
screver não é tarefa fácil para um desig
ner gráfico, talvez pelo fato de não con
seguirmos ler muito. No livro "Paul Rand: 

Conversations with students" (2008), Michael 
Kroeger reproduz trecho em que Rand sugere a 
leitura de " A r t as experience", de John Dewey, 
para quem quiser instruir-se como designer 
gráfico. Eu ainda não consegui ler a obra de 
1934, talvez porque não tenha tido tempo, ou 
por se tratar de um livro de filosofia da arte em 
língua inglesa. V i v o me culpando por não tê-lo 
feito, apesar de ter dúvidas quanto à veracidade 
da afirmação tão taxativa. 

Minha atividade de leitura é efetivamente pe
quena se comparada à enorme quantidade de l i 
vros que compro. Prefiro trabalhos com figuras, 
pois sou um incansável admirador de imagens e 
não devo ser o único designer e professor acadê
mico com esse tipo de problema. Do meu ponto de 
vista, educação e inteligência visual são os princi
pais atributos para um designer gráfico. Rand i n 
fluenciou diversas gerações, muito mais pelo seu 
design do que pelos pensamentos explicitados, 
principalmente em seu último livro, "From Las-
caux to Brooklyn". Seus textos, porém, não teriam 
sido escritos sem muita leitura e conhecimentos 
teóricos. Vale lembrar, entretanto, que o design 
criado e desenvolvido por Rand são capas de pu
blicações, cartazes e logotipos. Não encontrei jor
nais cujo projeto tenha sido de sua autoria. 

É comum se dizer e ouvir que as pessoas não 
leem mais. Ler ficou fora de moda com quase uma 
centena de canais de T V , videogames e internet. 
Primeiro vemos, depois aprendemos a falar, a 
ler e a escrever. Mas é inaceitável abrir uma das 

raras e pobres revistas sobre design gráfico exis
tentes no país e se deparar com a declaração da 
cultuada canadense Marian Bantjes: "Quero che
gar a um nível de elementos gráficos em que não 
importa se é possível ler a mensagem ou não, e 
sim tê-la decifrado". Esse mesmo tipo de equívo
co encontramos em quase tudo o que é publicado 
hoje, reflexo do design gráfico contemporâneo. 
Não temos que decifrar nada, temos somente que 
exercitar nossa inteligência. U m a diagramação 
confusa e cheia de elementos é executada mais 
rapidamente do que numa aliança entre bons tex
tos com fotos e diagramação adequadas. 

Não é defesa do modernismo: eu mesmo fui um 
dos mais experimentais e aventureiros designers 
nos anos 90, inclusive quando publiquei "A Re
volução dos tipos". Mas não querer acrescentar 
nada para facilitar a leitura é no mínimo lastimá
vel. Decoração não só é totalmente inútil para a 
leitura de um texto como atrapalha. 

Nos últimos anos, houve uma migração dos 
velhos truques utilizados em revistas. A diagra
mação de jornais da grande imprensa é hoje sua 
maior vítima, por sempre querer aderir às últimas 
tendências, com profusão e confusão no uso da 
tipografia. Livros de contos, publicações cien
tíficas e acadêmicas e manuais ficam fora disso 
— evitam uma tipografia destruída, tem menos 
investimento em design e são mais lidos. 

Acredito que, proporcionalmente, as pessoas 
leem mais hoje do que quando eu era criança — 
veja, por exemplo, as milhões de cópias vendidas 
do l ivro de Harry Potter. A afirmação de que as 
pessoas não leem é falsa. Pode ser que sirva para 
os designers confessarem que eles próprios leem 
pouco — folheiam. 

O designer desenvolve uma educação visual es
pecífica, resultado da aliança entre ver e praticar. 
Tanto da forma manual quanto digital, o olho e o 
olhar vão se educando naturalmente. Parece s im
ples, mas é tarefa árdua. Quando funciona pode 
criar estilos que deveriam ser mais valorizados. 
C o m efeito, um curso de sociologia exige muito 
mais leitura de seus alunos; um curso de design, 
ao contrário, deve apoiar e ampliar a prática ver
dadeira do design: desenvolver a inteligência v i 
sual. Fazendo isso, designers conhecerão melhor 
o mundo e poderão transformá-lo. 
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