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Parto em busca do impossível. Vamos ver se posso encontrá-lo.
Antonin Artaud

não sei se existe a mais bonita de todas. Não sei se podemos encon-
trá-la. Mas a busca, só pelo prazer da busca, já vai valer a pena. É o 
que estou fazendo nesta matéria. O que as revistas fazem de bonito? 
Quais são as revistas que fazem bonito? Quem são os designers que 
fazem revistas bonitas?

Comecei o meu trabalho pela capa, é claro. É a primeira coisa que a 
gente vê. Às vezes, é tão ruim que a gente não quer ver o resto, admito. 
Antigamente se trabalhava muito mais pelo impacto que a capa teria 
na banca. A revista que ia para a casa do assinante causava menos 
preocupação porque, de fato, o assinante compra uma fórmula edi-
torial, não compra edição por edição. Ele não é atraído pela matéria 
de capa, mas pela fórmula. Mas é preciso ter cuidado com essa his-
tória de que o assinante não liga para a capa. Não é bem assim. Se 
começo a receber na minha casa uma revista feia, isso também é um 
problema. Quer dizer: a capa funciona, sim, para o assinante, ao con-
trário do que se pensou por muito tempo. 

Assim, parti em busca das capas mais lindas e minha pesquisa me 
levou aos anos 1950. Há muita capa boa, mas são mais antigas. Pou-
cas recentes. Por duas razões: primeiro, porque os artistas gráficos 
que fizeram coisas que a gente ainda segue não são de agora. Esses 
caras quebraram tabus e estabeleceram novos padrões lá atrás – e 
eu, pelo menos, acho que temos de observá-los até hoje. A segunda 

razão é a originalidade e a coragem dessas 
capas mais antigas, que se tornaram clássi-
cas. A gente não vê mais, ou pelo menos não 
vê a toda hora, a mesma coragem e a mesma 
originalidade. 

Vamos lembrar que, durante um bom tempo, 
as revistas não tinham chamada de capa. A ima-
gem fazia o serviço sozinha. Talvez, por isso, 
havia uma liberdade de criação tão grande. 
Um bom exemplo são a Vogue e a Bazaar, que 
mudavam o desenho do logotipo. “O logotipo 
é imexível”, a gente vive ouvindo. Naquele 
tempo, não era. Eles achavam que, de vez em 
quando, podiam mudar. E mudavam maravi-
lhosamente. As capas eram limpas de pala-
vras. O que vendia era a imagem, pois o pri-
meiro impacto quando se olha uma capa vem 
da imagem. Se a gente pensar bem, uma ima-
gem forte pode ser um texto. Exerce a função 
do texto. A imagem diz.

Com isso de não ter chamada, as imagens 
eram absolutamente livres. Algumas capas que 
selecionei para esta matéria seriam impensá-
veis de fazer hoje. Logo iria aparecer o sujeito 
ajuizado: “Se não tem chamada de capa, não 

por  thomaz souto corrêa

Quem é  
a mais bela?

o desafio lançado ao maior mestre revisteiro  
do brasil – encontrar a revista mais bonita do mundo – 

rende uma aula de elegância e inteligência

em depoimento  a

el iane  Stephan e  eugênio  bucci
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Sofisticação no detalhe
A matéria de capa da New York é sobre o MoMa, 

e o logo do museu é tão conhecido que nem pre-

cisa escrever por extenso. Mas, para uma capa 

all type, a novidade é o texto vermelho em cima 

do logo. Com ele, a revista anuncia uma seção, e 

não só descreve o que vai aparecer nessas pági-

nas, como também adianta os colaboradores 

mais importantes.

vai vender”. Construímos tanta regra ao longo 
do caminho, tantas “verdades”, que hoje as 
capas de revistas estão muito semelhantes, 
dependendo do segmento em que elas atuam. 
As revistas femininas, por exemplo, ficaram 
muito parecidas umas com as outras.

Ao longo das últimas décadas, as revistas 
foram forçadas a se estruturar de maneira 
menos livre, porque tiveram que seguir regras 
para vender. Esse negócio de ter que vender 
deixou os editores medrosos. Não sei se mui-
tas das capas que estão aí venderam bem ou 
não – e isso não me interessa. O que conta é 
que, de alguma maneira, elas foram uma sur-
presa para os seus leitores. Elas encantaram 
os seus leitores. 

Esse encantamento é mais forte que uma 
regra comercial. E, aliás, pode ajudar, e muito, 
na venda. Pesquisas mostram que uma pessoa 
que vai comprar uma revista toma uma deci-
são pela capa em menos de cinco segundos. O 
trabalhão que temos para criar uma boa capa 
serve apenas para você segurar a atenção do 
seu leitor durante um tempo muito curto. Se 
você não tem uma imagem forte, uma cha-
mada forte, ou um conjunto de chamadas for-
tes, você está perdendo a batalha. 

