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Em 2011 fiz um conjunto de copos com retratos de Jesus, Stalin, Rambo, Gandhi, Fidel e Khomeini. A fim de não nos desviarmos do assunto central deste texto, evitarei entrar nos
detalhes do projeto. O importante aqui é que a pequena caixa
de micro-ondulado cuja imagem você encontra na página seguinte trazia uma narrativa bem mais compreensível do que
os dez folhetos e demais tralhas que concebi para contar a
história do Valfrido. (Já sobre o fato de copos serem um suporte narrativo adequado conversaremos mais tarde.)
Lógico que ela não proporcionava nenhuma experiência
de entretenimento inesquecível, nem conteúdo de assimilação imediata. Longe disso. Tratava-se, contudo, de enredo
bem menos nebuloso do que o oferecido pela Kombi interplanetária da Valdime Transportes.
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Produzi uma pequena tiragem do conjunto — cinquenta
peças — e coloquei vinte delas à venda em duas ou três lojas. Não com o intuito de recuperar o dinheiro gasto, muito
menos o de lucrar algum. Mesmo porque o preço de venda
não cobria os custos de produção. Vendê-las apenas atendia
à fantasia de levar meus copos ao encontro de desconhecidos
que porventura os achariam interessantes (e prontamente
sairiam por aí louvando, deslumbrados, um projeto tão incrível, um autor tão incrível etc. e etc.). Logo que a caixa ficou
pronta, uma amiga de Fernanda — a quem preservarei sob o
pseudônimo de V. Poderosa, pois não quero carregar a culpa
pela destruição da longa amizade entre ambas — examinou o
objeto detidamente. Por fim, com a boca azeda respingando
desinteresse, perguntou-me o porquê de tudo aquilo. Julguei
a pergunta um tanto vaga. Afinal, todo autor considera que
sua própria obra é extremamente complexa e encapsula boa
parte do Universo. Logo, era necessário que V. Poderosa delimitasse melhor a qual parte do “tudo aquilo” ela se referia
para que eu, então, pudesse discorrer com a devida profundidade sobre o tema. Sua boca entortou um pouco mais, e ela
perguntou novamente. Qual a razão de tudo aquilo? Eu pensava em vender aquilo? (itálicos de V. Poderosa). Respondi
que sim, estavam à venda. Porém, com margem negativa. Ou
seja, quanto mais unidades fossem vendidas, maior meu prejuízo. Foi quando não apenas a boca, mas tudo em V. Poderosa se retorceu no mais profundo desprezo. Aquele conjunto
não possuía utilidade nem qualquer outro conteúdo estimulante. E um copo com a mal pintada efígie de Stalin passava
bem longe daquilo que um membro de nossa reluzente elite
cultural, tal qual V. Poderosa, etiquetava como “arte”. Portanto, sua última esperança para justificar a existência daquela
caixinha de papelão era a de que ela gerasse dinheiro. Mas
não. Nem isso. Balançando a cabeça inconformada com tamanha estupidez, V. Poderosa desistiu. Mudou de assunto
e interlocutor, em busca de alguém que a presenteasse com
propósitos nítidos, arte ou grana.
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Eu poderia ter retrucado. Dito a ela que meus copos não
eram a única coisa naquela sala a não ostentar um grande
motivo para existir ou um fim claro e definido que os justificasse. A vida dela, por exemplo, também não possuía nenhum desses atributos. E não só a dela. A minha também não.
Todas, aliás. Inclusive a sua, sinto informar. Todas trabalhando com margem negativa, solenemente ignoradas pelo todo,
mas se esforçando para fingir o contrário.
Eu poderia ter retrucado, mas me mantive quieto. Como
já afirmei, não queria prejudicar a amizade entre V. Poderosa
e Fernanda.
***
Fernanda? Que Fernanda? Percebo, a esta altura, que
será necessária uma breve apresentação dos corresponsáveis
pelo Valfrido, já que eles aparecerão por aqui sem nenhuma
cerimônia ou sobreaviso. Como são presenças das mais frequentes em meu cotidiano, não haveria como ser diferente.
Fernanda, já citada, é quem me acompanha, todos os dias,
nos mais diversos projetos. Eis a lista dos demais: Samia, há
anos comigo na Casa Rex. Assim como Claudio e Reinaldo. Já
João, Cecilia e Thiago são da Lote 42. Considerando não se
tratar de personagens, mas de pessoas que você encontra em
qualquer esquina aqui por perto, não acrescentarei nenhuma
descrição adicional. Mesmo porque alguns deles são extremamente melindrosos e um retrato mal redigido poderia me
colocar em sérios apuros.
***
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Com a intenção de produzir peças mais caprichadas a
custos factíveis, recentemente montei uma pequena oficina
gráfica própria composta por uma mesa de serigrafia, um

