




perigosa: até que ponto o tamanho 

e a forma das letras dessas placas 

pode rão se adaptar a carros cada 

vez mais rápidos? 

Considerando isso, o racional seria 

determinar a velocidade dos veículos 

baseada no limite da legibilidade 

humana à d istância. É o mesmo 

raciocínio usado para os tocadores 

de música, por exemplo, que limitam 

o m á x i m o do volume considerando 

a saúde da aud i ção do usuár io, e 

não as possibilidades tecno lóg icas 

do objeto. 

EM QUE IMPLICA A AÇÃO DE PROJETAR ? 

Não se trata de embelezar os 

objetos, nem de ordená- los 

harmonicamente com a paisagem. 

O que devemos projetar são as 

consequências que as possibilidades 

e características de cada objeto ou 

peça de comun icação desencadeiam 

no funcionamento do todo. O que 

devemos projetar no espaço e tempo 

são as consequências que cada 

parte ocasiona na sobrevivência do 

todo. A comun icação não pode ser 

utilizada para disfarçar ou encobrir 

um perigo intr ínseco no design de 

certos objetos e contextos. 

Seguindo essa linha de pensamento, 

em 1980, os fabricantes de avião 

Fokker pediram à Universidade 

Tecnológica de Delft que 

redesenhasse o manual de instruções 

das portas de emergênc ia , porque 

a t r ipu lação não conseguia en tendê -

las. Depois de vários ensaios e 

estudos, a equipe da Universidade 

recomendou que para se fazer 

mais compreensível e eficiente 

a comun icação do mecanismo, 

era necessário... redesenhar as 

portas. Às vezes não se resolve a 

funcionalidade (no caso, abrir e 

fechar a porta a tempo) através 

da forma adequada (mecanismo 

da porta). É preciso, na verdade, 

se prever as possibilidades de 

comun icação quando de projeta 

um objeto. Quando se concebe 

um produto, estamos t a m b é m 

projetando a forma como ele se 

comunica. Em qualquer que seja 

a especial ização do design, o que 

projetamos sempre é a comun icação . 

Voltemos ao exemplo do design 

para a via rápida. Projetar, neste 

caso, implica na apl icação de 

conhecimento visual e não visual 

para se gerar uma solução visando 

maior qualidade (de segurança) 

no contexto do transporte pessoal, 

facilitando a compreensão e o uso 

deste entorno. Projetar é trabalhar 

em todas e cada uma das noções 

que in te rvêm na caracter ização 

de um contexto. Embora a 

interdisciplina entre todas as áreas 

do design e da comun icação seja 

t ão promovida, a realidade é que na 

maioria das vezes cada uma se limita 

a colaborar com soluções específicas 

e parciais das questões que fazem 

parte do funcionamento s istêmico. 

O DESIGNER, ESPECIALISTA OU INTEGRAL? 
Rubén Fontana diz que com cada 

letra que usa, o t i póg ra fo projeta 

a paisagem da página. Da mesma 

forma, com cada edif íc io que projeta, 

o arquiteto redesenha a fisionomia 

da cidade. Cada marca afeta a cena 

do mercado, de uma casa ou da rua. 

Ainda que nosso campo de ação seja 

limitado, nossa visão não pode deixar 

de perceber a totalidade. 

Durante muito tempo, as coisas 

foram projetadas de uma maneira 

mais integral. Por exemplo, os 

chamados ofícios da const rução 

- que eram conglomerados de 

saberes articulados para projetar 

os mais belos espaços habitáveis 

- entendiam que o nome ou a 

local ização de um edif íc io fazia parte 

de seu todo mor fo lóg i co , e t a m b é m 

parte da mesma previsão para 

gerar proporções entre superfícies, 

alturas, e necessidade de vent i lação. 

Estrutura, ornamentos, ident i f icação 

e funcionalidade faziam parte da 

identidade de cada espaço. As 

partes não traiam os objetos, e os 

objetos não traiam o contexto. 

A visão pessoal do arquiteto 

não afetava o pertencimento ao 

contexto, e o mesmo acontecia 

com a edição de livros renascentistas. 