Por isso, a criação ousada, corajosa, é fun-
damental. Só ela surpreende e atrai de ver-
dade. E isso só se consegue com liberdade. 
Quer dizer: para fazer uma capa que venda 
bem a gente não pode ter medo de fazer uma 
capa que venda mal. O nosso problema é que, 

Capas só com palavras
Nestas duas páginas, três exemplos de capas só com tex-

to, ou all type. A capa de U&LC (Upper & Lower Case,  

em inglês, caixa alta e baixa, em português) foi desenha-

da por Herb Lubalin, designer e criador de fontes, entre 

as quais a famosa Avant Garde, nome que usou para lan-

çar uma revista que se tornou padrão de design.
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Impacto gráfico e emocional
Nesta Esquire, de outubro de 1966, traba-

lho de George Lois, um dos mais criativos 

em publicidade de todos os tempos, que 

fez também as memoráveis capas da re-

vista durante dez anos. Trata-se de uma 

coleção de ideias sempre originais, diver-

tidas, sérias, irreverentes. Para mim, es-

ta capa é a de mais impacto da coleção: 

oito palavras brancas em cima de um fun-

do preto, e uma frase curta e dramática.
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A vida americana
Ninguém retratou tão bem o dia a dia do ame-

ricano comum como o artista Norman Rock-

well. Seus quadros foram capa da revista Sa-

turday Evening Post, durante mais de cinco 

décadas, depois que vendeu a primeira, em 

1926. Nesta, lançada em novembro de 1945, 

um militar visita a mãe durante uma de suas 

folgas, e ambos descascam batatas enquanto 

colocam a vida em dia.

Sempre desenhos
Em março de 1976, a revista The New Yorker 

publicou uma capa desenhada por Saul Stein-

berg que virou um dos pôsteres mais famosos 

nas lojas de suvenires de Nova York. Nele, da 

ilha de Manhattan se vê o mundo inteiro. Afi-

nal, o mundo é mesmo pequenininho compa-

rado com a Grande Maçã... Steinberg fez diver-

sas capas para a revista, sempre com desenhos 

de grande elegância no traço e com um humor 

muito sutil. Até hoje, desde que foi fundada, a 

New Yorker publica desenhos na capa.
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Jornalismo fotográfico
Seguindo o sucesso de Life nos Estados Uni-

dos, a francesa Paris Match foi (ainda existe) 

uma revista ilustrada com um projeto gráfi-

co mais bonito do que o da americana. E de 

cobertura internacional. Esta capa, de abril 

de 1991, mostra um retrato patético de uma 

família de curdos durante o levante da mes-

ma época. Tanto quanto em Life, a reporta-

gem fotográfica era o ingrediente de maior 

força de Paris Match.

“Mostrar coisas estranhas”
Quando lançou Life em novembro de 1936, 

Henry Luce prometeu que a revista mostra-

ria “a vida e o mundo, testemunharia grandes 

acontecimentos, mostraria coisas estra-

nhas...” Nesta edição de abril de 1965, a capa 

apresenta uma foto que o mundo nunca ha-

via visto: um feto antes de nascer.
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ao longo do tempo, alguma liberdade se per-
deu. Temos medo de errar. É uma pena. Temos 
que errar, porque o erro faz parte de qualquer 
coisa criativa. Você aprende com o erro. Tem 
que arriscar.

Capas	irresistíveis

Comecemos por uma capa da Esquire (p. 27). Olha 
isso! “Oh my God – we hit a little girl” (“Deus 
do céu, matamos uma garotinha”). Nesse caso, 
a frase é a imagem. Não há fotografia, nada. Só 
essa frase estampada. É uma criação de George 
Lois, que ficou dez anos fazendo as capas da 
Esquire. É uma coisa irresistível. Qualquer pes-
soa vai querer saber por que dois soldados ame-
ricanos no Vietnã disseram “a gente matou uma 
criança”. O impacto é muito grande. É como se 
você visse a menina morta. 

A capa da Life que tem um feto foi um aconte-
cimento mundial (p. 29). Nunca ninguém havia 
fotografado um feto. Discutir se é bonito ou não 
é menor diante da importância dessa imagem 
até então inédita. Isso é Life desde o começo.

Outra capa impactante como retrato de 
guerra é a da Paris Match (p. 29). Capa muito 
bonita. Foto ótima. Tem uma coisa de atuali-
dade que eu acho importante. A capa do Nor-
man Rockwell é um retrato dos Estados Unidos 
(p. 28). Se você quiser ver a América – espe-

cialmente a América daquele tempo – observe 
Norman Rockwell. É um retrato fiel do que ele 
observava na vida de todo dia, na vida domés-
tica, da família. Graças a ele, a gente vê o filho 
que estava na guerra e voltou para visitar a 
mãe, o filho descascando batata com a mãe.

A capa da U&LC (Upper & Lower Case – 
caixa alta e baixa, em português) é como a do 
George Lois, que só tem texto (p. 26). O autor, 
Herb Lubalin, é um artista especializado em 
fonte e tipografia, por isso leva uma vantagem 
enorme. Fez uma capa fortíssima com quatro 
ou cinco palavras.

