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RESUMO 
 

O design gráfico recebeu o título complementar de “pós-televisivo” quando começou a ser 

aplicado para novas ideias. Este conceito trata da forma que os jornais impressos se 

posicionaram após o surgimento da televisão. Desenvolvido com ênfase pelo Jornal 

impresso “USA Today”, o novo design surge na década de 1980, se apoiando basicamente 

na informação visual. O surgimento da TV causou um alvoroço na forma de produção dos 

jornais diários. Quanto mais a audiência da TV crescia, os impressos perdiam leitores, uma 

vez que a televisão tinha informação e entretenimento de maneira sintética e atrativa 

visualmente. A solução encontrada foi desenvolver outro tipo de leitura, favorecendo outros 

assuntos, abusando das cores, infográficos e fotografias grandes. A proposta é a análise de 

uma capa importante desse jornal americano, que traz um acontecimento bem noticiado pela 

mídia, permite notar a opinião da linha editorial do jornal sobre o fato, através dos 

elementos do design pós-televisivo que foram utilizados para chamar a atenção e organizar 

as informações, nesse caso da primeira página que só tratava de um tema, a morte da 

princesa Diana em 1997. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura do jornal diário transformou após o surgimento do USA TODAY, que veio trazer 

informação jornalística com um novo design. O jornal americano era produzido a partir de 

matérias sintetizadas e reportagens com muitas fotografias em cores. O USA TODAY fez 

do hábito da leitura diária de um jornal um momento prazeroso do dia, e assim foi 

conquistando leitores no mundo todo. 

Na década de 1980 pelo preço de 0,25 centavos de dólares, o jornal foi lançado. Sofreu 

muitas críticas logo no início, sendo acusado de ser uma TV em forma gráfica e em papel, 

por conta das suas cores, grandes fotografias e design inovador. Além dos elementos 

visuais, o novo jornal trouxe mais uma inovação que para a época era algo impensável. 

Diferente dos seus concorrentes que noticiavam grandes acontecimentos, na grande 

maioria tragédias que eram mostradas logo na manchete e em toda a capa, o USA inovava 

concentrando-se em notícias boas. Mesmo com muitas críticas, em pouco tempo o jornal 

se solidificou evoluindo bastante, trazendo reportagens maiores, mais detalhadas e 

instaurando filiais por todo o país. 

Com menos de dez anos de mercado, o USA TODAY, tornou-se o segundo maior jornal 

dos Estados Unidos, e alguns anos mais tarde veio a ser o jornal de maior circulação do 

país. Com esse crescimento, o jornal passou a ocupar espaço não só de forma impressa, 

mas também televisiva e na rede. Tendo como caráter oferecer uma leitura detalhada, e ao 

mesmo tempo menos densa que seus concorrentes, a informação de forma rápida o fez ser 

escolhido o melhor jornal impresso, dentre todos os circulantes até os anos 2000 no país. 

Com esse sucesso, o USA Today fez com que os outros periódicos da época se adaptassem 

às mudanças no cenário impresso. Os outros jornais em mercado sentiram-se no dever de 

publicarem matérias aliadas com fotos, com cores mais marcantes, contraste visual, textos 

mais curtos e infográficos. 

 

Este artigo busca analisar o discurso do design gráfico sob a perspectiva de Michel Pêcheux, 

que teoriza a linguagem como materialização de uma ideologia, e explicita os mecanismos 

da determinação histórica dos processos de significação. “As palavras, expressões, 

proposições, mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as 

empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, 
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isto é, em referência às formações ideológicas (...).” (Semântica e Discurso, 1975, p.160) 

MICHEL PÊCHEUX 

 

A partir do enunciado no jornal analisado, percebemos que o mesmo nasce a partir do 

diálogo. Segundo Bakhtin o dialogismo é um elo na cadeia da comunicação verbal, 

provocando reações-respostas imediatas. (BAKHTIN, 1997 p.320). Já Authier-Revuz 

(1982) acredita que este dialogismo toma o discurso como resultado do interdiscurso, porém 

apoia os estudos de Lacan sobre o sujeito e sua relação com a linguagem. 

