioses nas relações entre os seres, que, na sua 

coexistência, compartilham de interpretantes, não sendo somente algo que se dá no plano 

das convenções simbólicas. O sentido é produzido a partir da materialidade do mundo, da 

ação e reação entre os seus componentes. 

Conforme Nathan Houser (1992), na introdução da coletânea citada, a categoria 

fenomenológica da primeiridade, definida por Peirce, corresponde ao que é independente de 

qualquer outro princípio, dessa forma, está na ordem do inapreensível. A secundidade é o 

que existe em relação a algum ser a mais, e dessa forma, é dada como uma ocorrência. A 

terceiridade faz-se importante como mediação de dois outros (HOUSER, 1992, p. XXX)
3
. 

Segundo Peirce, todas as concepções de pensamento, ou seja, lógicas, poderiam ser 

reduzidas a essas três categorias, primeiridade, secundidade e terceiridade. As ações 

                                                 
3
 O autor Nathan Houser (1992) faz uma síntese da biografia e do conjunto de ideias de Charles Sanders 

Peirce na introdução desta coletânea, cuja paginação  é numerada com algarismos romanos. 
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humanas sobre a realidade podem ser compreendidas semioticamente através das sensações 

e sentimentos (primeiridade), as ações e reações com elementos do mundo real 

(secundidade) e as representações resultantes das vivências habituais como indivíduos, 

grupos, coletividades e contextos culturais (terceiridade). 

Tomando-se as categorias fenomenológicas peirceanas, como o fundamento para a 

compreensão das ações sígnicas, pode-se compreender que a cultura profissional 

jornalística está na ordem da terceiridade, mas continua a se transformar cotidianamente por 

intuições e sensibilidades que emergem no cotidiano dos profissionais (primeiridade) e na 

medida em que novas ideias são concretizadas, sem que ainda configurem um modo 

convencionado de fazer jornalismo ou design gráfico (secundidade). Quando esses novos 

procedimentos se repetem e são incorporados nas rotinas dos demais profissionais, sendo 

fixados por convenção, passam a entrar na ordem da terceiridade e constituir de fato a 

cultura profissional. 

Devido à complexidade do design gráfico e sua tradição que remonta pelo menos 

desde ao surgimento da imprensa e de outras formas de reprodução técnica, provavelmente 

é mais fácil identificar paradigmas na ordem da terceiridade, que são repetições de práticas 

já arraigadas, do que de fato novas intuições e modos de fazer. O estudo desse tipo de 

prática profissional, considerada a partir de concepções individuais, corresponde 

exatamente em penetrar nesta trama, através do contato com os profissionais, buscando 

identificar os signos que movem essa forma de produção do ponto de vista da primeiridade, 

secundidade e terceiridade. 

 

3. Preocupações iniciais de um projeto gráfico 

Com um questionário previamente elaborado, foram feitas as mesmas perguntas 

para todos os editores de arte. No entanto, em virtude das questões tratarem de temas 

abrangentes, houve a possiblidade dos entrevistados desenvolverem de maneira espontânea 

os assuntos. Uma das primeiras questões tratou sobre as preocupações iniciais de um 

projeto gráfico. A medida em que alguns pontos de vista reapareceram nas respostas, eles 

indicam modos de pensar que se configuram na terceiridade, mas, em meio a essas 

colocações, pode-se evidenciar certas evidências na ordem fenomenológica da secundidade. 
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Essas entrevistas foram realizadas entre os anos de 2008 e 2010
4
. A designer 

Taciana Barros tornou-se editora de arte da Bravo! em 2006, cargo em que permaneceu 

durante um ano e meio, depois que a revista estava sendo publicada há mais de um ano pela 

editora Abril. Para ela, o ponto de partida da concepção do planejamento de uma revista é a 

definição do público para o qual se destina, decisão para a qual confluem vários interesses e 

propostas de diferentes profissionais, a exemplo do diretor de redação. Há necessidade de 

imaginar como é esse leitor, focar como um personagem, saber qual é a sua idade, 

inclusive. No caso da Bravo!, que já teve algumas reformulações gráficas, Luciana recebeu 

o projeto pronto e aos poucos foi fazendo algumas modificações. 