A capa da New Yorker feita por Saul Steinberg 
é uma visão que chocou o mundo (p. 28). Não 
no sentido negativo, mas de admiração: “Como 
é que o cara consegue desenhar o mundo do 
ponto de vista de um prédio de Manhattan e 
consegue enxergar até o outro lado do Oceano 
Pacífico?”. Não é à toa que essa capa virou um 
cartaz, vendido até hoje em Nova York. Tinha 
um pouco de gênio aí.  

Demi Moore grávida na Vanity Fair é outro 
gesto de coragem (p. 33). Tem uma história 
boa aí. Primeiro, Demi Moore e a Annie Lei-
bovitz, uma das fotógrafas mais influentes de 
toda a história das revistas, fizeram a capa 
que tinha sido encomendada. A Demi Moore 
com a roupa, tudo bonitinho. Aí a Annie falou: 
“Vamos fazer uma foto sua nua?” Ela topou, im
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“Like a rolling stone...”
O projeto gráfico da Rolling Stone, lançada 

por Jann Werner em novembro de 1967, foi 

modificado por Roger Black quando entrou 

para a revista, em abril de 1976, e resultou 

numa das publicações mais bem desenha-

das do século passado. A brasileira Bea Fei-

tler era chamada por Roger para fazer nú-

meros especiais. Na edição de décimo ani-

versário, em dezembro de 1977, capa verme-

lha na página ao lado, Roger convidou Bea 

para desenhar a matéria principal da edi-

ção: um longo ensaio com fotos de Annie 

Leibovitz. Dez anos depois, a ideia do X foi 

retomada. A fantástica capa com a foto de 

John e Yoko, publicada em janeiro de 1981, 

feita por Annie Leibovitz horas antes de 

John ser assassinado, virou outro clássico 

na história contemporânea das revistas. 
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Homenagem póstuma
Houve um tempo em que não se punha 

celebridade morta em capa de revista. 

Quando a princesa Diana morreu, a re-

gra foi abandonada. E ela saiu na capa 

de revistas pelo mundo inteiro. O pa-

drão adotado por algumas foi usar uma 

foto em close, sem chamadas, uma es-

pécie de reverência silenciosa, como es-

ta da revista Time, em setembro de 1997. 

People usou a mesma ideia, mas acres-

centou discretamente o ano de nasci-

mento e de morte da pessoa.

fizeram essa foto e foi o sucesso que foi. Essa 
capa foi copiada em todos os países. 

A Rolling Stone é um título que vai estar 
presente em qualquer lista das revistas mais 
lindas do mundo. Ela entra nesta minha sele-
ção com dois tipos de capa. Um é a capa grá-
fica, do décimo aniversário, que é um X – e a 
do vigésimo são dois Xs (p. 28). É só a letra 
X, mas é um trabalho muito bonito. O Roger 
Black trabalhou a letra X de um jeito arre-
batador. Vejo aquilo na banca a quilômetros 
de distância – e já fui fisgado. É uma edição 
excepcional. Nessa mesma edição, há ainda um 
ensaio de Annie Leibovitz, ela de novo, come-
morando os dez anos da revista com páginas 
e páginas de fotos.

O outro tipo de capa da Rolling Stone é 
fotográfico. Como o caso da foto do John Len-
non em cima da Yoko, que foi feita, é claro, pela 
mesma Annie (p. 31). Quando chegou para foto-

grafar, já queria o John sem roupa e aí resolveu 
que a Yoko deveria estar nua também. A Yoko 
disse “nem pensar”, mas topou entrar em cena. 
Vestida. Deu nessa capa aí. John foi assassi-
nado poucas horas depois dessa foto.

Time é um interessante exemplo de uma 
revista semanal que sempre depende muito das 
chamadas e, quando a Diana morreu, foi para 
as bancas apenas com uma foto dela (acima ). 
Sem nenhuma palavra. Isso virou moda. 

Lembro uma história famosa a esse res-
peito, que é da People. Quando o Elvis Presley 
morreu, o diretor da revista, Richard Stolley, 
falou: “Não vou botar morto na minha capa. 
People é uma revista de gente. Como é que eu 
vou botar um morto na capa?” Fechou a edição 
sem o Elvis. Aí, quando terminou sua jornada 
de trabalho e estava saindo, indo embora, per-
cebeu que tinha um monte de gente chorando 
na redação. Eram fãs do Elvis lamentando a 
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Nua, por que não?
Diz a história que Annie Leibovitz fotogra-

fou Demi Moore para a capa da Vanity Fair 

usando um elegante vestido que combinava 

com a gravidez da atriz. Quando terminou a 

sessão, conversando, tiveram a ideia de fazer 

Demi nua. Quando viram o resultado, não ti-

veram dúvida em sugerir a Tina Brown, di-

retora da revista, que usasse aquela foto. Ti-

na também não hesitou. E publicou a capa 

em agosto de 1991, com enorme sucesso co-

mercial e de mídia. Poucas foram tão copia-

das na história das revistas.
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Invasão russa
Dois artistas plásticos russos moldaram a 

função de diretor de arte de uma revista 

como a conhecemos hoje. Ambos, em épo-

cas diferentes, passaram por Paris para es-

tudar belas artes. Um deles, Alexander  

Liberman, chegou a trabalhar em uma re-

vista francesa, precursora das semanais 

ilustradas, chamada VU, que – não com-

binando nada com o que ele iria fazer nas 

revistas americanas – era muito feia.  

