
escritor tecla o ponto final em seu ro-
mance. Missão cumprida, certo? 

Nada disso. Está para come-
çar onda aventura do universo das 
letras, aquela que vai transformar 
aqueles originais em um livro im-

presso, pronto para ser consumido por milhares de 
leitores, Ao contrário do ato solitário da criação de uma 
obra literária, o longo roteiro que culmina nas livrarias 
envolve profissionais de instâncias diversas, empenhados 
todos em trazer à luz um best-seller. 

Cada livro tem sua própria história, 
define (Secflia Scharlach, coordenado-
ra de projetos editoriais da Imprensa 
Oficial. A missão do designer gráfico é 
buscar um ideal de beleza, acrescenta 
João Baptista da Costa Aguiar, profis-
sional premiadíssimo na criação de ca-
pas e de projetos gráficos. Outro artista 
do setor, Vítor Burton, defende que o 



mesmo profissional se encarregue do 
projeto gráfico e da capa, "o que rara-
mente é o caso", esclarece. Cassiano 
Elek Machado, que está na outra ponta 
do processo, como Diretor Editorial da 
Cosac Naify, diz sentir satisfação enor-
me em buscar, e às vezes conseguir. 
"a forma mais adequada para um belo 
conteúdo, e um conteúdo adequado 
para uma bela forma". 

Cada editora desenvolve seu estilo próprio para 
trabalhar projetos gráficos de livros. Os profissionais 
mobilizados, por sua vez. empreendem uma batalha 
complexa, nem sempre vitoriosa, mas sempre gratifi-
cante em se tratando de uma contribuição à cultura 
e ao conhecimento. 

Nesta reportagem, PANORAMA E D I T O R I A L 
apresenta os depoimentos de quatro destacados 
nomes do mercado, que revelam alguns dos se-
gredos da arte de editar livros. 



orno surge o se desenvolve um projeto 
gráfico de um livro? Quais fatores são 
considerados na definição de tamanho 
(14x21 c 16x23 são os usuais?), tipo de 
papel, fonte, corpo e entrelinha etc? 

O marco zero de qualquer livro na 
Cosae Naify é uma reunião que chamamos de 'reunião 
de conceito". Nós a fazemos todas as quartas-feiras. Nela, 
sentamos eu (diretor editorial). Augusto Massi (diretor 
presidente), o editor do livro em questão, a diretora de 
arte 'Elaine liamos) e o designer que vai trabalhar neste 
projeto (que pode ser a Elaine ou alguém de sua equipe: 
a Cosac Naify muito provavelmente é a única editora 
que tem uma equipe de designers interna, e uma de 
produção gráfica, trabalhando full-time para nós). Nesta 
reunião o editor apresenta as características do texto, 
traz alguns trechos da obra e quando se trata de uma 
tradução ou obra clássica, apresenta textos que já foram 
escritos sobre o livro em outros países. E nessa reunião, 
com o editorial e a arte envolvidos, que começamos a 
definir algumas das características do livro: não só seu 
projeto gráfico, mas que tipo de aparatos aquela obra 
pede (precisa de um prefácio, de um posfácio, de um 
índice onomástico, de outro tipo de apêndice? E um 
texto que ficaria melhor com ilustrações ou só texto? () 
livro combina mais com a encadernação em capa dura ou 
brochura? E assim por diante:. Nesta reunião também 
repassai nos, com a gerente de projeto, Letícia Mendes, 
a situação financeira do livro: quando conseguimos ne-
gociar um direito autoral mais baixo podemos investir 
mais no livro, quando já gastamos muito nele temos de 
pensar num projeto mais enxuto. Muitas vezes recor-
remos ainda à chefe da produção gráfica, Aline Valli, a 
pessoa que administra a 'transferência de tudo o que 
foi imaginado no design para o objeto livro (responsáveis 
por tratamento das fotos, escolha da gráfica, escolha, 
com o designer e até o editor, do papel a ser utilizado 
etc). A partir de todas essas diretrizes, a designer, com 
supervisão da Elaine, vai criando um projeto gráfico para 
o livro. E ou na reunião seguinte ou na próxima ela já 
apresenta alguns esboços. E aí aprovamos ou pedimos 
correções de rotas. 

Quanto ás características que per-
guntaste (entrelinha, t ipo de papel, 
fonte, formato), tudo é discutido entre 
designeres e equipe editorial. O obje-
tivo da Cosac Naify não é lazer livros 
bonitos. E procura aquilo que a obra 
em questão pede, em seu íntimo. Alguns 
textos pedem uma edição mais sisuda, 
outros uma edição experimental. Alguns 

A Cassiano e a filosofia 
da Cosac-Naify: o 
objetivo não é fazer 
livros bonitos, é buscar 
aquilo que a própria 
obra impõe. 'Alguns 
textos pedem uma 
edição mais sisuda, 
outros uma edição 
experimental..." 