prelo manual e uma pequena prensa tipográfica, também
manual. Não conto isso de peito estufado, vangloriando-me
por um suposto arroubo de originalidade, pois muitos dos
processos de impressão mais antigos, principalmente os
manuais, já há algum tempo caminham num movimento
de revalorização progressiva, chegando ao ponto de serem
muitas vezes associados não a seu período histórico original, mas àquilo que de mais atual tem se produzido no universo impresso.
Tal fenômeno, como é sabido, não se restringe ao terreno gráfico, haja vista a enxurrada de lousas manuscritas a
giz que inundam restaurantes dos mais diversos portes ou
a quantidade de produtos a gritarem, orgulhosos, sua procedência “artesanal” (mesmo quando fabricados pela Ambev
ou McDonald’s). Sem falar nas manifestações ainda mais vexatórias dessa “recuperação do autêntico”, como barbearias
vintage, food trucks ou carnaval de rua em São Paulo. Mas
deixemos os barbudos gourmet festejando em paz, enquanto
seguimos falando sobre processos de impressão. Mais especificamente, sobre minha oficininha gráfica, que, ao contrário
de inúmeros temores iniciais, deu certo. Não apenas se mostrou bastante estimulante a todos que participaram de suas
operações como resultou em projetos, no geral, bem satisfatórios. E o aumento de popularidade? Basta um vídeo nas redes sociais exibindo a miúda Adana Five-Three em ação para
despencarem likes, coraçõezinhos e demais manifestações
de afeto contemporâneo. Curiosamente, muito mais efusivas
do que aquelas que o projeto em si recebe. Reação das mais
questionáveis, mas assunto para outra hora.
Pois, fetiches à parte, este trecho se encerraria aqui,
num ponto final feliz, caso minha retomada de velhos processos gráficos não trouxesse, a tiracolo, uma estranha sensação de que, ao limitar-me à mimetização do passado, eu
emitia sinais de extrema apatia intelectual e autocondescendência, os efeitos colaterais inerentes a todo surto nostálgico. Até tentei deixar pra lá e não sofrer tanto com isso, mas
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minha estante de livros aqui ao lado não deixou. Começou
por exibir um exemplar da Utopia, impecavelmente impresso em letterpress, editado pela Kelmscott Press de William
Morris, com as belíssimas vinhetas de madeira entalhadas
pelo próprio. De 1893. Tipografia manuscrita? Tem também.
Jesus ressuscitando, em velino, numa capitular historiada
da letra R, dando início à palavra Rex num missal de Brescia. 1484. E que tal edições experimentais? Experimentais!
O adjetivo, utilizado hoje à larga para definir qualquer narrativa — escrita ou visual — que aparentemente fuja às regras, é daqueles que, tal qual tantos outros, viu-se esvaziado por completo de seu significado original. De antes desse
esvaziamento, encaram-se na terceira prateleira Doorway
to Brasilia, em que Aloisio Magalhães brincou (ou melhor:
experimentou) com diferentes exposições da chapa de offset e A marca e o logotipo brasileiros, enlouquecida busca de
Wlademir Dias Pino pela unificação do pensamento gráfico.
1959 e 1974, respectivamente.
1893, 1484, 1959 e 1974. Cada qual criando linguagem visual como testemunho de seu pensamento e de seu tempo.
Enquanto isso, em 2015, o tonto aqui posa de vanguarda por imprimir uns cartazetes misturando serigrafia e tipos móveis.
Ante tamanho ridículo, o que mais restava a não ser
dilacerar-me em desespero? Tudo já foi feito!!!! Tudo já foi
feito!!!!! Aaaargh!!! Tudo já foi feito!!! E, possuído pela fúria, estraçalhar as pobres máquinas de minha oficina gráfica.
Inúteis!!! Inúteis!!! Tudo já foi feito!!!! Morram, inúteis!!!
Exagero, claro. Não sou dado a chiliques — ao menos
não dessa ordem. Mas, por outro lado, como desconsiderar
quão fácil é repetir aquilo que já foi realizado? Como descartar certa sensação de fraude por pavonear-me pela exploração de caminhos previamente trilhados e pavimentados?
Pela utilização de soluções e recursos devidamente içados
a altos patamares de aceitação cultural há anos, décadas,
séculos? Não, não basta estacionarmos nosso carro (ops,