 

Observando este discurso na capa, também é possível interpretar ideias sob a perspectiva 

norteada pela semiótica e estética, onde se cria estratégias para envolver personagens a 

partir de diversas expressões por meio da força das palavras e imagens (símbólicas, indiciais 

ou icônicas), provocando sensações e percepções vivenciadas. 
 

 

2 OBJETIVO 
 

O design gráfico está presente em todas as áreas do Jornalismo, algumas mais evidentes que 

as outras, mas no caso desse paper o objetivo é analisar a edição gráfica pós-televisiva 

presente em uma das capas do jornal impresso americano USA Today verificando a opinião 

nele contida e transmitida pela capa. 

 

 

A análise visa exemplificar a ascensão do design e a introdução do planejamento visual nos 

jornais impressos, tomando como norteador da análise o periódico americano, pois foi 

pioneiro em trazer as artes visuais aliadas ao jornalismo quando a indústria dos impressos 

estava em crise após o ápice da televisão. Assim, ficou conhecido por inovar o cenário 

impresso, além de trazer um novo pensamento sobre a forma de noticiar. 

Analisando o conteúdo da primeira página do dia cinco de Setembro de 1997, em que o 

USA Today traz uma cobertura completa sobre o funeral da princesa Diana, é possível 

mostrar a edição gráfica presente nesse jornal e a opinião do mesmo sobre o fato. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 
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O design gráfico e planejamento visual são elementos fundamentais na produção de 

qualquer veículo de informação, seja de conteúdo online ou não. Através deles é possível 

perceber a “personalidade” do veículo, já que o que se expõe na capa é o que foi definido 

como mais importante pelos filtros presentes na redação. Em forma de video, imagens ou 

texto impresso, a maneira que a página será formatada e produzida está diretamente 

relacionada com a audiência que ela terá e que ideia ela passará. 

 

O planejamento gráfico é tão importante quanto um texto bem apurado e escrito. É função 

do editor ser o último portão da teoria Gatekeeper e aprovar uma página para impressão, no 

caso dos jornais. Assim como nos telejornais, se o telespectador desligar ou trocar o canal, a 

culpa será do repórter que não fez um texto sonoro bom, já nos veículos impressos, se o 

leitor desistiu da leitura, seja porque a tipografia cansou as vistas, seja porque a página não 

o agradou ou o confundiu com tantos elementos, é porque a edição gráfica foi falha. 

 

O design gráfico é uma grande área da Comunicação Social que passa desapercebida pelos 

olhos dos leitores e às vezes dos próprios jornalistas, mas que tem tanto poder quanto uma 

matéria, podendo influenciar e expor ideias do veículo, manipulando a informação através 

dos elementos visuais presentes. 

 

Para o autor Jorge Pedro Souza, as transformações no design de imprensa podem ser 

divididas em quatro revoluções. A primeira foi quando os jornais mudam o formato para a 

imprensa e a segunda quando o fotojornalismo se torna presente nos diários.  Assim, no fim  

 

dos anos setenta, uma revolução gráfica trouxe o equilíbrio para a forma e conteúdo, assim 

os jornais passaram a se atualizar trazendo novidades e mais prestação de serviço aos 

leitores, incluindo infográficos, fotos e textos mais coloridos para se tornar mais 

convidativo, já que a competição estava maior com a televisão em ascensão. 

 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

O método utilizado foi a análise de conteúdo da primeira página do jornal USA Today, do 

dia 05 de Setembro de 1997. A atenção da capa fica por conta da notícia do funeral da 

princesa Diana, que sofreu um acidente de carro. A página, toda dividida entre caixas de 

texto de diversos tamanhos e formatos trazem informações que se complementam e 
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indicam o lado mais importante e pesado da página, o canto superior direito, o primeiro 

ponto onde o leitor faz a parada na página.  Nesse ponto encontra-se uma fotografia bem 

grande da princesa sorrindo em primeiro plano e, ao fundo uma montagem de momentos 

felizes, ela em seu casamento e sentada ao lado dos filhos. 

