
Criatividade é um dos principais caminhos para

alcançarmos a inovação, o diferencial de um projeto.

Assim, para que esses processos acontecem de forma

fluida e objetiva, é preciso buscar metodologias que

ajudem a estimular e a revelar todo o seu potencial.

Neste bate-papo, o artista plástico e designer

Ronaldo Gazel (http://gazozzo.blogspot.com/)

apresenta alguns métodos práticos, que servem

como ferramentas úteis na libertação dos processos

de criação. Boa leitura!

Wd :: Uma característica muito importante para se

atingir a criatividade envolve a motivação. Assim, os

especialistas recomendam revermos freqüentemente

os nossos sonhos e as nossas metas. De que maneira

este processo deve ser realizado?

Gazel :: Definir metas e sonhos, para muitas

pessoas, soa como se estivéssemos falando sobre

algo irreal, fantasioso, infantil. Talvez uma das razões

seja o fato de que, quando somos crianças, nossa

mente é muito livre para conectar idéias, imaginar

possibilidades. No entanto, com o passar do tempo,

vamos ouvindo a palavra "não", sendo tolhidos,

moldados, ajustados segundo um "zeitgeist",

uma consciência coletiva, como um "grande

irrnão" que nos vigia e nos repreende

quando pensamos de forma diferente



dos demais, questionamos os mecanismos culturais,

sociais, políticos e econômicos, buscando a nossa

identidade real.

Você sabe como se cria um circo de pulgas? Pegue

um recipiente cilíndrico transparente, coloque lá algumas

pulgas, e tampe com um vidro. Imediatamente, as pulgas

vão querer saltar para fora do recipiente, e nessa hora,

acabam por bater suas cabeças no vidro. Depois de um

ou dois dias, você já pode retirar a tampa e amestrar suas

pulgas, porque elas nunca pularão para fora do recipiente!

Porque, apesar de não haver mais a tampa, elas sempre

pensarão que a barreira estará lá.

Assim acontece conosco também: depois de alguns

fracassos pontuais, a maioria das pessoas acaba criando

uma "tampa de vidro", e passam, como defesa contra o

medo de se frustrar novamente, a não acreditarem que o

sucesso é possível, que alcançar um diferencial, "saltando

mais longe", é ilusão. Dessa forma, melhor ser pessimista

(ou "realista", um eufemismo) do que otimista.

Então, ao invés de se frustrar, é preciso despertar e

praticar nossa sinceridade e nossa fé. Sinceridade para

reconhecer, sem superestimar ou subestimar a realidade

dos fatos, a nossa responsabilidade com a situação. Fé

para manter inabalável a crença em nós mesmos, ou

naquilo em que acreditamos e dá sentido a "bússola

de interesses", que nos guia em direção aos nossos

objetivos mais primordiais.

Wd :: Em palestra realizada durante o 10° Encontro

de Webdesign, você analisou a síndrome da tela
branca, momento no qual muitos profissionais esperam

pelo "surgimento" da criatividade e que acaba
acarretando, muitas vezes, no bloqueio criativo. Quais

são os caminhos para se evitar tal bloqueio?
Gazel :: A tela branca representa o agora, a

responsabilidade da ação. Não dá para fugir dela: se

correr, o bicho pega - você perde o cliente -; e se ficar,

o bicho come - você é nocauteado pela tela branca.

Todo esse medo, essa sensação de náusea, de estômago

embrulhado que todos nós temos quando colocados à

prova, nos faz ficar tensos, por causa do medo, do receio

de nos deparar com questões existenciais mal-resolvidas,

medo de descobrir que superestimamos a nós próprios.

Por isso, a primeira coisa a se fazer, antes de tentar

resolver um conflito, um bloqueio criativo, é se auto-

aceitar, aceitar a situação, respirar fundo, tentar acalmar

o coração e a mente. O relógio interior não pode correr

no mesmo timing do relógio do mundo na hora da

criação. O timing da nossa vida é que tem que dar as

coordenadas para o tempo do mundo, das coisas.

Todos sentimos medo, mas nem todos conseguem

lidar com esse sentimento de maneira positiva. O medo

humano é um mecanismo feito para a nossa proteção, o

nosso senso de autopreservação. O problema é que ele

facilmente se transforma num monstro gigante quando

estamos desesperados. Como iniciaremos um trabalho

criativo estando totalmente desestimulados? Primeiro,

respirando fundo e nos dedicando a urna procura

sincera pelos motivos reais do bloqueio. Enquanto não

estivermos mentalmente, espiritualmente prontos, será

impossível criar algo de qualidade. É melhor nem tentar.

