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Resumo 
 
O presente artigo busca discutir em que medida os projetos de design gráfico, no meio 
editorial, devem estar comprometidos com o desenvolvimento do capital cultural humano. 
As revistas serrote e Works That Work nos servem de parâmetro, sustentam o tema e trazem 
contribuições para a argumentação. Pretendemos expor a relevância da participação ativa 
do designer gráfico em prol da transformação do tecido sociocultural no seio da sociedade 
contemporânea. 
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Cultura em revista 

Por meio da análise das revistas serrote e Works That Work (WTW) pretendemos discutir o 

valor sociocultural do design gráfico e a sua relevância no setor gráfico-editorial do Brasil e 

do mundo. A investigação procura entender o design gráfico como uma experiência 

edificante, que pode operar de modo a promover o desenvolvimento crítico dos leitores de 

produtos editoriais e usuários de dispositivos que fazem uso de palavras e imagens com o 

objetivo de comunicar. 

O presente artigo examina de que maneiras o objeto da disciplina do design gráfico 

– o projeto – é capaz de atribuir significados de níveis mais complexos do que apenas ao 

que lhe é intrínseco. Em resumo, partimos do pressuposto de que os projetos de design 

gráfico abrigam o âmbito da cultura visual e material. Os artefatos – objetos produzidos 

pela ação humana por meio de fabricação (CARDOSO, 2011) – gerados pela prática 

profissional cotidiana possuem, em alguma medida, relevância e valor simbólico, assim 
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componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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em Jornalismo da UFSC, e-mail: paulobvaz@gmail.com 
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como podem se apresentar como instrumento para desenvolvimento sociocultural, além, 

muito além, do apelo estético e comercial. O design gráfico seria, desta maneira, um meio 

plausível para se criar valor, para pensar a cultura material como recurso social. O design 

pode ser um meio cultural lento e silencioso que gradualmente exerce uma influência sobre 

a qualidade da necessidade (HARA, 2011). 

Afinal, a cultura é central nos processos de formação e mudança social. É notória a 

abrangência cultural em todos os artefatos existentes e em nossas ações cotidianas. A 

cultura é, conforme Williams (2015), um substantivo que descreve um processo geral de 

desenvolvimento intelectual, espiritual e estético. Iluminaremos a cultura segundo o seu 

caráter civilizatório. “Nos referimos à posição da cultura em relação às questões de 

conhecimento e conceitualização, em como a “cultura” é usada para transformar nossa 

compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo” (HALL, 1997, p.1).  

A questão imposta é se o designer – mediador entre a indústria cultural e o produto 

gráfico-editorial – pode reivindicar o papel de agente propulsor no processo de formação 

intelectual e desenvolvimento das operações cognitivas dos leitores. Acreditamos que sim; 

o designer, dentro de suas atribuições, deve procurar desempenhar também este papel. 

Portanto, os artefatos e as suas relações na sociedade de consumo devem ser tratados como 

uma tarefa cultural. Ou seja, os projetos de design gráfico podem ser estimulados a cumprir 

um papel social, que ultrapasse as funções estética e comercial que já lhes são intrínsecas.  

Sabemos que o design gráfico opera equilibrando elementos de ordem técnica e 

outros de natureza semântica. O desafio consiste em conhecer como nós, leitores, fazemos 

uso dos artefatos, seja atribuindo valor no sentido objetivo (material), seja no simbólico 

(imaterial). 

Longe de considerar os designers gráficos gênios demiurgos, paladinos acima do 

bem e o mal, pretendemos destacar uma área pouco explorada e de grande relevância: os 

valores de uso dos artefatos e as respectivas potencialidades de significação. A intenção é 

discorrer acerca dos efeitos que produtos gráfico-editoriais deflagram na memória, no 

espaço e o no tempo. 