nossa bicicleta) no passado, mesmo quando este sorri travestido de moderno. E pouco importa se tal busca pela produção de algo novo e original mais dia menos dia se revelará
ilusória e infrutífera. Isso não a torna menos vital.
Por sorte, mal havia começado a me atormentar com
tais questões quando Cecilia me escreveu sobre a Giv. (Até
hoje não sabemos se a pronúncia correta é Guív ou Jív, num
dilema semelhante a Dime/Jimmy). O e-mail era relativo
à produção de alguns materiais simples. Marcadores de livro, acho. Nunca tinha ouvido falar na gráfica, mas, passado o susto causado pelo horrível mascote de sua marca,
um pintor anão e barbudo a gargalhar, fui logo fisgado pelo
exótico sistema de trabalho: contato apenas pelo site, no
qual um menu oferecia aproximadamente cinquenta tipos
de impresso — cardápios, cartazes, filipetas, folders, talões,
talões numerados, ventarolas, receituários, cadernos corporativos, blocos, blocos autocopiativos, baralhos, calendários, folhinhas, folhinha comercial, folhinha de parede e
outros tantos —, cada qual com algumas variações de formato, papel e acabamento, sem que fosse possível nenhum tipo
de customização. Nenhum: se escolheu um cartaz 4x0 cores,
297x420mm, papel couché 115g sem verniz, tiragem de 500
exemplares, assim ele será. Não gostou, clique noutra opção.
Que tal 250 cartazes, 420x594mm, igualmente 4x0 cores, couché 115g sem verniz? Com as mesmas dimensões e tiragem, há
também a possibilidade de 1x0 cores, verniz total. Quer misturar elementos de diferentes opções? Não dá. Imprimir 300,
não 250? Não dá. Laminação fosca? Não dá. Trocar o papel?
Não dá! Clique no item desejado, faça o download do gabarito,
envie seu arquivo e nosso sistema avisará se o pagamento foi
autorizado. Em sete dias úteis, você receberá sua encomenda. Fim. Prova de cor? Não tem. Nem uma provinha de cor?
Não! Vendedor? Também não. Como, então, negocio orçamento? Não negocia. E a sede, onde fica? Não interessa. Nem para
acompanhar a impressão? Ora, deixe de ser engraçadinho,
leia as instruções: clique no item desejado, faça o download
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do gabarito, envie seu arquivo e nosso sistema avisará se
o pagamento foi autorizado. Em sete dias úteis, você receberá sua encomenda. Fim. Entendeu? Fim.
A absurda proposta de autoatendimento, beirando a caricatura, era tudo o que eu buscava. O antídoto perfeito para
minha crise tudo-já-foi-feito-aaaaargh-tudo-já-foi-feito. Eu
precisava desenvolver algo sob medida para ser impresso na
Giv. Um projeto complexo, não um marcador de livros ou outra pecinha avulsa. Só assim vivenciaria toda aquela plenitude de menus, opções e (im)possibilidades. E, se o resultado
certamente não se candidataria a prêmios de excelência gráfica, pelo menos nem William Morris nem Aloisio Magalhães
puderam clicar no item desejado, fazer o download do gabarito e aguardar a entrega da encomenda em sete dias úteis.
Já era um consolo.
***
Algum leitor mais azedo há de afirmar que me contradigo, pois William Morris, em sua Kelmscott Press, nada mais
fazia do que mimetizar a Idade Média num surto nostálgico.
A este sugiro um olhar mais amplo sobre a obra do inglês, que
inclua também um passeio pelo pútrido ambiente da cidade
industrial vitoriana em que ele postulava seu ideal de beleza
para, assim, compreender que seu programa estético tinha
objetivos essencialmente contemporâneos — sobre isso, aliás, escrevi um posfácio para a recente edição brasileira de
alguns de seus textos (William Morris, o livro ideal e outros
textos. Ateliê Editorial, 2016).
***
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Foi necessário, contudo, que eu esperasse alguns meses para encontrar o projeto a ser impresso na Giv. Até que,

