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Você precisa ter uma regra em mente: Internet não é TV, não é rádio, não é mídia impressa. Mouse não é pincel

Pense em um videogame. Mesmo que você nunca

tenha jogado, faça um esforço. Pense em Pitfall, que

você tem que subir e descer escadinhas etc. Não se

sabe qual o tamanho do prédio ou quantas escadas

existem para se percorrer, simplesmente corre-se ten-

tando descobrir. Imagine Quake, Doom, Couter Strike

ou qualquer outro do gênero. Você está lá, matando

seus inimigos sem saber o porquê nem quantos vai ter

que matar. Tão pouco sabe o ambiente em que está,

mas isso realmente o incomoda? Não.

Na realidade você não precisa fazer a menor idéia

do ambiente, muito pelo contrário. Descobri-lo, ex-

plora-lo, analisá-lo é o verdadeiro nome do jogo. O

que importa é a eterna redescoberta e não um mapi-

nha pronto, dando tudo mastigadinho Tim-tim por

Tim-tim. Como em uma conquista e relação amorosa.

Ou em um jogo de futebol.

Você já reparou que quase ninguém lê o manu-

al de um novo programa de computador? Ou melhor,

a maioria das pessoas só o lê depois de operá-lo (e

quebra a cara), ou guando algo dá errado? A maio-

ria das pessoas quer explorar o programa, brincar com

ele, descobrir suas potencialidades. É o mesmo princí-

pio que leva um bebê a colocar um chinelo na boca ou

os dedos na tomada.

Quando lemos um jornal não é necessário saber

quantas páginas ele tem ou seu total conteúdo. Não

é importante saber se ele fala sobre futebol quando

estou lendo sobre artes. Essa informação é irrelevan-

te, desnecessária. Mas como em papel é impossível

criar material a partir do nada, o jornal de domingo

acaba tendo que ser volumoso, com mais da metade

de seu conteúdo desnecessário e pronto para ir para

a usina de reciclagem. Ou seja, jornal e notícia não são

a mesma coisa. A mídia de massa os transformou em

sinônimos por falta de opção, pois é impossível, ao

menos por enquanto, entregar um jornal diferente

para cada leitor.

Disseram que a fotografia iria acabar com a pin-

tura, mas o que ela fez foi abrir novos horizontes, tra-

zendo idéias e parâmetros e amplificando o panorama.

O mesmo pode se dizer do cinema, teatro e ópera. Da

mesma forma, a Internet e a comunicação digital

só vão valer a pena se puderem proporcionar

estruturas inovadoras e diferentes, impossíveis

de criar em outras mídias. Só ai poderemos dizer que

estamos descobrindo sua verdadeira linguagem. Até lá

estaremos com mímicas pobres apesar de bonitinhas.

Com a Internet nunca foi tão fácil mudar de ca-

nal ou desistir da leitura no meio. Fazer design para a

Web não é fácil, porque tela pode se comportar de

uma forma diferente: são browsers, computadores,

sistemas operacionais, cores, letras etc. Não há como

desenhar documentos que fiquem iguais em todos os

sistemas a não ser que se nivele por baixo. Por isso é

muito importante saber o que o meio comporta e o

que não comporta.

Toda linguagem tem sua sintaxe, o conjunto de

regras que a estrutura e sua poética: idéias criativas

elaboradas a partir dessas regras. Se não conhecemos

a sintaxe, só poderemos elaborar poéticas por acaso ou

sorte, e não dá para contar com isso todos os dias. O

design gráfico tem várias regras: organização do ma-

terial em páginas, índices, títulos etc. Não seria fasci-

nante e desafiador se, de repente, todas as regras de

design e todo o design como o conhecemos desapa-

recessem? Se o papel e a relação do design com o lei-

tor fossem completamente reinventados? Assustador,

não? Essa é a questão do desafio do design digital.

Para imaginar suas possibilidades, imagine uma

revista diferente. Para começar, na forma: ela é um

cubo. Em cada uma das suas seis faces existe uma

capa diferente, dizendo respeito a um conteúdo dife-

rente. Ao abrir a revista, mais surpresas: as páginas

não têm numeração nem ordem fixa. Podem ser lidas

em qualquer seqüência, como fichas soltas. À medi-

da que as páginas são lidas, sua ordem se altera. As

matérias não têm fim, vão se misturando e comple-

mentando de tal forma que a impressão que se tem é

que todo o conteúdo é um só artigo, emaranhando e

complexo. Esse conteúdo pode ser lido rapidamente,

como um resumo.

Ela seria uma revista viva, que funcionaria como

um bate papo com um especialista no assunto: se qui-

ser saber muito, pode passar horas e se quiser apenas

uma noção, nada que cinco minutinhos não resolvam.

Revistas assim só são viáveis na Web, como revistas só

com páginas triplas dobráveis, com furos que permi-

tam ler duas matérias ao mesmo tempo. A riqueza da

mídia será muito maior do que foi quando começamos

a ver cor no material impresso.

Você só precisa ter uma regra em mente: a Inter-

net não é TV, não é rádio, não é mídia impressa. Mou-

se não é pincel.
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