A argumentação visa, dessa maneira, entender o design gráfico editorial como 

ferramenta cognitiva. Parafraseando Pierre Lévy (1993), o design deve escapar às visões 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 3 

imediatistas e utilitárias. Por meio dele poderemos nos lançar à procura de outras razões que 

não as do lucro, outras belezas que não as do espetáculo. 

 

serrote 

A serrote é uma revista quadrimestral, editada no Brasil e publicada pelo Instituto Moreira 

Salles nos meses de março, julho e novembro. O primeiro número data de 2009. Segundo o 

próprio slogan, é uma revista de ensaios “para abrir cabeças”. Na primeira edição, em sua 

Carta dos Editores, a serrote mostra a que veio. Lemos que “O Instituto Moreira Salles 

lança esta serrote por acreditar que, em sua multiplicidade de tons e vozes, o ensaio se 

fixou como gênero indispensável à reflexão e ao debate de ideias” (serrote n.1, p.5). A 

epígrafe de Murilo Mendes que abre a Carta dá conta da proposta editorial da publicação, 

manifesta o peculiar tom de desenvoltura que acompanha a revista, e soa como um alerta e 

uma promessa aos leitores: “Tremo quando examino o serrote”. Praticamente uma profecia 

para tudo aquilo que a serrote passaria a representar no mercado gráfico-editorial, com 

qualidade e abrangência global. 

Algumas particularidades contribuem para a relevância da serrote no meio editorial. 

Com formato de 18 × 24 cm fechada, cada número dispõe de, aproximadamente, 240 

páginas, o que resulta em uma lombada de 2 cm. A capa possui uma estrutura parcialmente 

padronizada, em que vemos o nome da publicação, os autores presentes na edição e o 

logotipo do Instituto Moreira Salles (IMS). A variação ocorre de edição para edição por 

meio da paleta cromática e de uma determinada imagem que, junto com os textos, fazem a 

composição da capa. 

Na lombada, percebemos o número da edição, e novamente os logotipos da revista e 

do Instituto que a publica. Um ponto curioso a respeito da lombada é que as informações 

são dispostas de duas maneiras distintas: o número da publicação e o logotipo do IMS são 

diagramados no sentido transversal, perpendiculares à lombada, segundo a tradição clássica. 

Já o logotipo da revista é disposto no sentido vertical, de baixo para cima, no que é 

conhecido como lombada à francesa. Este tipo de diagramação se difere da lombada 

conhecida como à inglesa, também paralela à lombada, porém com as informações 

dispostas de cima para baixo. A grande diferença entre as lombadas à francesa e à inglesa é 
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perceptível quando apoiamos uma publicação sobre uma mesa com a primeira capa virada 

para cima. Enquanto a lombada à inglesa permite uma leitura no sentido tradicional da 

nossa percepção, a lombada à francesa dispõe a informação de “cabeça para baixo”. 

O verso da capa (segunda e terceira capas) é chapado em uma única tonalidade de 

cor. A cor escolhida pode variar de número para número, porém tende a ser explorada de 

forma consistente dentro de uma mesma edição, com idêntica tonalidade vibrante. A quarta 

capa é sempre apenas imagética e possui regras mais flexíveis: pode ser uma continuação 

da imagem da capa, outra imagem dentro do mesmo contexto ou algo completamente 

diferente. Um código de barras, com o número do ISSN e, novamente, o logotipo do IMS 

completam o layout. 

O miolo é composto com variações de papéis, selecionados conforme a necessidade 

do tema abordado em cada seção. Percebemos, muitas vezes, uma seleção de papéis de alta 

alvura ou com revestimento para a disposição de imagens fotográficas ou ilustrativas e 

papéis sem revestimento, mais opacos, para a disposição dos textos e ensaios. 

O acabamento é realizado em hot melt, em que as folhas do miolo são coladas à 

capa, esta sempre com uma gramatura mais elevada e impressa em papel cartão, com 

laminação fosca no lado externo.  

