
literatura de cordel, o barroco mineiro e a
cultura nordestina são algumas das principais
fontes de inspiração para o designer gráfico

brasiliense Wagner Alves, que descobriu sua verda-
deira vocação aos 20 anos, após trabalhar com seri-
grafia e tipografia.

Formado em Administração de Empresas pelo Cen-
tro Universitário do Distrito Federal (AEUDF) e com es-
pecialização na área de Marketing, Alves teve o primei-
ro contato com projetos profissionais de design durante
os sete anos em que trabalhou no Departamento de Mar-
keting do Banco de Brasília (BRB). "Comecei a lidar

com projetos gráficos trabalhando na identidade visu-
al do projeto BRB Galeria, que abria espaço para expo-
sições culturais dentro das agências do banco, e na in-
terface gráfica para os terminais de auto-atendimento",
lembra. Foi então que o "futuro artista gráfico" decidiu
abandonar a administração e seguir outra carreira.

Autodidata, Alves não cursou faculdade de design
nem se especializou por meio de cursos, mas concen-
trou seu processo criativo na pesquisa sobre o povo
brasileiro, suas crenças e seu cotidiano, e como isso
se expressa graficamente: xilogravuras de cordel, ar-
tesanatos, composição de cores e ritmo. "Em 1997,
abri o escritório Anagraphia BR, um dos primeiros es-
critórios de design no Brasil com foco na pesquisa e
definição de uma linguagem própria da cultura popu-
lar brasileira em projetos gráficos", conta.

Os trabalhos do designer costumam ser voltados
para o segmento editorial, incluindo catálogos de
arte, revistas e relatórios de empresas. "Sempre ado-
tei a cultura popular brasileira nos meus trabalhos.
Me identifico com os 'fazedores de cultura', como
eu chamo". Alves explica que a utilização de ima-
gens e interpretações regionais em seu trabalho como
profissional é conseqüência de sua vivência com ar-
tesãos. "Passei a aplicar os arquétipos gráficos ex-
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pressos na cultura popular brasileira em
trabalhos voltados para instituições, com
foco em resultados e com funcionalidade".

Embora os trabalhos com essa represen-
tação popular sejam os preferidos do artis-
ta, ele revela que, muitas vezes, é preciso
atender à solicitação do cliente. "Às vezes
não temos esse espaço, pois temos que fazer
um trabalho mais 'focado'. Sempre que eu
posso, no entanto, busco informações nes-
sa minha influência". Apaixonado por arte
de uma forma geral, o designer revela que
também está dando os primeiros passos nas
áreas de ilustração e xilogravura.

Um dos projetos mais recentes desenvol-
vidos por Alves foi a identidade visual e o
catálogo para a mostra fotográfica "AMRIK
- Presença Árabe na América do Sul", uma
iniciativa do Ministério das Relações Exte-
riores para a Cúpula América do Sul - Países
Árabes, realizada em 2005, que refletiu o ob-
jetivo dos povos sul-americanos e árabes de
cooperar para o desenvolvimento da paz.

D m

A principal inspiração que motivou Wag-
ner Alves a investir em seu talento veio
do designer e ilustrador Oswaldo Miran-
da, o Miran. "Quando vi os trabalhos dele
no mercado, me identifiquei e descobri
que, se alguém vivia disso, eu também
poderia. Tinha nele um exemplo de qua-
lidade e competência". Além de Miran, o
designer conta que buscou informações
nos trabalhos de Rubem Martins, Alexan-
dre Wollner e Rafic Fahar.

Ao iniciar sua carreira na área de de-
sign, Alves diz ter dedicado seu tempo ao
estudo dos artistas que retratavam a cul-

tura popular. "Acredito muito na verdade
que está na expressão artística do povo
brasileiro - no bumba-meu-boi, no bar-
roco, no cordelismo. Dessa essência, sur-
ge muita coisa importante e representati-
va do que é design gráfico brasileiro".

Na visão de Alves, a criação é um mo-
mento muito pessoal, embora atenda à
demanda de um cliente ou de um artis-
ta. "O designer gráfico nem sempre tem
liberdade para produzir. Entretanto, para
quem está começando, é importante inse-
rir um aspecto pessoal ao trabalho. Às ve-
zes eu vejo os designers recém-formados
meio amarrados", argumenta. Ele acredi-
ta que o aspecto mais importante para o
designer gráfico é a revelação do seu pró-
prio processo de criação, principalmente
para quem vem do meio acadêmico. "Na
faculdade, o estudante tem uma certa li-
berdade de criação, mas quando vai para
o mercado, fica amarrado, com medo de
errar, com ansiedade. É preciso identifi-
car em si mesmo como funciona o pro-
cesso criativo, em relação à sua bagagem
de vida e às suas referências visuais".

