
desejo de transformar a palavra falada
em forma visual sempre fascinou o ho-
mem. A invenção do tipo móvel (Guten-

berg — 1440) propiciou a ampliação da capaci-
dade de elaboração de textos fazendo com que
o problema da adequação entre forma e função
fosse se tornando cada vez mais complexo.

Hoje os jornais nacionais são visualmente e
graficamente tão parecidos que, se forem jus-
tapostas páginas misturadas de uns e outros,
não se consegue definir qual jornal estamos
lendo, inclusive nos cadernos especiais. Per-
dem a identidade no próprio discurso gráfico.
Os elementos capazes de assegurá-la ficam
totalmente diluídos ao longo das páginas,
no miolo principalmente. Constata-se uma
quantidade enorme de erros e equívocos que
supostamente não faziam parte do proje-
to gráfico e de identidade de cada um deles,
uma vez que vários contrataram até escritó-
rios estrangeiros para o desenvolvimento do
projeto. Uma simples análise leva à conclusão
de que isso acontece devido principalmente
à transformação na tecnologia do desenho,

que ao longo dos últimos 20 anos vem possi-
bilitando que qualquer um possa interferir no
processo de diagramação a qualquer momento
e até mesmo no último instante sem se ater ao
previamente estabelecido no projeto gráfico.

Essa transformação da tecnologia, para um
designer que conheça os princípios básicos de
tipografia, ampliará seus horizontes propician-
do uma liberdade sem limites — o bom desig-
ner poderá fortalecer o texto fazendo com que
o seu conteúdo tenha durabilidade. Tudo na
diagramação do jornal gera problemas formais.
Aliás, conforme definição de um dos mais im-
portantes designers americanos, Paul Rand,
"Design é a manipulação da forma e do conte-
údo... Conteúdo é o conceito, ou o tema. For-
ma é como interpretamos o conceito. Como eu
lido com isto? Devo trabalhar com cores? Devo
trabalhar em branco e preto? Faço grande ou
pequeno? Faço bi ou tridimensional? Devo uti-
lizar elementos descontraídos ou sérios? Devo
usar Bodoni ou Baskerville? Essas são todas as
questões que você vai enfrentar. Isto é parte
dos aspectos de manipulação do design".

O leigo comete erros básicos, que mesmo
nos trabalhos mais simples não podem ser ig-
norados e que estão presentes na totalidade de
jornais analisados. Podemos perceber que
as letras não estão alinhadas pela base na
composição e na montagem das colunas
- esse é um parâmetro básico, herança do

International Style, que não pode ser aban-
donado, pois permite uma maior estabilida-
de a todo o conteúdo da página, orientando
o leitor. Esse aspecto, bem como os espaços
entre letras, palavras e entrelinhas, ê muito
importante para a legibilidade. São elementos
formais que o designer deverá obedecer e res-
peitar dentro do projeto de identidade visu-
al, pré-estabelecido. Percebemos claramente
a manipulação, da tipografia, modificada em
função da necessidade de adequação do texto
à largura da coluna; principalmente no caso de
títulos, sempre aparecem pequenas conden-
sações que são perfeitamente perceptíveis.



Há também um total desprezo pelo espaço
em branco, que nunca é pensado ou calculado.
Parece que a densidade é o novo espaço em
branco, pois, segundo os experts, cria texturas
informacionais. Aliado a isso, os ornamentos
se impõem cada vez mais. Parece que vive-
mos um retorno ao barroco, no qual inclusi-
ve a utilização de uma quantidade enorme de
fontes torna a tipografia bastante diversifi-
cada, tanto na forma quanto na variação dos
tamanhos dos corpos, transformando a página
num verdadeiro caos. Todos esses fatores fa-
zem com que a liberação aparente das páginas
seja falsa. O que temos é a página destruída.

Vale lembrar ainda que a análise é o ponto de
vista de um profissional designer gráfico, que com
certeza vê diferente de um leitor comum, que não
é capaz de identificar fatores que tornam esse
contato visual mais ou menos agradável e dificil-
mente prestará atenção à tipografia — a atitude na
maioria das vezes é passiva, a não ser que o texto
tenha uma formatação muito pequena. Nesta área,
nada deve ser encarado como absoluto, e ninguém
vai ser crucificado por ter cometido erros básicos
em diagramação e no uso da tipografia.

Vamos em frente, mas não devemos esquecer,
contrariando muitos, que o design gráfico, tanto
brasileiro quanto internacional, tem gr/d. H
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