O projeto gráfico da serrote é um dos aspectos que mais atrai a atenção dos leitores. 

Possui uma estrutura inteligente, muito bem pensada, que promove a identidade de/entre as 

publicações, sem engessar ou deixar o ritmo de leitura monótono. Com uma malha de seis 

colunas flexível, possibilita trabalhar de maneira dinâmica, de acordo com a interpretação 

do conteúdo. A mancha de texto é variável, porém, dentro dos números analisados, tende 

para a assimetria entre as páginas da esquerda e da direita.  

O uso tipográfico é consistente. Enquanto os ensaios trabalham em uma mesma 

sintonia em relação ao tamanho e comportamento dos tipos serifados, algumas seções ou 

aberturas apresentam maior liberdade de composição, o que remete a um estilo mais ousado 

e contemporâneo.  
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Capas ilustrativas da serrote. Da esquerda para a direita, edições de número 2, 3, 5, 6 e 11. Fonte: cldt.com.br 

 

Páginas internas da serrote. Da esquerda para a direita, páginas 154–155 (edição de número 4);  

80–81; 176–177; 188–189 (edição de número 13). Fonte: cldt.com.br 

É curioso notar que a serrote não é uma publicação que encontramos facilmente em 

uma banca de revistas. Seja pelo porte ou pela densidade do conteúdo, a revista é 

distribuída diretamente a assinantes, livrarias, além de pontos de venda localizados em 

centros culturais. Aparentemente é ali – mesmo naquelas livrarias em que, normalmente, 

não encontramos nenhuma revista à venda – nas estantes, próxima a outras publicações 

editoriais não-periódicas que ela encontra o seu lugar. O mesmo vale para a compra online. 

A partir de uma breve pesquisa, percebemos ser possível adquirir a mais recente publicação 

na loja do IMS4 e nos mais variados portais de venda eletrônica, como Livraria Cultura, 

Submarino, Americanas, Siciliano e Amazon. Por outro lado, nestes mesmos portais 

encontramos poucas ofertas de publicações periódicas, o que revela uma interessante 

penetração de mercado e esforço de distribuição diferente daquele em que estamos 

acostumados. 

O site revistaserrote.com.br libera o acesso para alguns textos de cada edição da 

publicação, conforme os respectivos direitos autorais e de uso. A experiência de leitura 

proporcionada ao leitor nem de longe pode ser comparada à da revista impressa. A 
                                                
4 Uma edição avulsa da serrote pode ser adquirida no site do IMS por R$ 44,50, frete excluso. Há opção para 
assinatura anual (três edições por R$ 120,00 para entrega dentro do território brasileiro, R$ 222,00 para 
destino internacional) ou bienal (seis edições por R$ 227,25 para entrega no Brasil ou R$ 431,00 para destino 
internacional). 
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impressão que fica é que o texto ali exposto não apresenta o apuro que o design gráfico 

proporciona, as relações que provoca, os intertextos que propõe. Perde em relevância, 

atratividade, potencialidade de significação. Em relação à serrote impressa, ousamos 

qualificar como sofrível a experiência proporcionada pela leitura da “versão” virtual – se 

assim a pudermos denominar – disponível no site.  

  

Works That Work 

A Works That Work é uma recente e fascinante publicação holandesa. Com periodicidade 

bianual, disponível nos meses de abril e novembro, desde 2013 vem tratando de um tema 

bastante abrangente, que foi batizado por seus criadores como “a criatividade inesperada”. 

Editada por Peter Bil’ak – designer de tipos à frente do Typotheque –, radicado em 

Amsterdã, a revista procura examinar os artefatos a partir de uma perspectiva prática. De 

uma maneira leve, a publicação relata projetos que causam ou promovam impacto. Seja 

aonde for, esteja onde estiver. Ao mesmo tempo, a Works That Work se mostra um ponto 

fora da curva, pela abordagem do design pelo viés social.  