No momento da entrevista, Taciana já editava há um ano a revista Gloss, cujo 

projeto gráfico inicial é de sua autoria, voltada para um público completamente diferente do 

que lê a Bravo!. Para essa outra publicação imaginou uma menina de 25 anos, que está 

acostumada com bastante informação, que inclusive gosta do excesso de informação. Trata-

se de um público feminino de 18 a 28 anos. Já o leitor da Bravo! frequenta ou já passou 

pela faculdade, corresponde a um indivíduo que já está saturado de informação e não 

aguenta mais esse excesso. 

Com as definições relacionadas ao público alvo, Taciana começa a pensar sobre o 

material que vai usar para imprimir a revista, o tipo de papel
5
, a concepção das fotos que vai 

produzir, como serão as legendas, se poderá colocar elementos gráficos vazados
6
, o formato 

da revista
7
 e como ele vai ser preenchido, a gráfica que deverá se acionada. No caso da 

Gloss, para esse público que gosta de muita informação, é possível fazer uma revista cheia 

de partes grandes e pequenas para evitar a monotonia, com muitos boxes
8
 e intertítulos, o 

que é justamente o contrário da Bravo! 

O próximo passo, segundo Taciana, é a pesquisa das fontes
9
. Ela reconhece que há 

sempre alguns tipos de letras preferidos, que são usados em várias publicações. No entanto, 

                                                 
4
 A data de realização das entrevistas é mencionada ao final do artigo nas referências. 

5
 Conforme Ali (2009, p.98-100), as características básicas do papel são o peso ou gramatura, formato, cor, opacidade e 

textura (revestidos ou não, calandrados ou não). 
6
 “Vazar”, conforme o glossário Comunicação Visual, consiste em “[aplicar] letras, figuras ou quaisquer outros traços, 

abertos ou recortados em branco sobre fundo escuro ou em chapadas de preto ou de cor” (FONSECA, 1990, p.116). 
7
 Segundo Ali, o formato “inclui o tamanho da revista, o papel, a grade, o espelho, a tipografia, o desenho das seções, dos 

títulos, chamadas de texto, cores, estilo das imagens e layout” (ALI, 2009, p.97). 
8
 “Boxe – elemento gráfico composto geralmente por um quadro fechado por quatro fios de contorno, contendo 

internamente texto ou ilustração” (FONSECA, 1990, p.13). “Caixa de texto com informação complementar que merece 

destaque. Para separá-la do texto da matéria, em geral usa-se uma moldura e/ou fundo de cor” (ALI, 2009, p.383). 
9
 “Fonte – Conjunto de caracteres tipográficos, tais como letras, sinais, espaços, em um ou vários corpos de uma família 

tipográfica ou em suas variações de claro, negrito, redondo, itálico, caixas alta e baixa, etc,... [...]” (FONSECA, 1990, 

p.44). 
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conforme o projeto, é necessário inovar. “Em uma revista mais popular, eu misturo mais 

fontes, numa revista mais chique, menos”, destaca. 

Além de escolher as fontes, é necessário pensar em quais tamanhos e cores serão 

usadas, o que contribui para a definição da identidade visual da publicação. Outra 

característica a definir são as colunagens
10

. No caso da Gloss, a revista conta geralmente 

com páginas de duas e três colunas, pelas quais são formatados os textos e as fotos, ou a 

combinação entre ambos. Quanto mais colunas a configuração da página tem, menor será a 

largura das colunas, o que levará a inserção de textos mais curtos. Na Bravo!, as páginas 

com duas colunas são bem mais frequentes, mas, de qualquer maneira, o efeito é 

completamente diferente, pois o formato dessa revista é bem maior que o da Gloss. 

