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Autodidata, ela mudou a percepção de que design era perfumaria, levou
brasileiros ao Oscar do setor e criou uma versão tupiniquim do prêmio

N ada como o papo de boteco
para açular as chamas do
besteirol, e foi num desses
que, tendo raspado o tacho

dos assuntos, enveredamos pelo
mais tremulante ufanismo. Nosso fu-
tebol! Nossa música! Nosso malemo-
lente jeitinho! – por aí fomos, empa-
pados de chope, a debulhar o tema da
insopitável, incomparável inventivi-
dade nacional, desdobrada numa far-
tura de imprescindíveis contribui-
ções verde-amarelas para o bem da
humanidade.

A começar, é claro, pelo avião, que
a cara de pau dos americanos insiste
em reivindicar para os tais irmãos
Wright, só porque eles, parece, voa-
ram antes. Do mesmo Santos Du-

mont, o relógio de pulso. A abreugrafia,
hoje em desuso mas outrora indispensá-
vel para conseguir emprego. Ah, sim, os
feitos não exatamente espirituais que
deveriam valer a três sacerdotes algum
tipo de beatificação: Bartolomeu de
Gusmão, inventor da engenhoca que,
recheada de ar quente, levitou como
poucos santos dariam conta de fazer;
Roberto Landell de Moura, o injustiça-
do precursor da radiodifusão; e Francis-
co João de Azevedo, que, ao bolar um
piano cujas teclas permitiam imprimir
letras, teria inventado (embora não se
lhe reconheçam a façanha) a máquina
de escrever.

A partir dos padres, no entanto, foi se
tornando constrangedoramente rare-
feita a galeria dos nossos professores

Pardal. Culpa nossa, ali no boteco. Eu
próprio me penitenciei por não haver
registrado os nomes de pelo menos três
inventores do carro a água que me to-
cou atender nas redações onde traba-
lhei. A custo fomos nos lembrando de
achados transcendentais como o escor-
redor de arroz e o descascador de ovos
de codorna. Do identificador de chama-
das telefônicas conhecido como bina
(de “B identifica número de A”, aprendi
então). Do abano acionado pelo movi-
mento da cadeira de balanço. Aquele la-
cre de plástico para garantir a inviolabi-
lidade das bagagens. A placa que, nos
estádios, marca os minutos de acrésci-
mo. A chuteira de bico quadrado, conce-
bida para afinar a pontaria dos atacan-
tes. O dono da ideia, aliás, criou tam-

bém uma “tanga-preservativo” de lá-
tex, a ser usada pela mulher durante a
relação sexual. Não façamos pouco ca-
so, ainda, da jangada de plástico que se
pode transportar numa Kombi. No mes-
mo terreno aquático, o “espaguete” flu-
tuante que vemos na piscina.

A lista certamente é bem maior; nós é
que, naquela mesa, não fomos capazes
de enriquecê-la. Num exercício suple-
mentar, alguns enumeraram coisas que
estão pedindo para ser inventadas. Co-
mo as que o Aníbal Machado arrola nas
páginas do romance João Ternura, en-
tre elas uma fórmula telepática para des-
cobrir jazidas de petróleo, um plano pa-
ra amansar a Amazônia e um supositó-
rio contra crises de angústia.

De minha parte, teria pouco a propor,
e me daria por satisfeito se pudesse sim-
plesmente batizar algo que já existe e
que entope a minha caixa de correio,
virtual inclusive: a mala direta sem alça.
Não tenho o engenho & arte de um cole-
ga de colégio que, utilizando um motor-
zinho de ¼ de cavalo e correias com five-
las, construiu uma maquineta cuja fina-

lidade já se anunciava no nome dado
à estrovenga: masturbarola. O inven-
to por pouco não estropiou o inven-
tor, que era por sinal o pior aluno na
cadeira de, malícia à parte, Traba-
lhos Manuais.

Incapaz de desenhar e construir o
que quer que seja, ainda assim posso
oferecer sugestões daquilo que, a
meu ver, precisa ser inventado. En-
dosso entusiasticamente as ideias de
minha irmã Ana Maria, de um liquidi-
ficador silencioso e de um alter ego
que nos represente no convívio com
os chatos. Não viria mal, acrescento,
um “editor para chatos”, dispositivo
para desossar a verborreia de quem,
ao contar o que lhe aconteceu on-
tem, remonta ao ano de 1934.

De meu amigo Jaime, adoto a su-
gestão do controle remoto com bo-
tão para desligar alarme de carro
alheio embaixo de nossa janela, zoei-
ra de reforma no vizinho e o gogó
esganiçado de dupla sertaneja. Quan-
to a mim, sonho com o pernilongo
sem áudio e a cama ejetável, para
quando também o papo murchar.
Mais urgente ainda, a plástica de voz.
Vuvuzelas e taquaras rachadas, fa-
nhos e roufenhos, há de haver para
vós solução. Ei, inventores, precisa-
mos de um Pitanguy da goela!

@metropole_oesp

PAULISTÂNIA
UMA CIDADE E SUA GENTE

JOICE, A MADRINHA
DOS DESIGNERS DO PAÍS

● Criatividade
Edison Veiga

O que o restaurante D.O.M,
de Alex Atala, o Museu do
Futebol, no Pacaembu, e o
Beco do Batman, na Vila

Madalena, têm em comum? Para Joi-
ce Joppert Leal, diretora executiva
da Associação Objeto Brasil, a respos-
ta é fácil: um design criativo. A apre-
sentação dos pratos, a leitura con-
temporânea de espaços culturais e a
arte dos grafiteiros serão destaques
no livro que ela prepara para o segun-
do semestre: um guia para que paulis-
tanos se surpreendam com as inova-
ções que existem em São Paulo.