O projeto gráfico, claro, é digno de nota. Ainda que não possua o apuro técnico 

perceptível em outras publicações canônicas de referência global, é uma revista que preza 

pelo leitor. A diagramação é determinada pela legibilidade e leiturabilidade. A revista 

procura soluções simples, mas que proporcionam conforto e atratividade visual. 

Malabarismos puramente estéticos em detrimento da eficácia da leitura – tão comumente 

presentes nas publicações periódicas de design gráfico – não encontram abrigo na WTW. Há 

de se lamentar a falta de apuro e refinamento em questões sutis que qualquer designer mais 

atento não deixaria passar. Por vezes, o equilíbrio entre as colunas não é respeitado e os 

textos acabam sofrendo um desencaixe visual no layout. A profusão de viúvas também 

configura outro crime tipográfico recorrente na publicação. Aspectos banais, de correção 

extremamente simples, que maculam em muito pouco a qualidade formal da revista. 

Medindo 17 × 24 cm fechada, a Works That Work apresenta algo em torno de 90 

páginas, o que gera uma pequena lombada de 6 mm. Por ser uma jovem publicação, na 

quinta edição apenas, que procura aperfeiçoar os processos de produção e encadernação, a 
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revista está começando a consolidar a estrutura de diagramação. Na capa, o cabeçalho é 

fixo, com o logotipo da revista, o nome da publicação por extenso, o slogan, a edição, o ano 

e o preço, devidamente discriminado em Euro, Dólar Americano, Libra Esterlina e Rúpia 

Indiana5. Fechando a composição da capa, o tema da edição é ilustrado a partir de algum 

dos projetos que será abordado na publicação. 

Lombada, contracapa, terceira e quarta capas ainda não estão solidificadas 

estruturalmente ou parece ser exatamente esta a estratégia da publicação: não impor um 

padrão. A lombada porém, desde a terceira edição, traz a inscrição abreviada do nome da 

publicação (WTW), o número e o ano. Detalhe: a inscrição é lida verticalmente, letra sobre 

letra, tal qual na língua japonesa.  

O esmero na escolha dos papéis e na diagramação dos artigos também devem ser 

sublinhados. A edição número quatro, por exemplo, chega a utilizar quatro especificações 

diferentes de papéis, sendo que a capa é impressa em um modelo Rives, reconhecidamente 

sofisticado, com alta qualidade de impressão e que dialoga de maneira sublime com a foto 

retratada. A diagramação segue uma relativa constância, os textos são diagramados 

simetricamente em duas colunas, com margens pouco generosas. O uso das fotografias e 

ilustrações são fundamentais para o projeto e a proposta da revista. Por isto, percebemos um 

cuidado especial, assim como uma seleção e montagem com ritmo peculiar. 

 

Capas ilustrativas da WTW. Da esquerda para a direita, edições de número 1, 2, 3, 4, 5. Fonte: worksthatwork.com 

                                                
5 Os preços discriminados na capa são: Euro (€16), Dólar Americano (US$18), Libra Esterlina (£12) e Rúpia 
Indiana (Rs1.100). Existem três modalidades de assinatura da WTW: edição impressa, edição digital ou ambas 
as versões. A edição impressa custa €16. A digital, €8. Para aqueles que optarem pelas edições impressa e 
digital, o valor fica em €20. O sistema de assinatura é automático. Ou seja: é renovado à medida que as 
edições são publicadas e despachadas para o assinante. Não existe diferença de valor entre compra avulsa ou 
assinatura. E também não há cobrança de frete em nenhuma modalidade de aquisição da WTW. 
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Páginas internas da WTW. Da esquerda para a direita, páginas 16–17; 46–47; 58–59; 82–83 (edição de número 4).  

