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Com efeito, uma cidade não passa 

de um conglomerado de paredes 

aparentemente imóvel, mas cujo 

espaço é lentamente remanejado 

para a construção de novas 

paredes. Sem elas, cada lugar e 

cada indivíduo desapareceriam 

feito grãos de pó sem referencial 

atenuante em meio à paisagem. 

Todavia, se por um lado não faz 

sentido dizer que as paredes 

deformam um cenário preexistente 

ou "natural", pois é por meio delas 

que conseguimos reconhecer um 

"cenário" e a nós mesmos dentro 

dele, por outro, não há mais para 

onde ir quando as paredes em si 

tornam-se invisíveis.

É cada vez mais recorrente, por 

exemplo, a sensação de que 

"todo lugar é igual ao outro".

Desde shoppings e aeroportos 

até estradas e favelas. Parece 

que quanto maior é a mobilidade 

urbana, a circulação de imagens 

e as conexões em rede, mais 

parecidas se tornam as paredes 

e mais indistinguíveis se tornam 

os lugares por elas definidos.

Pelo menos é a experiência que, 

particularmente, tenho vivenciado 

morando em São Paulo: não 

importa o quanto eu interaja com 

pessoas novas, ou o quanto eu 

me locomova a lugares diferentes, 

permaneço sentado naquele 

avião, diante de uma mesma 

paisagem sem contornos.

Ao invés de mera demarcação 

territorial, o design poderia 

agenciar tais desvios e atalhos 

que não são, contudo, menos 

precisos ou efetivos na medida em 

que chegam a dirigir processos 

irreversíveis. Não se trata mais 

de um projeto com princípio e 

um fim bem definidos, Trata- 

se da linha do meio, aquela 

linha de tensão que só pode ser 

apreendida enquanto ela é traçada 

e recomeçada pelas margens.

Acredito, ou ao menos gostaria de 

propor, que as interfaces não são 

um tipo especial de design, mas 

que todo design é um tipo especial 

de interface; a saber, um "buraco" 

privilegiado para que o movimento 

de uma ideia aconteça de maneira 

invisível, sem que ninguém perceba 

de imediato. É quando dizemos que 

nada mudou - nenhuma parede 

saiu do lugar - e, no entanto, 

tudo mudou, só que de maneira 

irrastreável por se concentrar numa 

espontânea, ainda que breve, auto- 

organização epifânica: o retomo 

indistinguível de um passo adiante, 

uma conspiração secreta a ser 

silenciosamente recomeçada.
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Caixa de texto
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 44, p. 26-27, jul./ago./set. 2013.