Embora não tenha se aperfeiçoado por
meio de cursos, Alves defende a especiali-
zação dos profissionais. "Tenho estagiários
trabalhando comigo e faço questão que eles
estejam estudando ou que sejam formados.
A bagagem é um grande diferencial para o
profissional de hoje. Quando eu comecei a
trabalhar não havia essa necessidade, mas
hoje as opções de faculdades e cursos são
inúmeras, e quem tem a oportunidade de
estudar tem que aproveitar", complementa.

Alves, que também é vice-presidente
da Associação dos Designers Gráficos do
Distrito Federal (Adegraf), acredita que o
trabalho dos designers gráficos passou a
ser mais bem reconhecido no Brasil gra-
ças ao trabalho das associações profissio-
nais, que têm atuação regional pelo país.
"O trabalho das associações é muito im-
portante para que haja percepção do mer-
cado. Se comparado há uns sete anos, ti-
vemos um grande salto".

Em relação à introdução da tecnolo-
gia no processo de criação, o designer se
mostra favorável, mas conta que recor-

re ao computador apenas para finalizar
seus projetos. "O primeiro contato que
tive com artes gráficas foi com serigra-

fia e projetos tipográficos que utilizavam
normógrafo e tinta nanquim. O avanço foi
impressionante. Naquela época, chegava a
passar dois dias trabalhando em um car-
taz. Hoje tudo é feito com mais agilida-
de. Pessoalmente, no entanto, ainda tenho
o hábito de criar no papel, testar as cores,
fazer trabalhos de colagem".
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Catálogo para a mostra fotográfica "AMRIK - Presença Árabe na América do
Sul", vencedor em uma das categorias da Bienal de Design Gráfico, em 2006

Wagner Alves destaca como momentos
mais marcantes em sua carreira as pre-
miações que recebeu como reconheci-
mento de seu trabalho. Em 2003, ven-
ceu a categoria "Reciclato Corporativo"
do prêmio Max Feffer de Design Gráfico,
com a obra "A Luta Contra o Dragão da
Pobreza". O trabalho consistia num ca-
tálogo para a Fundação Banco do Bra-
sil, que apresentava os projetos da insti-
tuição convergentes com o projeto Fome
Zero do governo federal. "Esse projeto
foi definitivo para firmar minhas cren-
ças de que o design gráfico brasileiro é
a expressão da nossa cultura popular. O
catálogo apresentava os programas da
Fundação utilizando poemas e xilogra-
vuras da literatura de cordel".

No ano seguinte, Alves foi bicampeão
do prêmio Max Feffer, desta vez na cate-
goria "Reciclato Editorial", com o projeto
"Romance do Vaqueiro Voador", cujo livro
trata da história de um vaqueiro que vai
para Brasília ajudar na construção da ci-
dade e morre enterrado na obra. "Esse tra-
balho tem a ver com a minha herança de
artista gráfico em Brasília e com a minha

história como brasiliense. A premiação foi
um grande reconhecimento das minhas
origens". O designer conta que o projeto
gráfico do livro foi desenvolvido a convite
do autor, João Bosco Bonfim, e que a ins-
crição no prêmio foi feita por acaso.

Outro momento significativo desta-
cado por Alves foi o reconhecimento na
Bienal de Design Gráfico deste ano, pro-
movida pela Associação dos Designers
Gráficos (ADG Brasil), em São Paulo. O
artista, único representante do Distrito
Federal no evento, recebeu a premiação
de "Peça Destaque" na categoria "Design
de Publicações", com o projeto "AMRIK
- Presença Árabe na América do Sul".
"Foi muito representativo porque me co-
locou ao lado de grandes nomes nacio-
nais do design gráfico, além de ter sido
importante para despertar o interesse e
a visibilidade de outros profissionais a
respeito do que é produzido no Distrito
Federal", comemora.

!• Wagner Alves

Wagner@anagraphia. com. br

www. anagraphia. com. br
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