Fonte: worksthatwork.com 

Cada edição de Works That Work possui um tema. A primeira, por exemplo, 

trabalha “Explorando a criatividade humana em todas as suas expressões”; a segunda 

aborda o “Design que aproxima o mundo”; a terceira analisa “O impacto do design”; a 

quarta trata dos “Ambientes extremos”; e chegamos na edição atual, que discute “As 

fronteiras da legalidade”6. 

Atrai a atenção uma série de mecanismos que a revista vem experimentando para 

otimizar a distribuição e o consumo. Pelo fato de ser uma publicação independente, sem 

nenhum financiamento externo, e com uma quantidade irrelevante de anúncios, WTW se fia 

pela contribuição dos leitores. A denominada “distribuição social” é o mecanismo que vem 

sendo testado para colocar a revista no mercado sem, necessariamente, passar por um 

intermediário. O assinante é estimulado a contribuir com a divulgação e distribuição dos 

exemplares. Há diversos mecanismos para participar da “distribuição social”. Desde 

permitir a “carona” de alguns exemplares na própria bagagem para reduzir o custo logístico, 

passando por clubes de leitura, até incitando os leitores a comprarem sete ou mais cópias 

pela metade do preço para divulgar para amigos e parceiros. É estimulante, fascinante e 

inspirador acompanhar, conhecer e aprender sobre todos os bastidores de produção e 

divulgação. O comportamento é extremamente franco e transparente, assim como a 

comunicação que vem sendo estabelecida entre revista e seus leitores.  

Quanto à presença online da WTW percebemos um esforço para explorar muito 

daquilo que a tecnologia oferece. O site se propõe a ser um portal, uma ramificação 

interdependente da revista. Em uma das postagens no blog, por exemplo, o editor justifica o 

motivo pelo qual o acabamento das duas primeiras edições da WTW foi realizado com 

grampeamento a cavalo e não com a muito mais charmosa lombada quadrada, em hot melt. 

Com argumentação consistente, ele justifica a escolha, defende que a publicação foi 

                                                
6 No original, respectivamente: Exploring human creativity in all its expressions; Design that brings the world 
closer; The impact of design; Extreme environments; The edges of legality.  
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pensada para ser lida com apenas uma das mãos, faz uma técnica e detalhada comparação 

entre os acabamentos e ainda ilustra toda a discussão em um vídeo demonstrativo!  

A versão digital da revista, propriamente dita, é disponibilizada em três formatos: 

pdf, mobi e epub. Ela pode ser adquirida independente da versão impressa, pela metade do 

preço. Para uma situação, por exemplo, em que uma das edições impressas se esgota é 

interessante o acesso à versão eletrônica. Ao menos no formato pdf degustamos um mínimo 

da estratégia utilizada pelo designer, além do acesso ao conteúdo (palavras e imagens). 

Agora, se analisarmos a experiência de leitura entre o digital e o impresso, seja no 

dispositivo móvel ou no desktop, temos a impressão de que ainda estamos na primeira 

infância de um produto editorial digital. Há um longo caminho a percorrer. Podemos 

afirmar que, atualmente, temos muito mais uma revista digitalizada do que, propriamente, 

um projeto específico para a edição eletrônica. 

 

R de Revista, por um design enquanto experiência 

Kenya Hara costuma utilizar uma metáfora para reflexão: qual seria a fronteira que separa 

um prato raso, de uma tigela um pouco profunda, ou de uma tigela mais profunda e um 

copo? Ao processo de aprofundar o conhecimento nestas fronteiras, Hara (2011) denomina 

Exformação [Exformation]. É justamente o processo de tornar o conhecido desconhecido. O 

contrário da informação. Podemos extrapolar o entendimento e estabelecer um vínculo com 

a interdisciplinaridade. É ali, no ambiente de fronteira, que ela se torna fundamental e 

“visível”. 

