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Existe o designer que faz web. 
 
Sobre esta discussão, Alexandre Wollner*, um dos mais importantes designers gráficos do 
país, é taxativo. Ele diz que “o web design é um fragmento do design. Não existe web 
designer. Existe o designer que faz web e este profissional tem que aprender tudo, tipografia, 
fotografia, semiótica, gestalt, matemática, ótica, percepção, comportamento humano, etc. 
Senão, ele não consegue fazer web”. 
 
Toda afirmação taxativa deve ser analisada de acordo com o seu contexto, levando-se em 
conta quem disse e porque disse. Nesse sentido, devemos ler esta afirmação de Wollner 
levando em conta sua formação acadêmica e sua luta pelo design no Brasil. A formação de 
Alexandre Wollner vem de uma escola de design com inclinação científica, a Escola Superior da 
Forma de Ulm, que foi a precursora do primeiro curso de design no Brasil (Escola Superior de 
Desenho Industrial - Esdi, no Rio de Janeiro). 
 
Analisando mais a fundo a afirmação, observa-se que um designer que faz web precisa (lendo 
nas entrelinhas do discurso de Wollner) de um processo criativo bastante aguçado. E onde 
começa este processo criativo? Com certeza começa no momento em que você decide que 
quer ser um designer. A partir deste momento, tudo que você olhar, sentir ou fizer irá 
alimentar a sua “inteligência visual” e contribuir para que você se torne um verdadeiro 
designer.  
 
Mas não para por aí. O que Wollner diz também é que apenas alimentar nossos sentidos com 
informações visuais não é suficiente.  
 
Para entender mais esta questão, pense no seguinte: um design bem feito parece sempre ser 
muito simples, parece inclusive ter sido feito sem esforço algum. Esta sensação é, sem dúvida, 
um dos propósitos do design. Quando nós encontramos um design assim, que nos inspira, 
queremos poder fazer algo tão bom quanto ou melhor do que o que estamos vendo. E por 
parecer tão simples, temos certeza absoluta de que somos capazes de fazer algo assim 
também.  
 
Mas no momento em que partimos para a prática, notamos que tudo é muito mais difícil do 
que parecia à princípio. 
Isto acontece porque design não é feito simplesmente de estética e emoção. Esses são apenas 
alguns elementos da função do design. Existem muitos outros elementos no processo de 
criação do design, como o mercado, o produto em si, a usabilidade e o ambiente onde este 
design vai existir. Existe uma necessidade de se atualizar a relação da tecnologia com os 
designers para além da expressão artística. O termo design se relaciona não só com a 
criatividade, mas também com a tecnologia, com o significado, com a linguagem. 
 
Daí a necessidade de uma formação mais sólida por parte dos designers (inclusive aqueles que 
fazem web), uma formação que seja capaz de “traduzir” as informações visuais que nos 
bombardeiam constantemente em elementos que possam gerar uma inteligência visual. Esta 
formação não deve ser entendida como uma amarra à nossa criatividade, muito pelo contrário. 
É ela que vai propiciar o surgimento de um profissional muito mais seguro na hora de 
expressar sua criatividade. 
 
* Alexandre Wollner (1928 - ) começou seus estudos no Instituto de Arte Contemporânea 
criado por Pietro Maria Bardi no Masp. Esta passagem pelo IAC propiciou-lhe uma vaga na 
Escola Superior da Forma de Ulm, Alemanha. De volta ao Brasil, participou da criação da 
Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), no Rio de Janeiro. É autor de célebres 
logomarcas, como a da Klabin, da Santista, da Eucatex e do Itaú. 
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