Os artesãos opinavam em todas 

as etapas do of íc io de fazer livros, 

desde a cor reção das palavras 

até o desenho t i pog rá f i co , da 

impressão até a fabr icação do papel 

e a encadernação. Eles não eram 

especialistas em nenhum desses 

trabalhos, mas eram especialistas 

em livros. Por isso, podiam intervir 

de várias maneiras nos processo 

de p rodução ou da comerc ia l ização 

do livro. É neste sentido que a visão 

integral é algo desejável em nossa 

prof issão e, por isso, eu disse no 

c o m e ç o que falta um certo grau 

de "desespecia l ízação". 



Como podemos efetivar essa noção 
integral na formação do designer 

con temporâneo? É desejável e 

eficiente que os designers se formem 

especializados em gráf ico, produto 

ou mul t imíd ia? 

A ESCOLA E O L U G A R O N D E T R A B A L H A M O S 

E interessante analisar os cenár ios 

e objetos da comunicação como 

contextos nos quais se encontram 

e se entrelaçam uma multiplicidade 

autêntica de capacidades, 

possibilidades e interesses 

diferentes. Por isso, o primeiro 

passo de qualquer concepção 

de comunicação é reconhecer o 

contexto, avaliá-lo, analisar a origem 

de cada um dos códigos que o 

caracterizam e confrontá- los. . . 

mas sempre colocando-se no lugar 

dos outros. 

Podemos imaginar uma casa 

perfeitamente ambientada de 

acordo com as necessidades de 

uma pessoa cega ou com outro 

tipo de necessidade especial. 

O difícil é imaginar como as 

limitações dessas pessoas vão se 

articular nos cenários comuns, onde 

são atendidas as necessidades de 

uma maioria estandardizada. 

Trabalhar com design é sempre se 

colocar no lugar dos outros para 

resolver problemas de comunicação 

a partir da perspectiva adequada. 

Se eu tivesse que relacionar o design 

com alguma arte, diria que nosso 

oficio se assemelha ao do ator. 

Interpretamos papéis para, a partir 

deles, propormos ações através do 

nosso conhecimento. 

O alfabeto, por exemplo, foi inventado 

por pessoas que trabalhavam como 

comerciantes. Contudo, durante 

muitos séculos, os especialistas foram 

desenvolvendo formas, metodologias 

de reprodução e modos de uso dos 

alfabetos para otimizar a qualidade da 

comunicação visual entre os homens. 

Aqui vale um esclarecimento: 

com essa af i rmação não estou 

subestimento nem superestimando 

o comércio como atividade, e, sim, 

que pretendo relativizar a origem 

das soluções de design, que em 

muitos casos históricos, e outros nem 

tanto, chegaram à cultura através 

de atores que não são, de of íc io, 

designers. Estou sugerindo que em 

ocasiões, o design foi produzido em 

nossa cultura antes que os designers 

tivessem consciência desta profissão, 

empurrados por pessoas submersas 

na rede da comunicação humana 

e suas necessidades: comerciantes, 

fi lósofos, teólogos, arquitetos e 

ceramistas. Também estou sugerindo 

que muitos designers t êm uma visão 

fragmentada do ofício, excessivamente 

formal ou excessivamente teór ico-

utópica que os exime de tentar 

alcançar uma solução mais complexa. 

Muitos docentes devem encontrar 

certa dificuldade em transmitir esse 

papel do design que implica em se 

colocar no lugar do outro. 

Há alguns anos, na matéria de 

Tipografia 3 do curso de Design 

Gráfico da Universidade de Buenos 

Aires, foi trabalhado esse conceito 

baseando-se num exercício de dupla 

experiência. Os docentes propuseram 

a um primeiro grupo que eles fizessem 

o design de um pequeno guia do 

edifício da Universidade para os alunos 

recém-chegados. Os estudantes 

tinham em mãos a melhor ferramenta 

para tornar compreensível o uso desse 

guia, a experiência cotidiana no prédio. 

A um segundo grupo foi pedido que 

trabalhassem o design de formulários 

para que pessoas de terceira idade 

tivessem acesso a prestações sociais 

e de saúde pública. A diferença da 

complexidade que cada grupo viveu 

não era relativa às técnicas ou aos 

suportes apropriados, A complexidade 

estava no pensar e atuar como o 

usuário para o qual eles estavam 

projetando. Eles não deviam interpretar 

o papel do designer, e, sim, se fazer 

de "usuár io". 

O grande desafio, portanto, é projetar 

um programa acadêmico mais de 

acordo com a realidade do ofício 

do designer. E o contrário t ambém. 

Incluir no ensino do design a realidade 

da comunicação. 
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