Poucos artefatos possuem a capacidade de agrupar temáticas tão completamente 

díspares e, ainda sim, preservarem uma identidade e um sentido que lhes são próprios. As 

revistas, de modo geral, conservam esta característica. Recorremos a Rafael Cardoso (1998) 

para fazer uso, aqui, dos conceitos de artefato que auxiliam em nossa reflexão. 

[…] acho que quase todos concordariam que o design se encaixa em um fenômeno 
humano bem mais abrangente: o processo de projetar e de fabricar objetos. Do 
ponto de vista antropológico, o design é uma entre diversas atividades projetuais, 
tais quais as artes, o artesanato, a arquitetura, a engenharia e outras que visam a 
objetivação no seu sentido estrito, ou seja, dar existência concreta e autônoma a 
idéias abstratas e subjetivas. Mais correta do que ‘objeto’, no contexto atual, seria a 
palavra ‘artefato’, a qual se refere especificamente aos objetos produzidos pelo 
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trabalho humano, em contraposição aos objetos naturais ou acidentais. 
Generalizando a partir do artefato individual para o conjunto de artefatos 
produzidos e usados por um determinado grupo ou por uma determinada sociedade, 
chegamos ao conceito de ‘cultura material’, termo que tem a sua origem na 
etnologia e no estudo dos artefatos de povos considerados ‘primitivos’ pelos seus 
colonizadores europeus. Hoje, porém, esse conceito ganhou uma dimensão mais 
ampla e podemos falar da cultura material da nossa própria sociedade como uma 
maneira de entender melhor os artefatos que produzimos e consumimos, bem como 
a maneira em que estes se encaixam em sistemas simbólicos e ideológicos mais 
amplos. (CARDOSO, 1998, p.19) 

Em uma revista – um artefato, portanto – não é descabido toparmos com o cotidiano 

dos moradores da famigerada Torre de David, em Caracas, e na sequência descobrirmos 

como tem sido o processo de construção da identidade visual do Sudão do Sul. Algumas 

páginas adiante, viajamos para bem mais longe para entendermos a quantas anda o 

programa de exploração do planeta Marte. Mais do que discutir os artigos da Works That 

Work, nos interessa aqui perceber todos estes vestígios como aquilo que somos enquanto 

coletividade. E problematizar de que maneiras as tessituras que perpassam por todos estes 

temas nos constituem – e nos constroem – enquanto seres humanos conscientes e críticos. 

Para Margolin (2014), a consciência de como os artefatos contribuem para a experiência 

pessoal nos municiará para projetar de modo mais atento e decisivo e, concomitantemente, 

melhorar a qualidade de nossas vidas. 

Nas revistas, a leitura tende a ser descontinuada, não linear. Encontra unidade em 

meio à diferença. Assim como dicionários, bíblias, enciclopédias, as revistas permitem 

imersão de uma hora, fôlego suficiente para um ensaio ou um artigo, mas que pode 

permanecer em certo sentido para toda a vida. 

A cultura é, segundo o filósofo Renato Janine Ribeiro (2014), “indutora de 

liberdade”. Mais ainda, é uma espécie de “educação fora de ordem, livre e bagunçada”. Os 

artefatos podem nos abrir para experiências com as quais nunca pudemos sonhar. 

A experiência existe na consciência do indivíduo em consequência da sua interação 
com um produto. Dessa forma, dois indivíduos não terão uma experiência idêntica. 
Cada pessoa trará diferentes condições internas para uma situação de utilização e 
com isso atribuirá a sua interação com o produto um significado que pertence 
apenas a si mesma. (MARGOLIN, 2014, p.62) 

Reside aqui a função sociocultural do design gráfico. Para além da relevância 

econômica e estética dentro da sociedade de consumo, o design deve carregar em si um 

propósito sociocultural. Cada artefato bem projetado dispõe de um arsenal de significações 
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que não lhe é, necessariamente, inerente. Assim, WTW e serrote, cada uma a seu modo, 

apresentam-se diferenciadamente das revistas culturais disponíveis no mercado editorial, 

propondo-se, ambas, a abrir cabeças de leitores através de suas criatividades inesperadas. 

