
om o estúdio localizado em São
Paulo, o carioca Rico Lins é um de-
signer reconhecido internacional-

mente. Em mais de seis anos em que vi-
veu na França, Rico trabalhou para jornais
como Le Monde e Libération e editoras de
livros infantis. Após esse período, foi para
Nova York, onde trabalhou como diretor
de arte da gravadora CBS Records e atuou
como free-lancer para diversas empresas.

Já no Brasil, Rico foi o responsável por
vários projetos como a redefinição da lin-
guagem visual da Natura e criações insti-
tucionais para o Sesc-SP, entre outros. Um
dos destaques em sua carreira foi o tra-
balho que integrou as comemorações do
Ano do Brasil na França, em 2005, quan-
do foi o curador da exposição "Brasil em
Cartaz", que reuniu produções de grandes
nomes do design brasileiro que vão desde
Alexandre Wollner, Guilherme da Cunha
Lima, Kiko Farkas e Jair de Souza, até as
novas gerações de cartazistas.

Nesta entrevista, Rico conta um pouco
sobre a sua carreira, projetos, inspiração
e uma das suas principais paixões: levar o
design para dentro da sala de aula.

Rico Lins: Eu sempre gostei de desenhar,
desde criança. Na faculdade queria esco-
lher algum curso ligado à comunicação,
então descobri que tinha uma coisa cha-
mada Comunicação Visual, que eu nem
sabia que existia. Eu me formei em 1976
na Escola Superior de Desenho Industrial
(ESDI/RJ), depois fui para Paris e come-
cei a fazer ilustrações para os jornais Le
Monde, Liberation e para editoras de li-
vros infantis. Seis anos depois, quando eu
já estava com atividade profissional bas-

tante regular na Europa, me deu vontade de
voltar a estudar. Eu montei uma exposição
sobre Alice no País das Maravilhas, no Cen-
tro Pompidou, em Paris, e entrei em contato
com os organizadores, que eram ingleses.
Assim, eu não só pude conhecer Londres,
como descobri o Royal College of Art, onde
estudei por dois anos. Aquela época foi óti-
ma para mim porque como eu já tinha ex-
periência, pude assim editar o meu curso:
trabalhava com fotografia, holografía, es-
cultura, ilustração, tipografia manual... Foi
um período muito importante do ponto de
vista da criatividade.

R.L.: O máximo que existia era o Mac
Classic, que parecia uma caixa de sapa-
tos. No Royal College tinha uma sala com
um computador, que era um Quantell
[Grande estação gráfica inglesa] enorme.
Para entrar lá tinha que pedir autoriza-
ção. Por isso, eu criei uma resistência ao
computador neste início, além do, que eu
tinha facilidade no trabalho manual.

R.L.: Quando eu me formei, recebi o con-
vite do Gert Dumbar, então coordenador
e mentor do departamento para traba-
lhar com ele na Holanda. Mas, antes de
aceitar, eu fui a Nova York visitar alguns
amigos e senti que lá tinha possibilida-
de de trabalho. Comecei com ilustrações
e, pouco tempo, fui contratado como di-
retor de arte da CBS Records [atual Sony
Music], onde fiquei por pouco mais de um
ano. Durante os demais anos em que fi-
quei na cidade, no total foram oito, atuei
como free-lancer.
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Quando eu voltei para o Brasil, em
1995, comecei a trabalhar com publici-
dade, que brilhava no mercado criativo.
Entrei na W/Brasil, uma das estrelas da
época, mas me senti como um peixe fora
d'água porque eu não tinha experiência
nesta área, nem eles com o tipo de contri-
buição que eu poderia dar.

Então você decidiu abrir o estúdio?
R.L.: Na verdade, o estúdio sempre esteve
aberto, com mais ou com menos gente. Eu
sempre tive um espírito muito associativo
do ponto de vista profissional. A profissão
pode se tornar muito chata se você se iso-
lar. O que mudou foi a minha relação com o
trabalho. A sobrevivência de uma empresa
no Brasil é muito diferente dos demais pa-
íses. Você precisa ser uma pessoa jurídica,
ter um CNF J, um contador. Até você come-
çar a trabalhar já deu muito trabalho.

Eu nunca pensei em ter uma empresa
muito grande, nem em trabalhar sozinho.
Sempre tenho dois assistentes, dois estagi-
ários e uma pessoa para resolver a questão
administrativa. A entrada de outros profis-
sionais depende dos projetos que eu tenho
que fazer. Na minha opinião, esse é o for-
mato ideal, porque eu vejo grandes desig-
ners e pessoas amigas minhas, trabalhando
inclusive fora do Brasil, que têm estrutu-
ras tão pequenas ou até mesmo menores e
produzindo bem porque é mais simples.

Para o que é ser designer?
R.L.: É como o Victor Burton comentou na
matéria dele [Publish, edição 88]. Antes de
ser designer, ele é capista. Eu acho que an-
tes de ser designer, eu sou artista gráfico. Isso
sem nenhum demérito pelo meu trabalho, é
porque as duas coisas são tão ligadas que é
difícil tirar uma camisa para botar a outra.

