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Desde seu lançamento em 12 de setembro de
2005, o novo design do jornal inglês The
Guardian mostrou todo seu potencial e sem

deixar dúvidas de que era o primeiro diário dese-
nhado para o século XXI. Sua tipografia excepcio-
nal e especialmente desenhada é utilizada numa
grande variedade de medidas e tamanhos, de acor-
do com a função que desempenha no diagrama e
com sua importância. Temos o design entendido
como projeto gráfico que não excede a mensagem.
Simples e inteligente, forte porém controlado, cha-
mativo e acima de tudo, original. Outro ponto mui-
to importante é que no Guardian os leitores não são
tratados exclusivamente como consumidores — ele
consegue restabelecer aquele senso comunitário no
qual o público desempenha um papel importante e
seu repertório visual e intelectual é ampliado.

Ao julgar um diário impresso que também tem
versão digital, temos sempre em mente a premissa
"as pessoas têm que, antes de tudo, poder ler" — o
veículo não pode se deixar levar por efeitos visu-
ais (tão facilitados na era digital) em detrimento do
conteúdo e da informação. Nunca a forma deve vir
antes da função, o design antes do conteúdo. Design
é sempre confundido com decoração, quando na
verdade é a forma de mostrar o conteúdo de modo
inteligente, distribuindo-o de forma exemplar. O
bom design de jornal começa com uma boa leitura.
A valorização da legibilidade se dá com moderação
e comedimento em design, não importando os re-
cursos dos quais disponha: o tamanho do jornal, os
limites culturais e lingüísticos. Um desenho auda-
cioso, porém, deve sempre prevalecer.

O redesenho do Guardian foi mais do que uma
resposta reflexiva aos seus competidores on-line:
a equipe foi capaz de criar um design que conse-
guiu aliar os mais relevantes aspectos dos jornais

tradicionais com a tecnologia digital para fazer o
melhor num formato reduzido, com fotos colori-
das, ilustrações e infográficos em todas as pági-
nas. Foi o primeiro jornal nacional inglês a fazer
isso. Embora um diário tenha um único dia de vida
em uma prateleira, ele deve ser desenhado a cada
nova edição para acomodar notícias e anúncios.
Para assegurar a legibilidade, coerência e a iden-
tidade visual a equipe de design implementou um
diagrama rigoroso modulado em cinco colunas.

Em seu formato "Berliner" berlinense (470 mm
x 315 mm), que combina a portabilidade do tabloide
com a sensibilidade do grande formato — aparen-
temente mais sério e menos sensacionalista que os
tabloides —, inaugurou uma nova era na publicação
de jornais na Inglaterra, que alia qualidade jornalís-
tica, fotografia e design. Foi sem dúvida histórico,
pois essa mudança fez .com que o novo desenho o
qualificasse como o mais moderno e vibrante jornal
no país, além de também colocá-lo como o melhor
jornal on-line do mundo. O projeto foi criado por
uma equipe interna liderada pelo editor de criação
Mark Porter, que utilizou uma nova e exclusiva
tipografia — Guardian Egyptian — desenhada por
Christian Schwartz e Paul Barnes. A nova tipogra-
fia aumentou a legibilidade além de projetar calma
e uma personalidade contemporânea.

Tal equipe deve ter autonomia e ser muito res-
peitada na redação do jornal, pois após quatro anos
percebemos que todas as relações, bem como o dia-
grama, foram rigorosamente mantidos, o que ga-
rante ao jornal uma forte e consistente identidade
visual — reforçando a premissa de que identidade
não é igualdade, mas sim desmembramentos inter-
ligados por diretrizes muito bem respeitadas e ma-
nipuladas. O Guardian é, portanto, paradigma em
excelência e resistência. Ganhou, assim, como me-
lhor design do mundo nas edições 27 e 29 do prê-
mio fornecido pela The Society for News Design.

A qualidade do design é o mais surpreendente, a-
pesar da afirmação de Mark Porter de que "não que-
remos que os leitores olhem o jornal e vejam design
gráfico, eles devem ver eventos, pessoas e idéias",
em entrevista publicada no site do Design Museum
London. A frase é contraditória, já que o jornal como
um todo é um dos melhores exercícios em projeto
de design gráfico, com um dos grandes exemplos de
como o conteúdo deve guiar a forma. H
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