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Em um meio dominado por revistas basica-
mente iguais, cheias de pretensão, e ten-
tando ser o que não são, contamos agora

com mais uma: Lida, uma das piores. O design
gráfico pode ter as melhores das intenções,
mas no final, se o resultado não é convincente,
a solução ê repensá-lo.

Amplamente divulgada e noticiada, inclusive
com destaque no Portal IMPRENSA, no qual se
informa que, apoiada nos pilares do "Luxo, Ins-
piração, Comportamento, Inteligência e Atitu-
de", iniciais do nome da revista, Lida — com di-
reito a "D'Licia" e "D'Lirio" —, está no mercado
uma nova revista de variedades. Segundo, ain-
da, palavras do editorial da própria revista, "O
Brasil não conhece o Brasil", "...mostrar como
o Nordeste é lindo, forte, chie, cult e humano",
"Mostrar essa nossa gente tão linda e especial".

Num primeiro momento a revista impressiona
pelo grande formato, mas o simples fato de ado-
tar como logotipo Lida, adjetivando as iniciais e
falando em pilares, é de mau gosto e não incen-
tiva a leitura; pelo contrário, a coloca principal-
mente como pretensiosa e arrogante.

Não se pode julgar a revista apenas pela capa,
que, aliás, cumpre seu papel: chama a atenção.
Mas, sim, por seus detalhes mais simples e
aparentemente inexpressivos, os quais a maio-
ria dos leitores ignora, mas que necessitam da
atenção redobrada de quem desenvolve o proje-
to gráfico. Por isso, a crítica está apoiada, con-
forme exemplificado, no logotipo, nas páginas
de créditos, índice e resumos.

O projeto gráfico, pela diversidade nas aborda-
gens, parece ou quer propositadamente dar um ar
de não-projeto, de negação estrutural, mas soa,
ao contrário, tosco, deselegante e fraco. Não é

possível afirmar, com certeza, se foi intencional ou
incompetência. A tipologia repulsiva e pouco durá-
vel é utilizada corno estereótipo do Nordeste, numa
tentativa de criar uma identidade tipográfica que,
aliada à tipologia clássica, resulta num desastre to-
tal. Que emoção querem transmitir? Essa tipografia
excêntrica e extravagante confirma a intenção de
prepotência, cujo resultado é um projeto gráfico
ruim, desgastado e que torna a revista muito exa-
gerada, além de colocar sua credibilidade em risco.

Supõe-se uma fraca desculpa para a excentrici-
dade, o que prova, mais uma vez, que a inovação
não é necessariamente uma virtude. A função do
designer é tornar o texto e a mensagem o mais
inteligível possível. Portanto, a mensagem não só
deve aparecer no texto, mas também na forma em
que é apresentado. Cada escolha que o designer faz
causa um efeito no leitor, que na maioria das vezes
não consegue descrevê-lo. Design gráfico é atitude
e muitas vezes não precisa de palavras para se ex-
pressar. Na contramão desses conceitos, a revista
Lida vai contribuir para a criação de falsos valores.

Não existem certezas absolutas, filosóficas e uni-
versais sobre design gráfico, muito menos punições.
Importa o projeto gráfico que está sendo feito num
determinado momento, lembrando porém que cada
projeto é único e busca sempre a inovação. A tenta-
tiva de fazer coisas "legais", inovadoras, diferentes
ou até mesmo bonitinhas é sempre válida, mas po-
dem, ao contrário, ser perigosas e constituir em-se
num projeto previsível e desinteressante.

A riqueza cultural, destacada sobretudo na mu-
sicalidade e na poesia do Nordeste, merecia uma
interpretação gráfica muito superior à apresentada
pela revista. Poderia ser elegante e bem distante
dos estereótipos criados internacionalmente para
caracterizá-la. É nesse Nordeste que a elite estabe-
lece vínculos específicos com as classes populares,
envolvendo-se nas mais radicais manifestações da
experiência popular. Não esquecendo ainda que o
maior designer gráfico brasileiro, Aloísio Maga-
lhães, era natural de Serra Talhada, terra de Lam-
pião e lugar com expressão cultural muito própria,
no sertão de Pernambuco. Além de artista plástico,
foi fundador de "O Gráfico Amador", e nem por
isso se deixou levar pelos estereótipos nordestinos
em sua vasta experiência no desenvolvimento de
projetos gráficos e de identidade visual. H



Text Box
GIL, Vicente. Licia + D' Licia +D' Lirio = Má Licia. Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 251, p. 76-77, nov. 2009.