Segundo Taciana, há um tipo de colunagem para uma leitura mais concentrada e outra para 

uma apreciação rápida das informações. 

Na Gloss, eu fiz uma edição de colunagem menor por ser mais dinâmica, 

mais popular mesmo, em alguns momentos a gente faz duas colunas, que 

são matérias de entrevistas, matérias que as pessoas vão ter de parar mesmo 

para ler, então eu vou criando muito conforme a seção, conforme o tipo de 

matéria (BARROS, 2008). 

 

Pelo fato de trabalhar com um grupo de pessoas na editoração gráfica, Taciana edita 

um template, manual que servirá como guia para todas as decisões a serem feitas ao longo 

do tempo, respeitando o projeto e contribuindo para fortalecer o padrão visual que dá 

reconhecimento à revista. Esse impresso traz informação concisas, porém detalhadas, sobre 

o projeto editorial e o projeto gráfico. 

Em diálogo contínuo com o editor de redação, questiona-se sobre as soluções 

encontradas e quais iniciativas fogem do projeto inicial. O template também está sujeito a 

críticas e é passível de modificações. De qualquer forma, segundo Taciana, é importante 

que a referência para a equipe de designers seja o template, e não as edições que estão nas 

bancas. 

A diretora de arte da revista ffw>> mag!, Graziela Peres (2008),  já editou revistas 

muito conhecidas do público e do meio editorial gráfico, que são a Vogue e a Simples. 

Trabalhou cerca de três anos na revista Simples, voltada para o público jovem, em que 

vivenciou uma abertura para novas ideias e também os dilemas enfrentados pelo designer 

                                                 
10

 Joaquim da Fonseca define a coluna como “cada uma das divisões verticais, separadas por fio ou linha de branco, em 

que se dividem as páginas de jornais, revistas e folhetos. Geralmente têm medidas padronizadas” (FONSECA, 1990, 

p.21). A autora Fatima Ali (2009) trata da “colunagem”, ao definer  a “grade”, que se trata de “uma divisão matemática do 

espaço da página em um determinado número de colunas verticais e fileiras horizontais”. “Seu objetivo é guiar a 

organização de elementos gráficos da página – fotos, textos e ilustrações. A grade ajuda a estabelecer o formato da revista, 

que pode ter uma aparência calma e relaxante ou movimentada.” (ALI, 2009, p.102.) 
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gráfico em decorrência disso. Considerou a ffw>> mag! como uma oportunidade 

diferenciada da sua carreira pelo fato de ter oferecido muito espaço de liberdade para 

criação, já que não pertencia a um grupo editorial tradicional. 

No caso de ffw>> mag! chamam atenção, pelo menos quanto ao depoimento de 

Graziela, as condições de produção oferecidas, o que leva a se perceber esse aspecto como 

um ingrediente significativo para a elaboração de um projeto gráfico. A editora de arte 

lembra que o diretor Paulo Borges afirmou: “eu quero uma revista que seja generosa”. Isso 

norteou o projeto editorial e gráfico da revista, com amplos espaços para textos e 

fotografias, grandes áreas brancas e com a escolha de somente três fontes com uma ampla 

variedade de tipos de letras. Havia a preocupação de que elas tivessem variedade e 

diferentes pesos, “da mais extra bold a ultra light”, “da supercondensada à megaescondida”, 

com “quarenta e tantos tipos da mesma família”. Isso teria levado a uma concepção gráfica 

mais limpa e que facilitaria a leitura. Com o excesso de textos acessíveis hoje, Graziela 

considera importante que se facilite o máximo possível o ato de leitura, o que também 

contribui para a valorização do conteúdo. 

  O editor gráfico da revista Cult, Mauricio Francischelli (2008) identifica como 

ponto de partida o briefing
11

  encaminhado pela direção da revista, no qual deverão ser 

identificados “os desejos que norteiam a criação” do produto editorial. A preocupação com 

o público aparece como uma regra, da mesma forma como foi mencionada por Taciana 

Barros, dessa forma configurando um signo na ordem da terceiridade. 