 

Analisando a capa do jornal USA Today, é possível perceber a relação direta do design 

gráfico e do seu emprego no jornalismo. O planejamento e execução de uma página são 

como um cartão de visita para o material presente nela, o design faz qualquer elemento 

gráfico ou não se tornar convidativo à leitura. Como na capa do jornal analisado, que 

através do design gráfico fez a estrutura da página ser pensada, criada e finalizada, de 

maneira clara e objetiva, com formas, padrões e cores que chamem a atenção do leitor. Não 

é somente o lead e a manchete que seduzem o leitor pela capa, mas o design tem uma forte 

porcentagem nessa sedução, além de auxiliar na compreensão da notícia. O design inseriu 

cor e vida às páginas de jornal impressos e assim, através do layout é possível esclarecer, 

dividir e priorizar os assuntos, separar informações, harmonizar a página, agradar e causar 

interesse aos olhos do leitor.  

 

O jornal mais vendido dos EUA é patriota, extremamente positivista e visa o bem-estar 

social. Seu fundador Al Neuharth tinha o objetivo de alimentar um jornalismo de 

esperança. Desde os primeiros anos do USA Today, a exigência era por uma cobertura que 

refletisse a diversidade, por este motivo mulheres e minorias costumavam ser destaques na 

primeira página. A manchete “Despedida da Diana” mostra que mesmo se tratando de 

morte, o títulos e as imagens ilustrativas conseguem falar sobre o assunto com leveza, por 

meio da foto alegre, a princesa sorria, junto aos filhos e casamento. Todas as estratégias 

são bem pensadas para não sair da linha editorial do jornal, que expressa opinião em 

relação a morte as princesa de maneira a solidarizar-se. 
 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

O Segundo o que a autora Robim Willians fala em seu livro “Design para quem não é 

designer” os quatro princípios básicos do design são contraste, repetição, alinhamento e 

proximidade. Analisando a primeira página do jornal, é possível perceber um alto 

contraste, pelo fundo ser branco e apresentar a tipografia dos títulos em negrito, 

reforçando a ideia do luto e chamando atenção. O princípio da repetição foi usado na 

tonalidade, porém não nas formas. Cada caixa de texto está de uma maneira, as fontes e 
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tamanhos não se repetem, o que causa um caos visual. O alinhamento também não foi um 

principio bem utilizado, os elementos gráficos aparecem jogados na página e apesar de 

não variar muito a cor na fonte. Já o princípio da proximidade e diversidade gera uma 

unidade visual, a proximidade propõe a organização, e a impressão ao analisarmos a 

página é que teremos informação independente de onde começarmos a leitura, pois todas 

as notas, chamadas e matérias curtas apresentam imagens, bloco de texto individual e um 

grid diferenciado. 

 

De forma sucinta, Ellen Lupton e Jennifer Cole Phillips definem o grid como uma rede de 

linhas que cortam um plano de maneira ritmada, salvo por algumas exceções que o 

permite ter ângulos e irregularidades. As linhas guias fazem parte de um grid, que dá uma 

direção e organiza os elementos na página, analisando a primeira página do USA Today 

dessa data, aparenta ser uma página diagramada com um grid básico de nove quadrados, 

pois os elementos apresentam ordem e ocupam todo espaço da página, recordando os 

primeiros jornais impressos da história. 