Quais trabalhos você mais gosta de fazer?
R.L.: Eu adoro fazer cartazes, gosto muito
de trabalhos ligados à imagem, que pu-
xam pelo intelecto, que não se resolvem
por si só. Eu costumo dizer que trabalha-
mos na área de identidade, seja o elemen-
to básico uma capa de livro, um traba-
lho editorial ou um projeto de linguagem
propriamente dito. O grau de complexi-
dade conceituai do projeto também me
atrai, principalmente quando eu consigo
inseri-los dentro de um contexto. Gosto
particularmente dos trabalhos em que é
possível mesclar o impresso com o eletrô-
nico, com o espacial, quando combino di-
ferentes mídias e formas de integração.

Qual é a sua inspiração?
R.L.: Eu busco inspiração em qualquer
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coisa. Há algumas semanas estava pensan-
do em um cartaz sobre diversidade cultu-
ral, para o Congresso Mundial de Diseno
do Icograda, que vai acontecer em Cuba, e
cheguei a duas ou três idéias que já esta-
vam quase definidas. Mas, em uma viagem
ao Rio eu vi aqueles aviõezinhos feitos de
latinhas de refrigerante e resolvi fazer o
trabalho com eles. Eu não fui buscar inspi-
ração naquele lugar, eu reconheci a inspi-
ração. O acaso é um grande parceiro.

Nos seus trabalhos, nota-se muito
o uso de bananas para compor
as peças, inclusive, na 20a Bienal de
São Paulo (1989), houve uma polêmica
em torno do cartaz escolhido para
representar a mostra...
R.L.: Algumas vezes em que eu usei a ba-
nana como ícone foi em referência à pro-
dução do Andy Warhol, que se tornou um
símbolo pop. A primeira banana que eu
fiz foi para uma capa da revista Exame,
antes da 20a Bienal de São Paulo.

Já o cartaz da mostra foi produzido por
Rodolfo Vanni, mas causou tanta polêmica
que as pessoas pensaram que fui eu. Acon-
tece que eu era o único brasileiro no júri
e as pessoas acharam um absurdo as artes
serem representadas por uma banana. Eu
somente votei no cartaz porque ele tinha
capacidade de falar de um tema, de traba-
lhar com elementos da representação vi-
sual do universo gráfico que remetiam às
artes. Ele era um "quadro" que tinha um
grau de significados muito importante.

E o que você achou dessa polêmica?
R.L.: Eu achei genial um cartaz, que é uma
coisa tão relegada a segundo plano, causar
tanta polêmica. Enfim, no Brasil, ele cum-
pre o seu papel social. Na Europa, o cartaz
é igual a um prédio, um poste, faz parte do
mobiliário urbano moderno, é um elemen-
to constituinte da cidade moderna. Aqui
nunca se deu a devida importância a ele.

Você está lecionando?
R.L.: Eu estou sim e pretendo estar cada
vez mais em sala de aula. Eu acabei de ter
uma experiência interessante com a co-
ordenação do Master de Design Gráfico,
do Istituto Europeo di Design, que era um
trabalho mais estratégico. E isso que eu
faço também na Escola Panamericana de
Artes, mas para um outro público.

Além disso, tenho feito várias expe-
riências com educação. Um exemplo é
um projeto para a Orquestra Jazz Sinfô-
nica, de São Paulo, no qual eu uso o car-
taz como elemento de identidade visual.
Após dois anos, nós já realizamos diver-

sas exposições. Em Curitiba, por exem-
plo, houve uma aula e talvez aconteça
um festival de cartazes.

Outro trabalho interessante aconteceu
durante o Ano do Brasil na França, em 2005,
quando fui convidado a apresentar a exposi-
ção "Brasil em Cartaz", em Chaumont, uma
cidade próxima a Paris. O conceito, desen-
volvido em conjunto com a historiadora Ro-
sana Miziara, englobava desde os cartazes
sanitaristas do início do século 20. Por uma
questão de espaço e da curadoria local nós
tivemos que fechar o foco dos trabalhos e
optamos por trabalhar com cartazes a par-
tir dos anos 50. Com isso, nós conseguimos
unir várias gerações de cartazistas, vivos e
atuantes, desde Antônio Maluf até a moça-
da de Street Art de Porto Alegre, São Paulo,
Ceará, Minas Gerais, Curitiba. Estamos pre-
parando a vinda da exposição em 2009 para
o Sesc, ampliada com a presença de Geral-
do de Barros, Lina Bo Bardi e Emilie Chamie
além de outros contemporâneos.

Como vê a formação dos designers hoje?
R.L.: Recentemente saiu uma pesquisa da

PUC/RJ que mostrou que o nível de apro-
veitamento de alunos de design no mer-
cado de trabalho é de 2%, ao passo que
estudantes formados pela ONG Kaboom!
[projeto de inclusão social do designer
Gringo Cardia, no Rio] é de 50°/o. Eu sou
da teoria de que quem está na ONG e tem
que matar um leão por dia está exposto à
vida de uma forma completamente dife-
rente de quem está na PUC, com computa-
dor, carro do ano, ar condicionado. O mer-
cado está em expansão, mas não consegue
absorver tantos profissionais assim.

Quais programas utiliza?
R.L.: Utilizo o Photoshop e InDesign,
mas estou descobrindo que o Ilustrator
tem muitas possibilidades. Eu já deveria
ter aprendido a trabalhar com ele há um
tempão. Mas um dia eu chego lá. CD
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