Ambas na vanguarda da oferta de enriquecimento e mudanças culturais aos seus leitores. 

A relação que estabelecemos é transitiva: o design exerce um papel sobre a cultura. 

A cultura influencia o indivíduo. Logo, o design – na figura do designer – tem um papel 

social fundamental. Não pode, por isso, se furtar da responsabilidade de desenvolver e 

fortalecer uma sociedade livre, com indivíduos autônomos e críticos. 

Ainda hoje, é muito ignorada e pouco discutida a maneira pela qual a cultura 

material e imaterial contribuem para o modo como experienciamos o mundo. O artefato traz 

consigo, por assim dizer, tudo aquilo que vivemos e influencia, de alguma maneira, o devir. 

Como afirma Margolin (2014), “desde que admitamos a relação inextricável entre a 

qualidade dos produtos e o modo como vivenciamos o mundo, percebemos o quanto há a 

aprender sobre o modo como os produtos influenciam nossa vida” (2014, p.70).  

Para avançar na questão de como os produtos contribuem para a experiência 
humana, é necessário considerar a esfera social mais ampla na qual eles existem. 
Cunhei o termo entorno do produto para caracterizar o agregado de produtos 
materiais e imateriais, incluindo objetos, imagens, sistemas e serviços, que 
preenchem o mundo vivido. Esse entorno é vasto e difuso, mais fluido do que fixo. 
Está sempre presente física e psiquicamente e consiste em todos os recursos que os 
indivíduos utilizam a fim de viver suas vidas. Cada um dos produtos no mundo 
vivido tem a própria história. Suas vidas cobrem diferentes durações, já que as 
transformações no entorno ocorrem em ritmos variáveis em diferentes campos de 
produtos. (MARGOLIN, 2014, p.3) 

Cardoso (2011), na introdução de Design para um mundo complexo, aborda a 

transitoriedade da significação de um artefato. Mais do que entender que a nossa percepção 

é construída de acordo com contextos complexos – social, cultural, econômico, histórico, 

etc. –, a importância da discussão reside na práxis em que se funda o propósito, digamos, 

político do design gráfico. Afinal, o potencial latente do design gráfico se dá a partir dos 

estímulos de percepção, interpretação e reação aos quais submete os indivíduos 

cotidianamente. 

O desenvolvimento dos artefatos “é antes uma combinação entre experiência e 

técnica do que a técnica por si só” (MARGOLIN, 2014, p.72). Nos interessa, aqui, explorar 

a dimensão experiencial, reflexiva, que uma publicação periódica pode suscitar. Os 
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designers gráficos seriam segundo Moles (1989) uma espécie de engenheiros dos signos, 

aqueles que projetam os aspectos simbólicos do ambiente para nos preparar para a ação 

real. O bom design deve percorrer a trajetória de transformar a visibilidade em legibilidade 

e, consequentemente, em inteligibilidade. 

A função do designer é aumentar a legibilidade do mundo. O mundo é um labirinto 
a ser desvendado, um texto a ser decifrado. Cada indivíduo o examina na medida 
em que a vida se desenrola. (MOLES, 1989, p.129)7 

Insistiremos, portanto, na idéia de que o projeto de design de um produto editorial 

pode instaurar uma discursividade. O leitor, em um movimento especular, se converte em 

formulador. Aqui, o termo reflexividade cabe muito bem. A apropriação do discurso 

potencializado pelo design gráfico possui natureza de mão dupla: tanto de apreender, 

reconhecer, internalizar e conscientizar quanto de propor ligações e conexões, propagar, 

partilhar saberes e sentidos. 

 

A perfectibilidade do leitor  

Bringhurst (2011) nos propõe uma comparação para explicar o motivo pelo qual os 

artefatos precisam ser bem projetados. Para ele, um ótimo trabalho de literatura merece uma 

acuidade tipográfica e produtiva, assim como um grande roteiro teatral ou uma grande peça 

musical merece uma ótima performance. 