 

A página estudada em questão apresenta uma simetria distorcida, nenhum elemento se 

repete em ambos os lado, mas como não há uma boa divisão, um lado acaba mais pesado 

do que o outro, isso ocorre pela foto da Diana ocupar mais da metade da página. Os textos 

na vertical ocupam toda a folha, cansariam a vista do leitor logo de imediato, mas as 

margens e as colunas bem delimitadas separam o conteúdo fazem o leitor descansar os 

olhos em apenas um por vez. A capa foi feita em muitas cores por causa da predominância 

das fotos, mas ao preto e o azul, que é a cor do jornal, são mais presentes. Um ponto de 

atenção é a bandeira da Inglaterra acima do nome e ano de nascimento e morte da 

princesa.  

 

A tipografia escolhida para a capa, apesar de usar tipos diferentes, não gera conflito direto. 

São usadas várias fontes de tamanhos e formas distintas, inseridas de diversas maneiras na 

página. A manchete “Farewell Diana” aparece emoldurando a foto principal e está em 

caixa alta. Logo abaixo vem o nome da chapa ganhando destaque com uma fonte especial 

e em caixa alta. Também aparece um contragrafismo e bastante espaçamento entre uma 

letra e outra. Não há vazamento presente nos títulos o que carrega um pouco mais a 

página, mas em compensação o contragrafismo está equilibrado fazendo a página, mesmo 

que bastante cheia, também harmônica. 
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A página segue um ritmo, sendo possível ver a repetição nas colunas, nas chamadas das 

laterais e nas cores usadas para títulos que falam de assuntos afins, como nas chamadas 

das matérias. A linha, por mais que seja invisível tem o efeito de conectar os textos, o 

alinhamento foi usado na página com o intuito de limpar visualmente e organizar cada 

matéria no seu lugar. O alinhamento traz coesão ao texto, agrupando as informações e 

delimitando os espaços de cada. Juntamente com as linhas, também é mantido o princípio 

da proximidade como nas chamadas, classificados e o lead da manchete se mantendo 

próximos, causa uma organização na página e no canto inferior uma manchete falando da 

comoção das pessoas pelo mundo inteiro. 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

 

Planejar uma edição multimídia ou impressa é uma dupla dificuldade quando o editor não se 

coloca no lugar do público. Na web, cada vez mais o tempo é corrido e a paciência curta. A 

edição gráfica vai bem além de dominar o InDesign e o Photoshop, vai além de saber fazer 

uma página visualmente atraente com textos sintéticos e bem escritos. A edição gráfica, 

além de juntar todos os preceitos de qualquer boa edição jornalística, deve ser publicitária o 

suficiente para convidar e convencer o leitor de permanecer ali. Através do conteúdo, pelas 

cores ou pela harmonia visual, a edição tem um enorme peso na decisão do leitor, que se 

interessa pela primeira página e compra o jornal, ou no caso da web, que opta por uma 

página, mesmo quando tantos outros sites poderiam ser visitados naquele momento. 

 

O editor deve facilitar e tornar a leitura mais agradável possível. Assim, são usados os 

elementos de destaque em uma página, que são os que informam à primeira vista e também 

os que fazem o leitor ficar por ali e prosseguir a leitura. No livro “Webwritting”, Bruno 

Rodrigues resalta os cuidados a serem tomados na criação de uma página para web e que 

também valem para a diagramação de qualquer página. Uma simples cor, enquadramento na 

foto principal ou a fonte podem mudar o sentido da matéria que foi feita. O design gráfico 

pode ser tendencioso e expressar muita opinião sem ser necessário uma sequer letra, assim 

como pode fazer os leitores abandonarem um portal de notícias se a página não for 

interessante o suficiente visualmente. 

 

A edição gráfica deve ser realizada de maneira que o público compreenda as informações 

através dos elementos de destaque, que são eles: os infográficos, que sintetizam bastante 

informação de uma só vez em um pedaço da página, o próprio título, as linhas de apoio que 
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realizam uma quebra visual na página e descansam a visão, assim como o “olho” no meio da 

caixa de texto e as fotos. Os elementos de destaque prendem a atenção e informam, mas 

aguçam o leitor a seguir a leitura para a compreensão total do texto. 
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