Liberman foi para Nova York, entrou na 

Vogue e fez capas que, vistas hoje, são de 

uma beleza gráfica e de uma liberdade con-

ceitual que são o sonho de muito revistei-

ro contemporâneo. Esta, de janeiro de 

1950, é das mais belas da história das re-

vistas modernas. Repare nela, e nas duas 

da página seguinte, em que praticamente 

não existem chamadas de capa. Em maio 

de 1941 e em junho de 1940 – 1940! –  

Liberman brinca até com o logotipo, bo-

tando uma bola vermelha como o O de  

Vogue, e usando corpos de mulheres pa-

ra escrever o nome da revista. Era pouca 

a preocupação com branding. Nem por is-

so, as revistas deixavam de ter identida-

de, personalidade.
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Um exemplo de inovação
A revista Nova durou de 1965 a 1975, tempo 

suficiente para entrar na história das grandes 

inovações em revistas. Fundador e diretor de 

arte da revista, Harri Peccinotti mostrou no 

seu trabalho o que muita gente ao redor do 

mundo queria fazer mas não podia, por medo 

de não vender muito. Algumas capas de Nova 

rivalizam com as de George Lois em Esquire: 

irreverentes, originais e, a maioria, lindas. Na 

imagem, uma capa de fevereiro de 1970.

Construindo uma identidade
O fotógrafo e designer editorial Peter 

Knapp trabalhou duas vezes para a  

Elle francesa, mas foi na segunda fa-

se – de 1974 a 1978 – que ele moldou a 

identidade visual da revista. O “estilo 

Elle” de moda tinha uma personali-

dade tão forte que as leitoras da revis-

ta eram reconhecidas nas ruas. Estas 

duas capas de Knapp mostram isso. 

Uma edição sobre “Le Style Elle”, sen-

do que a primeira letra “l” foi tirada 

do logo. A segunda capa consta como 

a primeira revista de moda no mundo 

a usar uma modelo de topless.
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morte do ídolo. Richard Stolley então se per-
guntou: “Será que cometi um erro e deveria 
ter dado o Elvis na capa?”. 

Bem, o morto seguinte foi a Diana. Antes que 
ele pusesse a foto dela na People, a Time fez. 
Brilhantemente. É um lindo retrato da Diana. 
Era o que bastava. Todo mundo já sabia o que 
tinha acontecido com a personagem.

Stolley seguia o que se chamava Lei de 
Stolley, que era mais ou menos assim: rico é 
melhor que pobre, bonito é melhor que feio, 
e nada é pior do que política. Nunca ponham 
um político na capa. Depois ele acrescentou 
um novo artigo à sua lei, que dizia que o que 
vende mesmo é uma celebridade morta. Foi o 
que aprendeu com Elvis. Quando Diana mor-
reu, ele também a pôs na capa.

Selecionei uma capa da New York pura-
mente gráfica, mas ela tem uma invenção espe-
cial: um texto vermelho em cima, com um 
pequeno título preto, que anuncia uma nova 
seção da revista, chamada Estrategista (p. 26). 
Eles escrevem com as letras em vermelhinho 
o que vai ser a seção e sobre o que ela vai falar. 
É uma chamada muito interessante, que você 
tem que ler. 

Nesses tempos gloriosos das revistas, os artis-
tas gráficos eram a alma de uma redação. Dois 
desses eram russos: Alexander Liberman e Ale-
xey Brodovitch. Fugiram da Rússia por moti-
vos diversos. Liberman passou por Paris, Bro-
dovitch acho que passou por Paris e Londres. 
O dois fizeram cursos de arte, aprenderam a 
desenhar e acabaram nos Estados Unidos tra-
balhando como diretores de arte. Brodovitch na 
Bazaar, antes, e Liberman um pouco mais tarde 
na Vogue. Se há gênio em revista, Brodovitch 
é um deles. Ele criou um novo jeito de ver as 
matérias. Bagunçou tudo o que existia e intro-
duziu uma estética rigorosíssima. Conhecia 
tipologia, conhecia imagem e sabia desenhar.

A capa mais bonita da série dele é uma perna 
atravessando a rua (p. 37). Uma revista de moda 
deveria ter uma manequim na capa com uma 
roupa e uma chamada para os últimos lança-
mentos da estação. Nada. Brodovitch pôs uma 
mulher cruzando a rua em uma foto linda, de 
Richard Avedon.