Francischelli afirma: 

É importante saber a tiragem inicial, o público que vai ser atingido, seu 

padrão cultural, o nível social e a escolaridade do leitor. Através de uma 

pesquisa prévia ou de um desejo prévio, de como será o leitor da revista, é 

que se norteia o projeto gráfico. (FRANCISCHELLI, 2008) 

 

A definição da “materialidade” da revista, que está relacionada inclusive aos custos, 

a circulação, e o número de exemplares são vistos por Francischelli como secundários em 

relação à definição do público. 

 Para a editora executiva e editora de arte da revista Key, Luciana Guimarães (2008), 

o briefing também aparece em primeiro lugar. Esse instrumento de comunicação entre os 

investidores e a equipe editorial apresenta qual é o mercado consumidor, qual será o 

interlocutor, seu poder aquisitivo, seu nível de instrução e se são pessoas mais 

                                                 
11

 “Neste momento trata-se de estabelecer em poucas palavras (briefing=breve) quais são as necessidades que se têm de 

cobrir e todos os aspectos que deverão ser levados em conta do ponto de vista do cliente antes de gerar o trabalho ou a 

proposta de comunicação.” (FUENTES, 2006, p.31.) 
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conservadoras ou mais modernas. Em sua resposta, Luciana sintetizou os procedimentos 

iniciais de um projeto editorial. Pelo fato de ela exercer também o cargo de editora 

executiva, transparece em seu depoimento uma perspectiva global de todo o processo: 

Em cima disso, eu vou começar a pensar na forma da revista, aí, então, eu 

vou vejo a parte de custos. Quanto o cliente quer gastar? Por que isso? Por 

que você tem duas formas de impressão. Tem a plana e a rotativa. Se eu 

fizer a impressão numa rotativa, o custo diminui. Em cima disso, vou 

trabalhar no formato da revista. A [máquina] rotativa me determina alguns 

tamanhos,... [...] Aí, eu estudo o melhor aproveitamento de papel. [...] 

Quando eu chego no tamanho da revista, eu começo a estudar a fonte. Para 

qual público eu vou falar? Será o público masculino. Então eu não posso 

usar uma fonte cheia de firulas, cheia de informações delicadas e suaves. Eu 

tenho de por uma coisa mais agressiva, que vai ter uma leitura mais direta, 

entendeu. Se eu for falar para o público feminino, então, eu também vou 

fazer um estudo em cima disso. É em cima do consumidor final que eu vou 

escolher a fonte, e fazer esse estudo de fonte. Depois disso, [...] vou ver 

como é que vai ser o entrelinhamento, o corpo, também em cima do meu 

consumidor. Se eu tenho um consumidor... com uma idade maior, eu 

preciso de um corpo maior da letra, se eu tenho um consumidor jovem, eu 

não preciso de um corpo grande para a letra, então, aí é que eu começo a 

desenvolver esse projeto, primeiro, é essa parte bem... prática, de leitura, de 

percepção, de sedução... E, depois disso, é que eu começo a ver que tipo de 

imagem a gente vai falar com o leitor. Aí, eu pauto o fotógrafo e os editores 

sobre como deve ser a coluna, o que é preciso na informação dessa coluna, 

você entendeu? Aí é discutido editorialmente com os editores 

(GUIMARÃES, 2008). 

 

 O fato de ocupar o cargo de diretora executiva permite que Luciana Guimarães 

acompanhe o processo de tomada de decisões do início ao fim, tendo um maior controle do 

processo produtivo que trará consequências para o resultado gráfico da revista, como 

ocorre, por exemplo, na escolha dos fotógrafos para a realização das pautas. A revista 

trabalha com free-lancers, de forma a dar espaço para diferentes propostas estilísticas. Até 

mesmo o maquiador, que é raramente é lembrado como um ator da produção visual, entre 

outros profissionais, pode interferir no resultado, principalmente no sentido de que a equipe 

esteja harmonizada em relação ao trabalho que se pretende concretizar. “Todos têm de ter a 

mesma leitura para fazer aquele tipo de trabalho” (GUIMARÃES, 2008). 

