
O Estado das Coisas
originalmente editado em

8 de Maio de 2005

Já ouvi designers dizerem que o uso
abusivo da palavra "design" devia ser
regulamentado - segundo parece, há
gente a mais a usá-la. Infelizmente para
eles, "design" é o grande adjectivo da
nossa sociedade de consumo. De acordo
com a publicidade, qualquer pessoa
pode aceder aos produtos do design e
mesmo aos seus processos e metodolo-
gias sem precisar de qualquer formação
prévia. Afinal, ninguém pede o diploma
de designer na venda de um MacIntosh,
um Adobe InDesign ou uma fonte da
Emigre.

Nesta altura da conversa, alguém -
geralmente um designer - contrapõe

que os designers dominam uma lingua-
gem própria com uma longa tradição
que aprenderam num curso univer-
sitário e etc. Seria um bom contra-
argumento se fosse totalmente verdade.
Aqui em Portugal, a maioria dos design-
ers - jovens e não só - sente-se isolada
de qualquer tipo de tradição ou mesmo
comunidade. A nossa história e teoria
do design são em larga medida mantidas
por tradição oral, não havendo pratica-
mente nenhuma publicação que cubra
os últimos trinta anos da actividade. A
pouca história que consumimos é inves-
tigada em outros países, importada e
consumida como um catálogo de
tendências a copiar.

No meio académico as coisas não são
muito melhores. A obrigação tácita de
que todos os professores devem ser tam-
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bém designers praticantes impede as
escolas de fazer qualquer tipo de activ-
idade crítica em relação ao design local.
Pode-se discutir ou investigar o que se
quiser, desde que só se chegue às con-
clusões do costume e, também aqui, o
tribunal de última instância acaba por
ser essa entidade mal definida a que se
chama "lá fora".

O design de comunicação é, por na-
tureza, uma coisa efémera, cuja per-
tinência é local e actual; fazer o out-
sourcing da nossa crítica e da nossa
história só sublinha a falta de valor in-
telectual e social do design português.
Ou seja: se o design for inovação, em
Portugal isso significa apenas estar
menos atrasado. Nunca se tratou de
produzir algo de novo, mas de ser o
primeiro a consumir algo que já esteja
mais do que digerido "lá fora". O design
português, com a sua mentalidade de
modista que espera pelos modelos vindos
de Paris, deseja e mantém o atraso
porque ele ajuda a definir a sua iden-
tidade de filial do gosto cosmopolita,
queixando-se entredentes da incom-
preensão dos "nativos".

Quando se chega a esta parte do diag-
nóstico alguém diz logo que é assim em
todo o lado e que as coisas não estão
assim tão mal. É um bom argumento -
 se não houver demasiadas ambições,
evidentemente - e que pode ser apoiado
por uma versão portuguesa daquela ide-
ia de que o bom design é invisível. Orig-
inalmente, isso queria dizer que o bom
design é invisível para toda a gente
menos para os designers, mas aqui tem
um significado ligeiramente diferente.
O "cálice de cristal" de Beatrice Warde
simbolizava transparência; a invisibil-
idade do design português é opaca, en-

quistada e corporativista. É uma invis-
ibilidade que procura manter um con-
senso artificial e forçado e que procura
evitar responsabilidades e discussão,
enquanto se espera pela próxima remes-
sa de soluções pré-fabricadas. Na mel-
hor das hipóteses, o design português é
tão invisível como o fato novo do rei.
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No começo da Revolução Industrial, os
métodos de trabalho de tecelões e
armeiros foram racionalizados, dividi-
dos em tarefas simples e posteriormente
automatizados, incorporados em
máquinas que podiam ser produzidas
em massa, compradas e vendidas.

Os designers que se consideravam ho-
mens de ideias, criativos especializados
na manipulação de certo tipo de signif-
icantes, achavam que estavam imunes
a este tipo de mudança.

A invenção do computador pessoal
viria abalar esta confiança. De início, o
computador parecia uma coisa boa. Para
os poucos designers que o podiam com-
prar era uma máquina quase milagrosa.
Permitia poupar tempo e dinheiro, cen-
tralizando numa só pessoa tarefas que
anteriormente eram distribuídas por
uma longa linha de produção.

O problema foi quando toda a gente
começou a ter um. De repente, aparece-
ram queixas de que precisava de ser
usado de uma forma mais responsável.
Dizia-se, sem muita convicção, que era
apenas mais uma ferramenta. O que
importava era o conceito e não a tecno-
logia.

Com o tempo, muitos dos processos
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foram transformados em programas de
computador que qualquer pessoa podia
comprar - ou piratear. Questões que
seriam consideradas quase espirituais
passaram a ser deixadas ao critério do
computador. Falo da hifenização, do
alinhamento óptico, do espaço entre
palavras, da correcção ortográfica e
gramatical. Mesmo um programa como
o Word permite resultados que enver-
gonhariam a maioria dos designers
profissionais dos anos setenta.

O que sobrou desta transformação de
processos e metodologias em produtos
de consumo acabou por ser a história e
o discurso da disciplina. Por discurso
não digo apenas a maneira como um
conjunto de pessoas falam sobre o que
fazem, mas também uma série de ma-
neirismos embutidos na própria prática.

Por outras palavras, toda a gente pode
ter acesso a uma versão simplificada,
automatizada e pronta a usar da total-
idade de uma disciplina. Esta defende-
se, apostando tudo no pedigree histórico
e na capacidade de renovar e originar
novos métodos de trabalho, tentando
manter-se fora do alcance da automa-
tização - talvez isto explique a recente

canonização do acidente e do erro.
Notem que esta transformação de

disciplinas em produtos de consumo
não afecta apenas o design, mas também
a música, o cinema, a ciência, etc. O
discurso defensivo de cada uma destas
disciplinas apela geralmente para va-
lores históricos: "Os designers não en-
tendem as questões históricas deste tipo
de música", "os artistas plásticos não
entendem de onde vem este tipo de pag-
inação". No entanto, o consumo de
metodologias e objectos tornados inde-
pendentes da sua história e do seu lugar
de origem tem um aroma a actualidade,
a novo, que só é conseguido a muito
custo dentro das fronteiras das próprias
disciplinas. Os cépticos dirão que é ap-
enas uma ilusão, que tudo isto já foi
feito há muito tempo. É verdade, mas
esta sensação rápida e fugaz de novidade
não será a derradeira e mais viciante
experiência que se pode comprar?

Muito do que se chama agora "inter-
disciplinaridade" talvez seja apenas um
mercado onde se trocam e vendem dis-
ciplinas, transformadas em be ns de
consumo.

Fim