Brodovitch tinha uma liberdade de forma que 
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Originais, corajosas e lindas!
O outro diretor de arte russo que re-

volucionou o mundo das revistas foi 

Alexei Brodovitch. Também ele pas-

sou pelo mundo das artes parisienses 

antes de chegar a Nova York. Foi na 

Harper’s  Bazaar que Brodovitch 

criou imagens nunca antes sequer co-

gitadas como capas para uma revista 

de consumo. As três capas desta du-

pla revelam como ele ousava com ele-

gância e beleza. A capa da luva é de 

janeiro de 1936, e é um trabalho grá-

fico; a dos lábios é de agosto de 1940, 

original, corajosa e linda; e a do sapa-

to é de setembro de 1956. Vinte anos 

se passaram e a ousadia não sumiu. 

A capa com a perna feminina atraves-

sando a avenida molhada estaria, pa-

ra mim, entre as mais bonitas do sé-

culo passado. O fotógrafo ajudou. 

Chamava-se Richard Avedon.  
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para mim nunca foi superada. Quem chegou 
perto foi Alexander Liberman, da Vogue, que fez 
também coisas deslumbrantes. Outra caracte-
rística dos dois é que brincavam com os logo-
tipos. De vez em quando trocavam os logoti-
pos. No mundo de hoje, isso seria um absurdo 
por causa de toda a tirania das marcas. Eles 
não estavam nem aí. E fizeram capas lindas, 
livres. As capas da mulher atravessando a rua 
na Bazaar e a capa da boca e do olho na Vogue 
(p. 34) são, para mim, de um modernismo mais 
moderno do que ser moderno.

Liberman, quando chegou à Vogue, fez uma 
capa que causou muita estranheza, mas todo 
mundo viu que ali estava um cara diferente. Ele 
fez uma capa de uma moça de maiô deitada, 
provavelmente em uma praia, brincando com 
uma bola vermelha (p. 35). A bola vermelha é 
o O de Vogue. Nunca ninguém tinha feito isso. 
Em outra edição, ele compôs o logotipo com 
moças fazendo ginástica (p. 35). Olha a liber-
dade. Naquele tempo, as diretoras de revista per-
mitiam usar a criatividade. Ninguém ia dizer: 
“Isso não vai vender”. Essas revistas tinham, 
com esses dois senhores, identidades muito 
fortes, que é o que interessa. O logo podia até 
mudar, eles até brincavam com o logo, mas a 
personalidade era inconfundível. 

Agora vamos para a Elle francesa semanal (p. 
35). Não estou falando da Elle mensal. O dese-
nho da Elle mensal vem da francesa, semanal 
até hoje. A Elle tinha uma identidade tão forte 
que criou o estilo Elle. Era tão forte que você 
reconhecia na rua as leitoras de Elle, pela roupa 
que elas usavam. Ali estava o estilo Elle. Na rua.

Nova é uma revista inglesa. É outro caso de 
beleza superior. Durou pouco, talvez por ter 
sido tão ousada, ousada a ponto de publicar 
uma capa que eram as pernas de uma mulher 
que eles tinham fotografado inteira (p. 35). Eles 
pegaram só o pedaço das pernas e fizeram a 
capa. E o resultado foi primoroso.  

E	o	digital	nisso	tudo?

Aí as pessoas me perguntam sobre as capas no 
tablet, no computador, no celular. O que teria 
mudado em relação às bancas? Acho que o fun-
damental não mudou. Vejo muita revista no 

tablet. Ele me abre a capa sempre. Até para o 
leitor eletrônico, a capa ainda importa. Falando 
nisso, acho que o que vende revista em banca 
é a capa, claro, mas isso é muito impulsionado 
pelo boca a boca. Desconfio que sempre foi. A 
propaganda mais eficiente para vender revista 
é o boca a boca. Isso vale para o papel e vale 
para o digital.

Acho que vai passar algum tempo antes que 
chegue a nova fase, a fase em que o papel tiver 
desaparecido, e só vai restar o eletrônico, se é 
que isso vai acontecer algum dia. Tenho dúvi-
das. Há coisas que acontecem no papel que 
não estão acontecendo no eletrônico porque 
não tem veículo para isso. Página dupla de 
revista é imbatível. Não abro uma página dupla 
no meu iPad. Ainda há uma vida na revista 
em papel que não tem tradução no digital. E 
tenho a impressão de que o papel ainda dura 
um pouco mais.

A Time está atenta para o poder da imagem. 
Ela está fazendo duas coisas: do lado digital 
ela está construindo uma ponte do leitor do 
papel para o digital muito interessante. No 
papel: ela dedica páginas duplas a fotos. Na 
abertura da Time, existe uma seção que se 
chama Lightbox – uma foto de página dupla 
de muito impacto. Isso não está sendo feito 
na internet ou no tablet, onde vejo a Time de 
página em página. Se deito o tablet para ver 
a página dupla, perco impacto. O efeito não é 
o mesmo que tenho no papel, de jeito algum.