Portanto, dediquemo-nos a uma auto-avaliação sincera,

mesmo que isso não seja algo agradável, a princípio. Mas

é um grande remédio contra o medo.

É verdade que gostaríamos mesmo é que a

criatividade fluísse de nós "automagicamente". Primeiro,
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porque dói. Isso mesmo, dói. Expressar criatividade,

através da comunicação visual, é solucionar um problema,

é conectar possibilidades mnemônicas com valores

lógicos (e pior, subjetivos!), charadas, codificando e

decodificando informações, Porque, ao longo da nossa

vida, no nosso dia-a-dia, deixamos de fazer algumas

coisas em prol de fazermos outras. Nesse momento, entra

em ação a nossa "bússola de interesses", que define do

que gostamos, o que queremos, valores que mudam a

iodo instante e que vão definir se você vai ou não sair da

sua "Zona de Conforto", em prol desse objetivo.

Não existem atalhos fáceis para se conquistar

resultados satisfatórios na vida e no web design. Eu diria

até mesmo que, para se atingir a felicidade, o prazer

da superação, da vitória, é preciso que entendamos

o fato de que não existe ganho sem dor. Ou ainda,

"não existe almoço grátis". A simplicidade do esforço

adequado nas atividades corretas faz com que todo

o sofrimento se transforme em catarse, quando você

perceber, nitidamente, que depois da "dor" - pesquisa,

autocríticas, esboços, leituras, estudos etc. - do esforço

de autotransformação, vem o prazer, a satisfação

impagável da auto-estima.

Não se engane, sem auto-estima não temos vontade

de fazer quase nada bem-feito, que tenha diferencial,

Por isso mesmo que, normalmente, nossos bloqueios

criativos acontecem, quase sempre, quando estamos

confusos mentalmente, psicologicamente. Se não

tivermos coragem para estar frente a frente com nossos

bloqueios, entendendo-os e acabando com eles na raiz,

nas causas, jTão vai adiantar sair para ver um filme, ler

um livro, ir ao teatro, namorar etc.

Outra maneira de vencer o medo é possuir

ferramentas afiadas. Isto é: buscar o know-how técnico,

adquirido pela leitura de livros formativos, participação

em fóruns, em cursos ministrados por instituições

qualificadas e muitas lidas no Help de programas. Elas

representam os instrumentos de que um designer precisa

para realizar plenamente as suas atividades criativas. Mais

do que ser programador, animador, fotógrafo, pintor,

redator, seja o que for, o designer precisa se lembrar de

que, antes de tudo, é um comunicador visual. Quer queira,

ou não. Não vai adiantar nada uma técnica primorosa e

uma capacidade de comunicação mínima. E vice-versa:

uma boa capacidade de comunicação pode ir por água

abaixo se não houver ferramentas capazes de expressá-la.

Seja qual for o método escolhido para superar

o bloqueio, um critério é válido universalmente:

não devemos aguardar o "momento ideal" para se

desenvolver o trabalho, porque, mesmo que esse

momento existisse, você não saberia distingui-lo. Isso

porque a nossa idéia de momento ideal é quando a

solução - muito mais do que um simples layout - surge



como num passe de mágica, pronto, na sua mente. Mas

isso raramente acontece, e de fato, é preciso rever aquela

charada do "ovo e da galinha": quem veio primeiro?

E perceber que, enquanto não começamos, estamos

deixando trancado dentro de nós, travado, preso, o

poder criativo, que fica inibido quando demonstramos

insegurança para nós mesmos.

Esse é o paradoxo da criatividade: se você não

começar a produzir, ela não surge; se ela não surgir,

você não começa a produzir. Por isso, é melhor, com ou

sem "inspiração", colocar a mão na massa. Essa atitude,

de fazer primeiro e perguntar depois, mesmo sem

motivação, é boa em todas as circunstâncias.

Wd :: Nesta mesma apresentação, você revelou o

uso do esforço sinergético como uma boa metodologia

a ser aplicada em um processo de criação. Em que

consiste este modelo?

Gazel :: É a engrenagem que vai fazer a criatividade

se manifestar. É a metodologia que ajuda a colocar os

nossos mecanismos criativos em esforço correto, gerar o

desejo real de se fazer a criação.