Pelo fato de estar trabalhando em cima de um projeto editorial feito anteriormente, o 

designer da revista Aplauso, Juliano Guedes (2010), enfatizou o “ponto de partida” como o 

processo de elaboração gráfica de cada matéria especificamente. Assim como ocorreu com 

Taciana Barros, trabalha em dois projetos gráficos distintos, um voltado para a área 

cultural, que é a revista Aplauso, e outro voltado para a área econômica, a revista Amanhã. 

O contraste, entre as duas edições, enfatiza a possibilidade de experimentação oferecida 
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pela área cultural, de maneira semelhante ao que afirmou Graziela Peres (2008), da revista 

ffw>> mag!. Guedes (2010) destacou a diferença do material fotográfico oferecido pelo 

tipo de conteúdo tratado pela Aplauso, ou seja, a arte, que seria mais frutífera como fonte de 

material visual.  

A primeira comparação que Guedes estabeleceu entre as duas publicações foi quanto 

ao público visado. “A Amanhã possui o que é o oposto da Aplauso, que são grandes 

empresas, produção cooperativa, gente de terno e gravata” (GUEDES, 2010). Dessa forma, 

o paradigma da definição do público vem mais uma vez à tona como ponto de partida. “A 

Aplauso trabalha com pessoas que estão ligadas à cultura, então, são pessoas bem 

informadas com as questões estéticas, por exemplo, teatro e dança, enfim, é um pessoal 

ligado à arte” (GUEDES, 2010). 

  Como ponto de partida, Guedes mencionou preocupações com aspectos de distinção 

gráfica do jornalismo cultural como a inclusão de espaços vazios e o tratamento das fotos, 

inclusive com um melhor aproveitamento delas, deixando a revista mais leve. “Eu acho que 

uma revista cultural não pode ter fotos comuns. O que eu te falei, por que... tu estás no meio 

cultural, tem gente que lida com arte, foto, música, etc, e eles pedem algo de mais 

qualidade.” 

Juliano Guedes realizou experiências acompanhando a equipe de reportagem nos 

locais das entrevistas: “Saí daqui às oito horas da manhã, voltei ao meio dia e estava com 

uma carga visual enorme. Vi as pessoas, entendi eles, vi como é que era o lugar, e voltei 

para cá inspirado para criar a matéria.” (GUEDES, 2010) Embora isso não possa ser 

realizado sempre devido à quantidade de tarefas, quando se torna uma opção viável, pode 

ser um diferencial do processo de produção. 

Este designer considera importante que o restante da equipe também pense nos 

aspectos visuais da matéria para que as decisões editoriais, inclusive sobre o espaço que 

será ocupado pelo texto verbal, sejam tomadas de forma coletiva e harmônica. Segundo 

Guedes, a angulação dada pelo repórter ao assunto precisa ser conhecida pelo designer 

gráfico para que assim sejam escolhidas as referências visuais. Da mesma forma, seria 

importante que o fotógrafo também conversasse com o designer sobre as fotos e como elas 

serão produzidas. “É realmente uma equipe, é o designer, o repórter e o fotógrafo, um 

trabalho de equipe” (GUEDES, 2010). 
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Considerações finais 

Como pode ser observado ao longo dos depoimentos registrados algo que fica 

claramente definido como uma convenção em termos de ponto de partida é a consideração 

do público a que a publicação se destina, o que vai conduzir as próximas decisões do editor 

de arte sobre a elaboração do planejamento gráfico, especialmente do ponto de vista 

estético. É uma regra que está de acordo com a segmentação de públicos, que caracteriza 

fortemente o jornalismo de revista praticado nas últimas décadas e torna-se bastante 

significativo em relação ao jornalismo cultural. Percebe-se o público do jornalismo cultural 

como um leitor mais crítico, com mais acesso à informação em termos de quantidade 

(BARROS, 2008) e qualidade (GUEDES, 2010). 