Na medida em que não temos – enquanto designers –, nos termos de Margolin, 

“nenhuma maneira sistemática de desenvolver um inventário de necessidades sociais” 

(2014, p.74) devemos organizar as idéias e buscar formas eficientes de expressão e diálogo 

com o indivíduo. 

O papel é o berço da tinta. Ali há aconchego, abrigo, afagos, carícias. A aparente e 

enganadora fragilidade pode se perpetuar por milênios em uso respeitoso. Nós, leitores do 

mundo, devemos aprender a saborear, tal qual sinfonias, o sublime texto (palavras e 

imagens) sobre suporte material. O impresso desperta prazer tátil, prenhe de sensualidade. 

                                                
7 The function of the designer is to increase the legibility of the world. The world is a labyrinth that must be 
unravelled, a text that must be deciphered. Each individual scrutinizes it as his life unfolds. (Tradução dos 
autores). 
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Prazer espiritual da leitura aliado ao prazer físico de tocar, sentir, acariciar. A leitura é uma 

experiência íntima e silenciosa. O design gráfico também nos lê. As revistas, assim como os 

livros, são muito maiores (literalmente ou não) por dentro do que por fora. Quando lemos 

serrote, nós a tensionamos. Quando folheamos WTW, também. Mas muito mais poderoso é 

o intencionar que estas revistas nos causam como resposta. 

O editorial da mais recente serrote – número 20 – celebra a marca alcançada. As 

duas dezenas de edições publicadas confirmam a representatividade da revista e reafirmam 

o desafio lançado na sua concepção, que se estende imediatamente ao leitor: dar a conhecer 

as intrincadas redes do conhecimento. 

A serrote chega ao número 20 de cara nova. As mudanças […] são sutis – o que 
não quer dizer que optamos, gattopardianamente, por mudar para que nada 
mudasse. Uma revista como esta, a meio caminho entre a imprensa e o livro, 
aqui e ali precisa de reajustes para que não penda para um lado ou para o outro: 
nesta corda bamba está sua graça, assim como nela está a graça do ensaio, 
sempre no fio da navalha entre o geral e o particular, entre o voo panorâmico e o 
mergulho. (serrote n.20, p.2) 

Simmel (2014), no ensaio Ponte e Porta publicado na serrote – número 17, que faz 

jus à sua genialidade, discorre acerca da capacidade humana de vencer distâncias. Mais do 

que isso: da habilidade para produzir o “prodígio do caminho”. A ponte “liga coisas antes 

desvinculadas”. É, por assim dizer, uma expansão do nosso desejo para a conquista do 

espaço. A porta, por sua vez, “deixa a vida jorrar para fora, num sem-fim de caminhos e 

direções, além dos limites do ser-para-si isolado” (SIMMEL, 2014, p.72). Há uma possível 

relação metafórica com o contexto sociocultural em que o design gráfico se insere. Ora 

ponte, ora porta, ou até mesmo a partir de uma paradoxal “ponte-porta”, o design gráfico é 

instrumento de conexão, além de possibilitar abrir perspectivas que ultrapassam as funções 

intrínsecas atribuídas aos artefatos. Os produtos gráfico-editoriais forjam relações em um 

mundo complexo, com saberes difusos e esfacelados. As revistas têm muito uso a fazer do 

design gráfico. E o designer gráfico deve manejar as ferramentas, promovendo 

experiências, com o perdão do duplo sentido, periódicas para o contínuo desenvolvimento 

do capital cultural humano. O desafio é confrontar o leitor vis-à-vis com si próprio e com o 

mundo. A tarefa não é simples, mas pode estar ao alcance das nossas mãos se, por sua vez, 

o designer gráfico colocar suas mãos à obra. 
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