Rumo	ao	miolo

As cartas do editor da Rolling Stone são o design 
em sua melhor forma (p. 40). E temos ali três 
fases diferentes. Nessa brincadeira de encon-
trar qual seria (ou qual teria sido) a revista mais 
bonita do mundo, fiquei muito impressionado 
com a Rolling Stone. Ela tinha uma elegância, 
uma escolha tipográfica, um design organi-
zado e tão bonito que nem sei. Era muito bem- 
-feita. Agora, a carta do editor em três fases dis-
tintas nos traz uma boa visão da evolução do 
design. O fio, um simples fio do Roger Black, 
é um elemento estruturante, incrível. 

Mas, quando a gente vai usar um crité-
rio estético, as femininas levam vantagem.  
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Desenvolvendo uma cara...
A revista Rolling  Stone foi 

evoluindo no seu projeto grá-

fico. Nesta página e na dupla 

seguinte, exemplos da mu-

dança. Aqui, temos uma aber-

tura de matéria em página 

ímpar. O problema de abrir 

em simples era que ao lado 

havia um anúncio, e era pre-

ciso destacar a página edito-

rial de maneira clara. Note a 

vinheta “quebrando” o peso 

do título. Além disso, o pri-

meiro parágrafo tem o texto 

pintado de vermelho.
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A Carta do Editor, que também abria em sim-

ples, dá o tom da evolução. Vejamos três mo-

mentos: a primeira, elegante e discreta, na edi-

ção de novembro de 1967; duas décadas depois, 

em outubro de 1987, quando a revista comple-

tou 20 anos, o desenho tinha mais a cara com 

que a revista foi desenvolvida; a carta dos 25 

anos, em junho de 1992, tinha o grid em três co-

lunas, mas abrindo o texto em corpo maior, re-

curso que a revista usou muito. Ao lado, duas 

aberturas de matéria em página dupla. A de ci-

ma, de dezembro de 1987, com Jack Nicholson, 

é da época simples e elegante. A graça maior 

está na foto, com o ator exibindo a risadinha 

cínica que o caracteriza. A outra é da edição de 

junho de 1992. Vê-se um grid diferente, de co-

lunas largas, para o texto de abertura.

... e marcando um projeto
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Por quê? A liberdade. Os grandes diretores de 
arte preferem trabalhar nas femininas por-
que eles podem exibir o seu talento sem tan-
tas restrições. Foto de moda, por exemplo. 
Basta notar a quantidade de bons fotógrafos 
que fazem moda. Nos ensaios de moda a gente 
distingue claramente o bom do mau fotógrafo. 

Agora, a Time, que não é revista de moda, 
vem se tornando interessantíssima do ponto 
de vista de design e estrutura editorial. Faz 
ensaios fotográficos como se fosse uma revista 
ilustrada. Alguém lá sacou que a revista ilus-
trada não morreu e que cabe à semanal fazer 
um pouco do que as ilustradas faziam (veja 
(acima e ao lado). 

Mais	designers

Voltemos outra vez no tempo. Um grande desig-
ner americano chamado Herb Lubalin lançou 
uma revista em 1970. Ele não só era um desig-
ner gráfico. Era também um designer de fon-
tes. Desenhou uma letra, a Avant Garde, que na 
época chegou a simbolizar o que era moderno. 
Ele gostou tanto da Avant Garde que criou 
uma revista com esse nome (p. 45). Era uma 
revista quadrada, com papel muito bom, com 

A força da fotografia
A revista Time fez algumas poucas 

mudanças na sua estrutura editorial 

durante a última década. Abando-

nou a departamentalização e divi-

diu a revista em três grandes blocos: 

seções de abertura, matérias princi-

pais e arte e cultura. Mas manteve 

em todas elas a força que dá à foto-

grafia, como se fosse uma revista 

ilustrada. As duas aberturas acima, 

de setembro de 2005, são visualmen-

te impactantes.
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ensaios fotográficos e textos e ilustrações que 
não apareciam em outras revistas. A revista 
durou pouco, mas estabeleceu um padrão de 
design maravilhoso.

Os russos que foram para os Estados Uni-
dos tinham conhecimento sobre artes plásti-
cas, que estudaram em Paris. O Liberman tem 
quadro no MoMa. Ele se interessou na vida em 
fazer pintura e escultura. Esses caras tinham 
um background de formação artística que era 
difícil de achar.

Na Europa há dois caras que considero fun-
damentais na história das revistas. Um é um 
alemão chamado Willy Fleckhaus. Ele fez uma 
revista chamada Twen (p. 48), que durou alguns 
anos e foi um choque. A revista era preta. Toda 
preta, imagine. Tinha muita página preta. É 
uma coisa que eu mesmo não concordaria 
em fazer. Mas ele fazia coisas que viraram 
sinônimo de beleza. Tinha um sentido grá-
fico diferente, e acertou. Hoje, percebo que 
ele tinha um ponto: se você põe uma página 
colorida do lado de uma preta de texto, a cor 
sobe. Daí ele jogava com cores, e muito bem, 
jogava muito com tipos, muito bem também.   