Com esse esforço sinergético, metodologia formada

por etapas íntercaláveis de criação e desenvolvimento,

vamos sentir de maneira consciente que estamos

conectando idéias, gerando metáforas visuais com mais

fluidez e desejo, lidando com significados, significantes

e conexões simbólicas de modo harmonioso. O conjunto

original é formado pelos seguintes itens:

-Brainstorming: registro de qualquer fragmento

de idéia ou comentário que seja pertinente ao projeto,

ou qualquer outro tipo de registro emocional/criat ivo.

É uma área livre. Aqui não existe culpa nem medo,

apenas l iberdade total.

- To Do List: definição dos elementos de

comunicação visual que você acha que vai usar, e também

registro dos testes visuais que se fizerem necessários.

É um lugar de se tomar decisões ráp idasede grande

importância. Você vai descartar ou aceitar idéias.

- Apresentação: escrevendo um relatório completo

sobre o seu projeto, você prepara terreno fértil para as

suas idéias brotarem. E preciso que a finalidade de todas

as suas ações esteja bem definida, pois, assim, você fica

mais confiante no trabalho, ao verificar que está agindo de

acordo com a proposta. Posteriormente, esses registros

poderão ser muito úteis quando você apresentar o fruto

do seu trabalho. Você usa a apresentação para criar o

projeto e a aproveita depois na hora de apresentar o

trabalho. Uma necessidade básica.

- Estudo de referências: registros visuais e textuais

(se possível) que mostram os caminhos usados por

outros designers para vencer desafios em situações

semelhantes às que o seu projeto apresenta.

- Arquivo de layout: é a tela do seu ambiente de

criação, de desenvolvimento. Seu programa de ilustração,

composição, 2D ou 3D, onde você vai registrar todos os

seus layouts, do primeiro ao último. Esteja pronto para

conceber de três a dez layouts evolutivos durante o

processo de criação. Para entrar aqui, você precisa estar

pronto para testar alguma idéia ou já "colocar a mão na

massa", criando os elementos da interface.

Com o esforço sinergético, sintetizei parte da minha

metodologia para que outros profissionais também

pudessem experimentá-la em suas realidades. O método

é bastante simples. Seu segredo está não em técnicas

mirabolantes, exóticas, e sirn na sua natureza utilitária e
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na maneira de se pensar a metodologia, sem Imearizar o

processo, aumentando a própria mobilidade sensoríal,

percebendo o todo, transitando caoticamente por entre

as etapas, deixando-as direcionar seu próprio rumo.

Wd :: Falando sobre os itens do esforço sinergético,

você recomenda que o profissional inicie esta metodologia

pela apresentação. Como funciona esta etapa?

Gazel :: A sugestão é uma dica para quando

a autoconfiança e o desejo de realizar o projeto

parecem ter desaparecido, dando lugar a pensamentos

sempre negativos. "Apresentação" é um item

absolutamente racional, priorízado justamente porque,

nele, a inteligência cartesiana, a lógica, entram

mais facilmente em atividade, digamos, "forçada",

permitindo dar partida no projeto, organizando nosso

plano de ação. À medida que vamos, dolorosamente,

escrevendo as primeiras linhas, o desconforto vai

desaparecendo e dando lugar a um entendimento

maior da questão, gerando autoconfiança.

Iniciar por esse item permite planejar o tempo de

desenvolvimento de um projeto visto sob uma ótica

integral, deixando de pensar em layout como quem

senta num programa de ilustração, ou diante de uma

tela de pintura, e começa a pintar/desenhar. Isso

representa apenas uma etapa do processo. É preciso

que, antes de iniciar a criação, façamos urna previsão

de tempo para cada etapa necessária, incluindo criação

da arquitetura de informação, definição de objetivos,

levantamento de metas específicas a serem alcançadas,

ou ainda conclusões/pré-conclusões - pressupostos

idealizados no decorrer do projeto.

Quando temos uma percepção realista do tempo

disponível, organizando-o em etapas definidas, ficamos

mais conscientes das possibil idades e assim poderemos

iniciar o processo criativo t rabalhando simultaneamente

em vár ias frentes. E como se déssemos o pontapé

inicial: a partir do momento em que o projeto passa a

"viver", ele deixa de ser apenas uma idéia flutuando

sob nossas cabeças, ganhando movimento, força. Com

esse impulso propulsor, as demais atividades começam

a tomar vida própria também.