E também para desmitificar o as-
sunto. “As pessoas ficam achando
que design é coisa dos Jardins, da
(Alameda) Gabriel Monteiro da Sil-
va. Eu fico louca com isso”, diz ela.
“Design está em tudo: na armação
dos seus óculos, no seu computador,
na sua cadeira.”

Não é de hoje que Joice veste a ca-
misa e empunha a espada do design
brasileiro. Autodidata, ela interessa-
se pelo assunto desde os anos 1960
quando, ainda adolescente, come-
çou a trabalhar em escritórios de de-
sign no Rio – ela nasceu em São Vicen-
te, em 1948, mas a família se mudou
para a capital fluminense em 1960.
Atuou como recepcionista, vendedo-
ra, assistente... “Não fiz uma faculda-
de. Aprendi colocando a mão na mas-
sa. Mas não sou designer, sou curado-
ra”, frisa.

Na década de 70, exilou-se com o
primeiro marido, o cartunista Mi-
guel Paiva, na Itália. Em Milão, orga-
nizou exposições e começou a fazer a
ponte entre profissionais italianos e
brasileiros. “Foi um momento em
que abrimos um universo muito gran-
de”, recorda-se.

De volta ao Brasil, foi convidada
pelo empresário e bibliófilo José Min-
dlin (1914-2010) para criar e coorde-

nar o núcleo de desenho industrial que
seria instalado na Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp),
posto que ela ocupou de 1980 a 1998.
“Foi o máximo. Eu vim para ganhar ‘salá-
rio de homem’ naquele tempo, imagine
só. E em uma área que eu adoro”, comen-
ta. Depois disso, tornou-se paulistana.
Do tipo que adora a cidade. “A gente é
top. Não perdemos em nada para qual-
quer capital do mundo”, exagera. “E
tem mais: São Paulo é generosa com
quem trabalha.”

Sua atuação na Fiesp começou em
um momento de mudança de mentali-
dade. “Fazíamos pregação no deserto.
Tínhamos de partir do zero. O empresá-
rio daquela época pensava que design
era frivolidade estéti-
ca”, explica. O núcleo
passou a fazer seminá-
rios, exposições e a
manter um serviço de
informação e assistên-
cia aos industriais que
quisessem investir no
assunto. “Naquela épo-
ca, o design era visto co-
mo perfumaria. Joice foi
a grande responsável pe-
la mudança de postura
nesse sentido”, afirma o
designer Levi Girardi, só-
cio-proprietário do escri-
tório Questto.

Diálogo. Entretanto, Joi-
ce achava que era preciso
abrir ainda mais o leque.
Não bastava convencer
os industriais da impor-
tância do design. “Precisá-
vamos de uma entidade
ecumênica: falar com co-
mércio, serviços, universi-
dades, profissionais do de-
sign...”, diz. Em 1996, nas-
cia a Associação Objeto
Brasil, organização social
que ela dirige. O plano: di-

vulgar o design brasileiro no País e no
exterior. Uma maneira encontrada foi
incentivar os brasileiros a participar do
prêmio americano Idea Awards, uma es-
pécie de Oscar do setor. Deu certo: no
ano passado, o País obteve a melhor co-
locação da história no certame. Com no-
ve medalhas, o Brasil ficou atrás ape-
nas dos Estados Unidos no ran-
king geral da premiação.

De quebra, a Objeto Brasil
conseguiu autorização pa-
ra, desde 2008, promover
uma versão tupiniquim
do prêmio: o Idea Brasil,
que se tornou a grande
vitrine da associação.
“Ser premiado dá

uma grande projeção para a carreira.
Como profissional, a gente cresce
junto”, comenta o designer Ander-
son de Goes Monteiro que, em 2008,
integrou a equipe da Embraer que fa-
turou o ouro pelo design das aerona-
ves executivas Phenom 100, Phenom
300 e Lineage 1000.

Associação. Joice vive na Vila Ma-
dalena, no mesmo imóvel onde fun-
ciona a sede da Objeto Brasil. “Sou
apaixonada por esse bairro”, afirma.
Casada com o produtor teatral e tera-
peuta Benê Mendes desde 1982, ela é
mãe de quatro filhos: Diego, de 35
anos (do primeiro casamento), Dia-
na, de 28, Daniel, de 25, e Gabriel, de
19. Apenas o primeiro se tornou desig-
ner. Diana e Daniel são publicitários.
Gabriel estuda jornalismo.

Morar e trabalhar no mesmo ende-
reço não atrapalha? Não para quem
respira design, como Joice – das rou-
pas aos enfeites da mesa, tudo tem
um porquê, tudo tem uma explica-
ção. E o maior prêmio, maior do que
todos os que ela organizou na vida, é
o reconhecimento que recebe dos
profissionais. “A Joice é nossa madri-
nha mesmo. Com sua luta, ela está
conseguindo espaço para os desig-

ners brasileiros no mundo
todo”, define Monteiro.

HUMBERTO
WERNECK

Plástica de voz, urgente!

300
é o número de escritórios
de design no Brasil

20%
deles estão em São Paulo

4
medalhas de ouro foram obtidas por de-
signers brasileiros no prêmio americano
Idea Awards em 2010

estadão.com.br
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Visão.
‘Design está
na armação
dos seus
óculos, na
sua cadeira’

Sonho com o pernilongo sem
áudio, a cama ejetável, para
quando o papo murchar

Text Box
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