
Quem já era profissional nos anos 80 sabe como

era simples trabalhar com design e comunicação

visual sem se preocupar com estilos e

diversidade. Era simples. Havia um único estilo,

sóbrio e elegante e poucas preocupações com

outros estilos. Mas tudo mudou de repente e

hordas de estilo começaram transformar o

mundo do design. Uma primeira mudança deu-se

quando a atividade mudou de nome:

de programação visual ou comunicação

visual para design gráfico. Mais tarde

com a proliferação dos computadores

pessoais, com face amigável e

programas que se aproximavam cada vez

mais de jogos de lazer doméstico, os estilos

invadiram nossa praia. A perplexidade diante

de estilos que surgem do nada e desparecem

sem deixar rastros, que vão e que voltam em

ciclos de poucos anos encanta aqueles que

desconhecem o passado e a assusta aqueles que

conhecem um pouco de história. Para a maioria,

micreiros ou não, tudo é novo. Um novo sempre

caindo de velho.

Isto não é design. Isto é artificialismo.

Hoje quase ninguém lembra dos anos 80 e a falta

de idéias não nos incomoda de verdade. Nem nos

abala pois não temos consciência se o momento

é de transitoriedade ou se chegamos a algum

fim de linha. E o que vem em seguida? Também

não nos preocupa, nós designers do terceiro

mundo que não gostamos de ser chamados

de designers brasileiros estamos tranqüilos.

Olharemos superficialmente as novas

revistas americanas, inglesas ou japonesas

e continuaremos a ignorar o que está a nosso

redor. Ao ignorarmos a nossa realidade, como

poderemos produzir um design verdadeiro, real?

Continuaremos a mascarar os conteúdos que nem

sempre entendemos, produzindo um design feito

de modas e à maneira global? Permanecemos

assustados e sendo levados de roldão e sem

compreender o que se passa em nossas telas?

Isto não é design. É maneirismo.
Ou seja, estamos desenhando
à maneira da globalização.

Durante a Contra-Reforma,

logo após o Renascimento, os

artistas foram obrigados a pintara

maneira da igreja, no estilo

oficial da arte religiosa, donde provém

o termo "maneirismo".

A atividade crítica é rala. Mas sem ela não

é possível crescer. Ela é necessária ao design

e, entretanto, não existe sem a produção do

mercado. Paradoxal como o próprio design,

dividido entre ser bonito e ser funcional. Em

ser prático e ser estético. Aqui, como no primeiro

mundo, os críticos de design geralmente ou são
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Wolfgang Weingart, das cavernas de fotolitos, 1983.
Idéia sobre uma folha de papel amassada

Tibor Kalman, dos novos materiais, 1993

explícita de design, que é uma forma de facilitar

a leitura. É uma metáfora do próprio trabalho.

Se a crítica provoca algum atrito, a falta dela

produz estagnação. Podemos nos indignar ou

ignorar a baixa qualidade do que produzimos

ou do que consumimos no mercado de trabalho.

Isto é até natural e se manifesta em conversas

de bar ou nos escritórios. Mas transformar

estas idéias em uma visão crítica exige um

pouco mais de esforço, conhecimento e

pensamento original.

Naturalmente, a crítica tem muitas
limitações, diz Rudy VanderLans,
ela não substitui o trabalho, mas
também não pode existir sem ele.
O que os designers precisam é
não ter medo dela.

Definitivamente, é preciso rever o modo de

ensinar e praticar design como uma disciplina

que apenas organiza o espaço visual. Não

podemos mais ignorar a escrita verbal.

E também temos que começar a dominar a

escrita não verbal. Já há muitos profissionais

analfabetos verbais e que muitas vezes ignoram

a organização analógica do mundo visual. Como

posso editar um site de surf ou de medicina

se não conheço nada do assunto? Apelando

para o talento? Apelando ao velho software

Jeitinho Brasileiro nada ponto zero?

Se a meta de vida é apenas
vender idéias ao mercado, por que
não ensinamos técnicas de venda
em vez de arte e emoções?

Estamos cansados de reclamar da indiferença

do público e até dos clientes para a importância

do design. Uma das razões é o fato de o design

circular num mundo restrito. Bem restrito,

aliás. Sequer é debatido dentro da própria

classe profissional que ainda tem uma visão

corporativa e é muito ciosa de defender seus

mercados, quando podia fazer coisa melhor

do que copiar modelos estrangeiros. O design

gráfico está no estágio em que a moda

brasileira estava a décadas atrás, interessado

mais em copiar [descaradamente modelitos

alienígenas] do que criar. Ignorando a

produção vernacular, a acadêmica e a popular,

a profissão que não consegue sequer

administrar suas próprias ambigüidades e o

caos visual-urbano, marca passo. E enquanto

patina, atolada, coleciona vários modelos de

produtos "especializados", de nomes exóticos

como fashion, web, industrial, graphic.

Mas ainda não entendeu que colecionar

não é contextualizar.

O design não é mero enfeite,
ornamento, decoração. Ele deve
responder às necessidades do homem.
Antes de maneiro deve ser social.

O papel da crítica não é organizar ou classificar

as coisas que já foram produzidas. Ela constrói

pontos de vista divergentes. Ela atua num

campo de batalhas onde mais do que sentirmo-

nos atacados devemos aprender a construir

nossas idéias com raciocínios, emoções e

conhecimento bem alicerçados. E aprender a

defendê-las diante da sociedade. A divergência

como a diversidade faz parte da linguagem

contemporânea do design. Hoje não é fácil fazer

um estilo pois quem quer ser um bom designer

precisa desenvolver o seu modo de expressão.

Não basta adotar a Helvetica ou a Comic Sans

e um modo clean de layoutar, ou adotar o estilo

de fulano de Amsterdã ou sicrano da Califórnia:

estaremos fazendo apenas o estilo deles. Agora

é que são elas: qual é o seu estilo?

Fazer design hoje em dia, como no
tempo das cavernas, é contextualizar
conceitos, imagens e sons.
Cláudio Ferlauto, outubro, 2003
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A Yemni atua na área de identidade visual
e é formada por cerca de 10 profissionais
com larga experiência em outros escritórios
e dirigida por Vitor Nontempo Rantigueri.
Atende clientes como CCR [controladora da AutoBan,
NovaDutra, Ponte Rio-Niteróil, TenarisConfab, Plaut
Consultoria e Clube Atlético Monte Líbano.
O projeto Plaut é de 2003.
Contato yemni@yemni.com.br

A Oficina Tipográfica São Paulo
é uma tipografia dedicada a
impressos especiais em tipos de
metal. Dirigida por Cláudio Rocha,
Marcos Mello e Cláudio Ferlauto,
mostrou seu portfólio e sua
produção durante o Congresso
Brasileiro de Tipografia, realizado
em outubro, em São Paulo.
Contato
www.oficinatipografica.com.br
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