Wd :: Outra etapa muito interessante é o estudo de

referências, no qual você se depara com os caminhos que

outros profissionais encontraram para "...vencer desafios

em situações semelhantes às que o seu projeto apresenta".

Pensando nisso, quais são os limites e os cuidados

necessários para que este material seja utilizado apenas

como referência e não como cópia de outros projetos?

Gazel :: Costumo dizer que o estudo de referências

se parece com o desafio de se passar por um campo

minado. O soldado mais afobado, menos consciente do

que acontece ao seu redor, sairá feito doido, apressado,

correndo através do campo, criando seu caminho,

arriscando ativar uma mina. Existe uma chance dele sair

ileso, mas ela é mínima. A atitude mais sensata seria

parar um pouco e analisar as pegadas, procurando a trilha

de quern passou pelo campo ileso. Mas, atenção: como

avisei durante o 10° EWD, é preciso ser criterioso para

interpretar essa história, tomando cuidado para apenas

seguir as pegadas de quem atravessou o campo ileso - e



não para subir nas costas! É preciso entender os dilemas e

as soluções, compreendendo as pesquisas e os raciocínios

que levaram outras pessoas a encontrar soluções análogas

às nossas. Muito diferente de colecionar referências com

o objetivo simplesmente de copiar elementos visuais, uma

estratégia nada recomendada.

As referências do designer não precisam - e nem devem,

na minha opinião - ficar restritas a interfaces. É preciso buscar

em livros e revistas - sejam elas feitas de papel ou digitais

-, assistir filmes e vinhetas, assinar o RSS das principais

produtoras de conteúdo, de mídia, de animações, baixando

demo-reels, transitando pelo maior número de meios que

permitam praticar um olhar pró-ativo, atualizando seus

bookmarks, recebendo e transmitindo fontes de pesquisa

via broadcasting, tentando sentir a todo instante que essas

informações não servem apenas para entretenimento

ou informação, e sim para gerar o upgrade sensorial de

maneira aplicada à vida prática. Caso contrário, se não nos

direcionarmos no processo de pesquisa, acabaremos por

nos afogar num universo de informações torrenciais que nem

sempre contribuirão com o nosso desenvolvimento criativo,

gerando apenas confusão mental.

Wd :: Dentro do estudo de referências, qual é a

função exercida pelos diretórios de criatividade?
Gazel :: O web design atingiu uma importância nunca

antes vista, com a amplificação do debate filosófico,

estético e conceituai sobre os meios e as perspectivas de

se pensar, de se gerar conteúdo e interatividade. Uma

percepção de propósitos, utilidade e usabilidade cada vez

mais difundida - e segmentada - diga-se de passagem, com

o surgimento de vertentes, que vão desde os evangelistas

da padronização, com seu approaching objetivo e positivo,

até os artistas que trabalham com o caos navegacional,

sem objetivo universalizado. E tem espaço para todo

mundo, isso é o mais bacana!

Diante dessas inúmeras abordagens sui-generis que

o web design nos apresenta hoje, fez-se necessário que as

próprias fontes de referências, antes rnais universalizadas,

agora se multiplicassem, ramificando-se em nichos

próprios, considerando um usuário-coíaborador que se

pretende promotor das tendências, cada qual com suas

premissas e seus objetivos. Um usuário compromissado

não apenas com a forma.

Iniciando pela vertente de usuários que tem foco

na aplicação de webstandards, movimento que busca

o melhor relacionamento, a maior eficiência no lido

com a mensagem, passando por aqueles cujo foco é

mercadológico, seguindo metas muito particulares,

considerando fatores cronológicos e semióticos

específicos, chegando até o foco artístico, onde,

literalmente, vale tudo ern matéria de linguagem e

interatividade, o universo de propostas conceituais e

estéticas que se apresenta hoje para o designer é de

uma riqueza considerável.

Sagaz daquele que, ao invés de ficar focado

apenas na sua área, consegue também entender - pelo

menos entender - as realidades dos diversos focos.

E é nessa hora que os sites de pesquisa, referências,

blogs, e-zines e outras fontes mostram-se grandes

ferramentas para compreendermos integralmente

o que de fato acontece nas outras esferas criativas,

artísticas, comerciais, filosóficas, tecnológicas, que

não as nossas próprias (baixe uma lista de links sobre

criatividade, na seção "downloads", no site da

revista: www.revistawebdesign.com.br).