Outro europeu que acho muito interessante 
é o Peter Knapp, que fez a Elle moderna, por 

Impacto versus desperdício
A abertura em página dupla da edi-

ção de novembro de 2014 revela a 

mesma preocupação com o impacto 

da foto em close, de Xi Jinping, do tí-

tulo forte em vermelho e apenas um 

textinho abrindo a matéria. O que po-

deria ser qualificado de “desperdício 

de espaço” numa revista semanal de 

notícias foi transformado pela Time 

em vantagem. A publicação criou um 

elemento forte, capaz de segurar o lei-

tor e o predispor a ler a matéria.
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Ordem na bagunça
Henry Wolf, que criou projetos maravilho-

sos para algumas publicações, fez nos anos 

1960 uma revista chamada Show, que te-

ve vida muito breve. Pena, porque era uma 

beleza. A página dupla acima é uma lição 

para as revistas que amontoam objetos em 

matérias de sugestão de compras. Veja a 

elegância com que Wolf resolveu o proble-

ma, na edição de setembro de 1962.

volta dos anos 1970 (p. 47). Ele faz uma revista 
brincalhona, bem-humorada, feliz com a vida. 
Knapp era fotógrafo, virou diretor de arte e 
diretor da revista. Foi muito importante no 
lançamento da Elle nos Estados Unidos, que 
é a base da Elle internacional.

Ótimo diretor de arte, Henry Wolf fez uma 
revista de sucesso chamada Show, que tinha um 
formato grande. Ele era um homem elegante e 
o trabalho dele refletia isso o tempo todo. Gosto 
muito de uma página do Wolf, que deveria ser-
vir de orientação para todas essas seções que a 
gente vê hoje, cheias de objetos para comprar 
(acima). Normalmente, é um entulhado de quin-
quilharias e, na maior parte das vezes, você mal 
reconhece o que está lá. Wolf, não. Ele mostra 
como isso pode ser uma solução elegante, sim-
ples, clara, fácil de entender. 

Bea Feitler é a única brasileira a entrar nesta 
seleção (p. 51). Ela era uma brasileira interna-
cional. Era uma pessoa muito especial. Estu-
dou na Parsons School of Design e foi traba-
lhar, mocinha ainda, na Bazaar. O interessante 
é que havia uma diretora de arte na Bazaar 
chamada Ruth Ansel, e durante anos elas fize-
ram uma revista deslumbrante. As duas traba-
lhando juntas.
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Avant Garde, inesquecível
Mestre Herb Lubalin decidiu em janeiro de 1968 

lançar uma revista chamada Avant Garde, que 

levava o mesmo nome de uma fonte que aca-

bava de divulgar. A fonte continua até hoje, 

porém a revista durou pouco. Mas foi deslum-

brante. O exemplo selecionado é de uma ma-

téria com fotos de Marilyn Monroe, tiradas 

por Bert Stern, último fotógrafo a trabalhar 

com a estrela. Stern usou uma técnica em que 

misturou serigrafia e as cores vivas da tinta 

Day Glo.  E assim ele homenageou a artista e 

amiga de uma maneira inesquecível.

Que revista é essa?
Pois é. Trata-se da revista que até hoje é 

símbolo de muito texto: The New Yorker, 

aqui numa edição de novembro de 2004. 

Encarregada de “salvar” a New Yorker, 

que vendia muito, mas não ganhava nada, 

a editora Tina Brown, num ato de coragem, 

decidiu que a revista deveria ter espaço pa-

ra a fotografia. Chamou ninguém menos 

do que Richard Avedon, para uma matéria 

de 34 páginas. E a revista sobreviveu.
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O requinte tipográfico
Algumas páginas de uma edição da Esquire 

em agosto de 1994. O diretor de arte era Roger 

Black, cujo estilo de títulos grandes, uso discre-

to do vermelho e cuja elegância tipográfica já 

haviam aparecido em Rolling Stone. A seção 

Women we Love, copiada ao cansaço por re-

vistas modeladas em Esquire, não mostrava 

só mulheres bonitas: a página dupla menor ha-

via mulheres “we loved” de todas as idades e 

ocupações.

Uma aula de edição
Na mesma edição, a entrevista de Norman 

Mailer com Madonna tinha 21 páginas. A 

abertura da matéria tinha uma boa foto do es-

critor com a cantora e, na página ao lado, uma 

aula de edição: A identificação do bloco a que 

a matéria dizia respeito, Women we Love, o 

título em dois tamanhos, um para os persona-

gens, outro para o título principal; um subtí-

tulo entre fios horizontais e duas linhas de tex-

to, que Roger usou para o título de página em 

cada uma das duplas seguintes.
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Alegria, cor e movimento
O estilo alegre e movimentado de Peter Knapp, 

tanto como fotógrafo quanto como diretor de 

arte, manteve a Elle como uma revista jovial, 

agitada, colorida, durante muito tempo. A du-

pla acima e ao lado são de setembro de 1990; 

as duas abaixo são de setembro de 1985. Knapp 

já havia saído (inclusive para trabalhar na edi-

ção americana da revista), mas a personali-

dade foi mantida, tão forte era a identidade de 

que a mulher francesa gostava tanto.