A autora Fátima Ali (2009), depois de fazer uma apreciação das principais revistas 

publicadas no Brasil e no mundo, dedica o segundo capítulo do seu livro ao público. 

Destaca que a “revista se faz para o leitor “. “Esse é mandamento número um, a regra 

número um. Qualquer revista – grande ou pequena; paga ou de distribuição gratuita; 

dirigida a qualquer público, do mais amplo ao mais especializado – é feita para ser lida” 

(ALI, 2009, p.31). Diz que os jornalistas que pensam o seu trabalho como uma forma de 

expressão pessoal ainda estão presos a um modo de fazer imprensa do século XVIII, sendo 

que as revistas devem estar sintonizadas com a comunicação de interesses de grupos 

específicos. “Para manter a sintonia e fortalecer o vínculo com o leitor, é preciso conhecê-lo 

e tê-lo em mente a cada decisão editorial”. (ALI, 2009, p. 32) 

Por melhor que seja o portfólio do designer, conforme a autora, seu talento será 

desperdiçado se ele não estiver voltado para o público a que a publicação se destina. Fátima 

Ali enfatiza que as revistas se voltam cada vez mais a um nicho de mercado e, por isso, é 

indispensável saber com quem se estabelece um relacionamento através da publicação, seja 

através de contatos diretos ou através de pesquisas. 

“Na verdade, inventa-se um leitor. Você pode dar a essa pessoa um nome, 

um trabalho, um endereço e tudo o mais que sirva à sua caracterização. Esse 

leitor imaginário se torna, para todos os efeitos, alguém real que incorpora o 

espírito da revista. Se esse leitor é bem retratado, torna-se alguém em quem 

se pensa, de quem se fala, com quem se discute e, acima de tudo, com quem 

se conversa. Essa visão, quando compartilhada por todos, incentiva a troca 

de pensamentos, afia as percepções e a imagem do leitor torna-se cada vez 

mais definida e acessível. Existe o risco, é claro, de que o leitor não seja 

bem como o imaginado ou que se perca sua percepção durante um certo 

período. Por isso, é importante, de alguma maneira, confrontar essas 

características com a realidade” (ALI, 2009, p.33). 
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Outros aspectos citados como pontos de partida, embora não com tanta ênfase, que 

ocupam o lugar de regras, estabelecidos como convenções, também na ordem da 

terceiridade, são as condições de produção oferecidas, o número de circulação, a definição 

do tipo de papel em que será feita a impressão, o formato da revista, a concepção do tipo de 

fotografia que deverá predominar na publicação, os recursos visuais gráficos a serem 

usados como elemento de identificação, as fontes tipográficas, o tipo de colunagem e a 

forma de organização da equipe. 

Pode-se vislumbrar as condições de trabalho como uma preocupação que ocupa o 

lugar de ponto de partida para a elaboração da revista. Há uma perspectiva quanto as 

restrições que o investimento previsto estabelece, e também nas possibilidades de ação 

como editor gráfico nas rotinas de produção. A pré-organização da equipe de trabalho, que 

deverá executar a produção da publicação, também estabelece-se no sentido de planificar as 

rotinas. 

Em termos de singularidades (secundidade), chamou a atenção a preocupação de 

Taciana Barros de elaborar um template, de forma a conduzir a contínua produção do 

veículo. A possibilidade do designer gráfico acompanhar os jornalistas durante a realização 

das reportagens também é uma singularidade apontada por Juliano Guedes. 

A partir destas observações, pretende-se continuar a análise das percepções que os 

profissionais fazem do seu próprio trabalho, identificando-se práticas arraigadas dos 

editores de arte e tendências que se configuram nas suas concepções expressas em 

entrevistas.  
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