
IMAGENS: REPRODUÇÃO

oi-se o tempo em que jornal era preto no
branco. O que antes poderia ser inter-
pretado como a expressão gráfica da ob-

jetividade jornalística, ou, ainda, como a mani-
festação da democrática e pluralista oposição de
idéias e opiniões nas páginas dos diários, hoje pa-
rece referir-se a uma fase distante do jornalismo
impresso. Não obstante as modificações gráficas
e editoriais trazidas pela im-
plantação de novas tecnologias
na produção jornalística, so-
bretudo, a partir dos anos 90
do século passado, as mudan-
ças nos projetos gráficos de O
Dia e Jornal do Brasil, lançadas
em abril, nos chamam a refletir
sobre outro tipo de utilização
da cor nos jornais impressos.

O preto no branco valori-
zava a qualidade da edição. Isso
porque, graficamente, a despei-
to das diferenças entre os equi-
pamentos, os jornais utilizavam
a mesma tecnologia, o que os
colocava, pelo menos no que se
refere às artes gráficas, em con-
dições bem semelhantes. Assim,
tendo como base um suporte
semelhante - a página impressa
-, podemos dizer que a edição
era determinante para a expres-
são da identidade editorial dos
veículos e também para a con-
seqüente identificação por par-
te dos leitores. Se nos prendermos às capas, por
exemplo, podemos comprovar essa tese com as
primeiras páginas (antológicas) do Jornal da Tarde;
ou, ainda, com a histórica primeira página do ve-
lho }B que trazia a história da derrubada de Allen-

de no Chile. Foi a edição que tornou essas páginas
exemplos de bom jornalismo e sua expressão grá-
fica refletiu esse esforço.

Kevin G. Barnhurst, num pequeno artigo inti-
tulado Are graphic designers killing newspapers?,
defende que as reformas gráficas que tomaram os
jornais a partir do último quarto do século passa-
do têm por objetivo tornar o jornal um produto

atraente aos olhos do consumi-
dor - mais ou menos como o
fazem as embalagens de alguns
produtos que ocupam as prate-
leiras dos supermercados. Para
ele, o uso de recursos gráficos
mais "chamativos", digamos as-
sim, seria fruto de uma mudan-
ça na natureza das empresas
jornalísticas, que, para enfrentar
a disputa com as novas tecnolo-
gias de comunicação, teriam
deixado de produzir informa-
ção jornalística para produzir
conteúdo. Para Barnhust, o pa-
pel do design de jornais seria
tornar esse conteúdo desejável.
Como conseqüência disso, os
jornais teriam valorizado os
gostos das tendências propostas
pelos designers e afastado das
páginas o que realmente inte-
ressa aos leitores.

Barnhurst tem razão em
relação a um tipo de design de
jornais, aquele usado como re-

curso de marketing, associado a um grande paco-
te de "vantagens" que o jornal apresenta. Está
equivocado, porém, em relação a outro design,
cujo objetivo se situa no terreno da mediação en-
tre a informação jornalística e o leitor. A discus-
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são em torno das idéias de Barnhurst é tentadora,
mas seria longa demais para este espaço. Um pe-
daço dela, porém, pode servir para refletirmos
sobre essas novas reformas dos jornais cariocas.
Teriam sido elas exemplos do primeiro ou do se-
gundo tipo de design de jornais? Neles, o design
faz a mediação entre informação e leitores ou
manifesta apenas a tendência atual? Um elemen-
to importante nessa discussão
pode ser a cor dos logotipos. O
Dia e JB mudaram para o azul,
anunciando sua reforma como
a tentativa de entrar no merca-
do da classe B, terreno de O
Globo. Agora todos eles são
azuis. Essa cor traduz estabili-
dade, tranqüilidade, sucesso.
Se queremos saber se alguém
está bem, por exemplo, per-
guntamos "tudo azul?"; ou ain-
da, se as finanças vão bem, es-
tamos no azul. Por outro lado,
se as coisas vão mal, entramos
no vermelho. Curiosamente,
uma das cores utilizadas nas
marcas dos jornais voltados
para as classes mais baixas —
Extra, Expresso, Meia-Hora —, a
outra é o preto.

O JB ao adotar o azul, cha-
mou para defendê-lo o Guar-
dian, o Figaro e o Le Monde,
todos azuis, incluindo-se no
time dos "jornais mais impor-
tantes do mundo". Já O Dia, acabou abandonan-
do o amarelo, cor relacionada à alegria, à espon-
taneidade, marcas do espírito carioca que o jor-
nal encarnou tão bem até aqui. Ao trocar o ama-
relo pelo azul, o jornal abandonou uma marca

construída ao longo de mais de 10 anos com o
objetivo de se descolar dos jornais populares e
colar em seu novo alvo, a classe B. O problema é
que não é só a cor que faz um jornal ou sua iden-
tidade: a tipografia usada na construção do lo-
gotipo é a mesma usada no popular Meia-Hora
e no concorrente, o Extra, todos eles redesenha-
dos pelo mesmo espanhol, que impôs seu gosto

tipográfico. Em conseqüência
disso, mesmo mudando a cor,
o jornal não consegue se des-
colar da imagem dos popula-
res. O que não seria problema
se a reforma não tivesse sido
anunciada como o reposicio-
namento do jornal no merca-
do, buscando nova camada.

Ainda é cedo para se ava-
liar o projeto ou fazer previ-
sões. Não se pode menospre-
zar também o trabalho de Eu-
cimar de Oliveira, o mentor
do jornalismo popular. Se O
Dia amarelo tinha a cara do
Rio, para o novo público-alvo

da publicação, esse jornal é (era) o JB, agora
também azul. Convencer a turma lá de cima que
O Dia não é mais o jornal da turma lá de baixo
será o maior desafio nessa empreitada.Se não
der certo, vão trocar o azul pelo vermelho. •
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