im
A

g
e

N
s:

 r
e

P
r

O
D

u
ÇÃ

O
/A

r
Q

u
iv

O
 P

e
ss

O
A

L



48  OutubRO | NOvEMbRO | DEzEMbRO 2015

O mestre no uso da cor preta
O designer editorial alemão Willy Fleckhaus 

fez uma revista de sucesso desafiando uma das 

leis vigentes na época (e até hoje, de certa ma-

neira), segundo a qual revistas não devem abu-

sar do preto. Twen era quase toda preta, inclu-

sive muitas capas. A página dupla maior é de 

setembro de 1970, e a outra, menor, de dezem-

bro de 1969. Em ambas, o fundo preto faz um 

efeito que Fleckhaus usava magistralmente: o 

fundo preto torna as cores mais vivas, e as ima-

gens ganham relevo.

Bea fez uma carreira muito maior do que 
a Bazaar. Fez capas de livros. Maravilhosas. 
Participou do relançamento da Vanity Fair. 
Fez o boneco (que ficou pronto pouco antes 
de ela morrer). Fez o boneco de outra revista 
que continua até hoje, a Self (p. 49), que era 
uma coisa exuberante, alegre, saltitante. Em 
um determinado momento, ela fez o projeto 
gráfico da revista Ms., a primeira das revistas 
contemporâneas realmente feminista. E a obra 
da Bea virou uma referência internacional. 

Palavra	final

Contei todas essas histórias para demonstrar 
que a revista mais bonita do mundo não existe. 
Por um motivo muito simples. Ela teria que ser 
bonita em todas as suas páginas e em todas as 
suas edições. E isso não existe. Mas o exercício 
de buscá-la ajuda a discernir o que já fizemos de 
exemplar e a nos preparar para os desafios que 
estão por vir no jornalismo, especificamente, no 
universo das revistas, em qualquer plataforma. 
Aliás, quer saber qual a revista mais bonita do 
mundo? É aquela de que o leitor gosta.  



REvIStA DE JORNAlISMO ESPM  |  cJR  49

As ousadias de Liberman
A página dupla acima abre uma matéria de mo-

da. Como assim? Cadê a moda. Pois é: a revista 

Vogue mandou uma equipe a Lima, Peru, para 

fazer esta matéria que saiu em fevereiro de 1949 

(1949!). E a abertura mostra uma manequim sen-

tada, cansada, fazendo massagem nos pés. E a 

moda? Está aí, na bolsa, no sapato, no detalhe da 

roupa. Em tempo: o fotógrafo era Irving Penn.

da direita é do primeiro número da revista 

Self, em janeiro de 1979, cujo projeto é da 

brasileira Bea Feitler, sob supervisão dele.

Três matérias que ilustram a sensação de li-

berdade que Liberman exibia nas páginas que 

editava. As duas à esquerda são de Vogue, e a 

Fazendo escola
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Nunca mais, nada igual
Mais trabalhos de Alexei Brodovitch, o designer russo 

que justificou a função de diretor de arte. Todos publi-

cados na Harper’s Bazaar. A página com as mãos é de 

abril de 1941 (pelo amor do deus das revistas, prestem 

atenção na data!). Nunca mais vi nada igual. Nestas ou-

tras matérias – ao lado, de março de 1950; abaixo, de no-

vembro de 1951; e, ao lado desta, de fevereiro de 1957 –, 

o artista trata as fotos de moda como se fossem desenhos, 

e coloca as figuras nas páginas como se fizessem parte 

de um balé de figuras oníricas. Nunca mais.
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Tributo merecido
Deixamos para o fim uma homenagem à brasileira que tem lu-

gar de honra no mundo das revistas e dos livros. Bea Feitler es-

tudou design na Parson’s, em Nova York; veio para o Brasil, on-

de trabalhou na revista Senhor (a capa ao lado é desenho dela, 

de junho de 1960). Quando voltou para Nova York, fez uma car-

reira como poucos conseguiram. Trabalhou na Rolling Stone, na 

Harper’s Bazaar, fez o projeto para duas revistas da Condé Nast, 

a Self e o relançamento da Vanity Fair, lançou a Ms., e fez alguns 

livros lindos. Na Bazaar, trabalhou em dupla com Ruth Ansel, e 

as duas desenharam matérias como as que ilustram esta página: 

a pontilhista, de cintos e sapatos, em janeiro de 1971; as formas 

das roupas se confundindo com o corpo das modelos, de feverei-

ro de 1967;  e duas de outubro de 1967. Numa delas, Bea mostra al-

go que sempre enfatizava: “Tipo é ilustração. Usem-no como tal”. 

Bea, saudades. 

■

thomaz souto corrêa é vice-presidente do Conselho Editorial 
da Editora Abril e consultor editorial.im
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