Wd :: Uma das vantagens da aplicação do
esforço sinergético envolve a sua flexibilidade tanto
para a supressão de determinadas etapas, como



também a possibilidade de inclusão de outras. Quando

isso costuma acontecer?

Gazel :: É preciso assumir o processo como urn

caminho em constante mutação, revendo tais atividades

diariamente, a todo instante. É como se transformássemos

num radar de nós mesmos, entendendo as nossas

próprias mudanças internas e externas, e a partir delas,

desenvolvêssemos as novas "features", as novas etapas

formadoras da nossa metodologia organo-funcional.

Por exemplo: um projeto que possua pouco prazo

para desenvolvimento, muitas vezes demanda trabalhar

com apenas Apresentação, To Do List e Layout; outros que

possuam um comprometimento estético, uma abordagem

mais artística, necessitam de estudos detalhados de

referência, de storyboards, da criação de scratches;

porque, como já dito, o "esforço sinergétíco" é uma dessas

metodologias que só faz sentido se for completamente

adaptada aos nossos perfis práticos e psicológicos.

É preciso também atualizar a própria maneira de

se trabalhar dentro de cada módulo, atualizando-se

sempre. Por exemplo: em 2005, utilizava o Outlook

Express durante quase todo o tempo. Por isso, usava

sempre o template de mensagem para registrar idéias,

e as estruturas das pastas para organizar os dados. Hoje

em dia, não faço mais assim. Utilizo os Google Apps,

especialmente o Gmaíl e o Google Does, que permitem

trabalhar de maneira colaborativa, ampliando toda a

maneira com que se percebe e com features que, há três

anos, pareceriam algo distante.

Wd :: Como qualquer outro campo do conhecimento,

devemos procurar sempre estimular a criatividade

para se buscar a evolução desta prática. Quais são os

exercícios de criação que você costuma fazer?

Gazel :: Primeiro, um exercício permanente: buscar

um posicionamento crítico diante da realidade, da arte,

do comportamento, da idéia geral de "belo", de "bom",

de "ideal", usando essa "insatisfação" para gerar novos

insíghts, novas conexões não-usuais, no dia-a-dia.

Outro exercício permanente, que é, na verdade, uma

postura mental, é assumir o processo criativo como um

processo catártico, emocional, e não apenas racional. Não

adianta comprar um livro explicando o passo a passo da

criação de um site de sucesso. É preciso se sensibilizar,

entender razões, indo até, se precisar, na sua própria

"caixa de pandora", revirando o baú onde guardamos

sentimentos dos quais temos rnedos, questionamentos

sobre nós mesmos que não queremos encarar.

Repetindo: não há ganho, sem "dor".

Também ajuda bastante criar uma sensação de

mobiíidade, sair da rotina de maneira programada,

sincera, habitual - porque idas ao cinema, saídas a

boates, a museus, a exposições, a mostras, feitas de

"urgência", quando estamos em crise, nos faz projetar

falsas expectativas, e o tiro pode sair pela culatra: a

solução acaba por aumentar ainda mais o problema.

Além disso, pratico algumas atitudes que costumam

gerar excelentes resultados (saiba quais são elas,

através do arquivo "Exercícios de criatividade",

disponível na seção "downloads", no site da revista:

www.revistawebdesign.com.br).

Wd :: A tecnologia surge como uma grande aliada

no processo de criação na web. Porém, é comum sua

aplicação tornar muitos projetos padronizados e pouco

originais. Assim, de que maneira ela pode contribuir

efetivamente para alcançarmos a criatividade?

Gazel:: A tecnologia é curiosa: se por um lado ela traz

consigo um pressuposto "progresso", pois facilita, agiliza,

otimiza os processos humanos, por outro ela se alimenta da

própria obsolescência, já considerando que, no momento

em que é lançada ao público, ao mercado, já está obsoleta.

Por isso mesmo não devemos ser "escravos" de nenhuma

tecnologia específica, mas sim reconhecer com muito bom

senso suas limitações e suas vantagens em relação aos

nossos propósitos criativos e comerciais.

A tecnologia é como "um dedo apontado em direção

à lua", diria a sabedoria oriental: "não se concentre no

dedo ou perderá toda a visão celestial". A dialética em

torno dos meios, dos métodos, deve ser constante. Não

devemos ceder à tentação das soluções perfeitas, fáceis,

e sim manter uma percepção constante da nossa própria

realidade, aumentando a capacidade de se fazer escolhas

dentro do inesgotável arsenal tecnológico.

Text Box
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