PROJETO GRÁFICO 

Toda quarta-feira começa, na Cosac-Naify, a gestação de um projeto editorial. 
O tema do livro é fundamental na definição do projeto 

CASSIANO ELEK MACHADO* 

Alinhando forma e conteúdo 



pedem um formato menor, mais confortável. Outros, 
um livro destes que só se consegue ler numa mesa. 

O tema do livro, como você pergunta, tem papel 
fundamental na escolha de sua forma. Tentamos que 
ambos dialoguem. Um exemplo concreto é o projeto de 
Elaine Ramos para um livro-reportagem chamado O 
Livro Amarelo do Terminal", de uma jovem jornalista 
e escritora chamada Vanessa Barbara. O texto vinha 
de um trabalho de conclusão de curso da graduação 
de Vanessa em jornalismo. Era um trabalho sobre o 
Terminal Rodoviário do Tietê. Este tema, que poderia 
gerar um livro sonolento, com lotos de ônibus, de filas, 
de aglomeração, de guindastes construindo a rodoviá-
ria, de migrantes, passageiros etc., acabou dando bases 
para um livro muito radical e original graficamente, 
projeto este que foi escolhido um dos 50 mais bonitos 
do mundo cm 2008 pela AIGA (American Instituto of 
Graphic Arts, dos EUA) e ganhou o prêmio do Clube 
de Criação de Nova York. No livro não há nenhuma 
foto. A ideia desenvolvida por Elaine foi de mimetizar 
elementos da rodoviária no projeto gráfico. Como a 
rodoviária é um espaço de muita poluição visual, ela 
criou um projeto que incorpora esta poluição, sem 
que se inviabilize a leitura. As páginas são amarelas, 
com gramatura fina, lembrando tanto os bilhetes de 
ônibus como os folhetos usualmente distribuídos em 
rodoviárias. A gramatura fina faz com que o texto da 
página anterior "vaze para a seguinte. Então Elaine 
fez com que o entrelinhamento do texto fosse grande 
e não batesse nas páginas pares e ímpares, permitindo 
a leitura. A abertura de cada capítulo tem um desenho 
geométrico, desenhos esses tirados das latarias dos 
ônibus. A mesma tipografia usada para os números 
das plataformas de ônibus foi usada para o núme-
ro dos capítulos. No meio do livro, os três capítulos 
"históricos que contam os bastidores da criação da 
rodoviária, foram impressos com uma tinta roxa, que 
lembra tanto o mimieógrafo quanto aquele carbono 
usado nas passagens. E assim por diante. E porque tanta radicalidade? Porque assim pedia o texto de 
Vanessa, que está longe de ser um relato sonolento 
sobre a rodoviária. E um texto entrecortado, muito 
contemporâneo, muito sensível. E isso está expresso 
no projeto gráfico. A integração do texto com o projeto 
gráfico foi tamanha que o livro acabou por ser rebati-
zado por conta dele. Eu e Vanessa decidimos chamá-lo 
"O Livro Amarelo do Terminal simplesmente por ser 
um livro amarelo, sobre o terminal. 

Este é um caso, e há outros, em que o próprio 
autor, além dos editores de texto e dos designers, se 
envolve na criação gráfica. 

A capa é "coroamento do projeto gráfico"? Sim 
e não. Obviamente ela é a porta de entrada ao livro. 

Em editoras mais convencionais, a capa acaba ten-
do pouco envolvimento com o projeto gráfico (do 
miolo do l ivro, até porque se costuma terceirizar 
esses serviços. Na Cosac Naify tentamos fazer com 
que ela seja parte do projeto interno. Ou seja, que 
o objeto seja homogêneo. Ou que, se tiver de ser 
heterogêneo (capa diferente do interior), que haja 
motivo para isso. 

A capa de "O L i v r o Amarelo" , por exemplo, 
é do mesmo tom de todo o resto do l ivro c usa a 
mesma linguagem, de uma saturação de elementos 
gráficos. Para formatá-la, foram usados inúmeros 
recortes de jornais e de folhetos e outros papeizi-
nhos que Vanessa Barbara recolheu ao longo de 
sua pesquisa. Ou seja, autor, editor e diretora de 
arte trabalharam juntos. 

Esse processo tão integrado dá muito trabalho, 
e talvez explique porque às vezes lançamos menos 
títulos do que outras editoras, mas é uma satisfação 
enorme buscar (e às vezes conseguir) a forma mais 
adequada para um belo conteúdo, e um conteúdo 
adequado para uma bela forma. 

(") Diretor Editorial 



PROJETO GRÁFICO 

Escolher fonte, definir formato, ter noção de custos de produção: 
desafios que o designer enfrenta ao encarar um projeto 
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A busca de um ideal de beleza 
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Text Box
Fonte: Panorama Editorial, São Paulo, ano 5, n. 52, p.42-51, fev./mar. 2010.