noutra conversa com Cecilia e João, eles mencionaram terem
recentemente assistido a uma apresentação dos Correios
na qual diversos serviços oferecidos pela empresa haviam sido detalhados. Entre eles, a Mala Direta Básica.
Que, nas palavras dos próprios Correios, consiste no envio de “uma mensagem publicitária com apelo promocional ou meramente informativa (propaganda), com objetivo de venda, divulgação, informação, prospecção e/ou
fidelização, encaminhada a um público dirigido ou com potencial para resposta, emitida em vários exemplares idênticos ou personalizados”. Quem pode usar? “Na modalidade a
faturar (contrato) somente pessoas jurídicas. Na modalidade
à vista, pessoas jurídicas, profissionais liberais e pessoas físicas.” Da lista dos materiais que podem ser aceitos como Mala
Direta Básica constam “Jornais, revistas, bíblias, catálogos”,
“Alternativos culturais, formulários não preenchidos”, “Mapas, cartas geográficas ou celestes” e “Obra ou recorte de obra,
publicação periódica ou alternativa cultural, publicação artística, científica ou literária, impressa para divulgação”, entre
outros. Para terminar, a vantagem que me fisgou em definitivo:
“Preços diferenciados para entrega em âmbito nacional, estadual e local”. Pronto. Se a Giv era a solução perfeita para que
eu tripudiasse sobre minha pretensa sofisticação gráfica, nada
melhor do que uma narrativa distribuída pelo nada charmoso
serviço de mala direta básica para arrematar.
***
Uma vez definido o conteúdo principal da narrativa
(as malas diretas impressas na Giv), era hora de…
— QUE BOBAGEM É ESSA??!!!

Eis que ressurge, esbravejando, o Leitor Azedo.
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— MALAS DIRETAS IMPRESSAS NA GIV NÃO SÃO
CONTEÚDO NARRATIVO!!! SÃO APENAS O SUPORTE!!!

Mas o…
— NÃO!!! CONTEÚDO É UMA COISA!!! SUPORTE
É OUTRA!!!!

***
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Escuto tais comentários com maior frequência do que
desejaria, vindos de mais vozes do que também gostaria.
Apesar de discussão completamente fora de época, ainda me
surpreendo com o grau de conservadorismo — sectarismo
talvez seja o substantivo correto — que muitas vezes emerge quando o assunto é a liberdade de ocupação do território chamado livro. “Este é literatura, aquele não é.” “Este é
arte, aquele não é.” Até mesmo modalidades há poucas décadas relegadas a subcategorias hoje se aprumam empinadas:
“Isto é história em quadrinhos, aquilo não é”. O livro saiu um
pouquinho do tradicional? O designer se assanha, orgulhoso: “Livro-objeto”. Já o autointitulado amante da literatura
torce o nariz: “firula desnecessária”. Tudo é permitido, desde
que esteja bem encaixado em seu devido lugar e por lá fique,
quietinho. Parece ser essa a tola e paradoxal regra. Fingimos
ter deixado as regras para trás, mas externamos nossa real
avareza no complemento da frase.
O que dizer então de quem inquire se determinado livro
é “para ler” ou “para ver”? Pergunta, aliás, que sempre me
pareceu um tanto desproposital, pois, pelo que me consta,
ambas as ações se realizam através do mesmo órgão. Soube,
por exemplo, de um grupo de leitura que escolheu minha última narrativa impressa como objeto de debate. O tema a ser
discutido? Se a obra fora criada para ser lida ou não. Verdade
que utilizei formatos de papel soltos, em tamanhos distintos

daqueles tradicionalmente presentes num códice (termo técnico que descreve a forma do livro tal qual a conhecemos,
em sua sequência de páginas encadernadas). E, talvez fator
decisivo para o surgimento do dilema, não nomeei o resultado
livro, mas conjunto narrativo de jantar. Porém, considerando
que o conteúdo lá impresso se limitava a uma profusão de
palavras (12.982 pela contagem automática do Word) e que
estas se encadeavam, comportadas, em sentenças lógicas
compostas numa fonte romana serifada, não consigo imaginar utilização possível a não ser sua leitura. Se seriam apreciadas ou não é outra história.
Tais discussões não são recentes. William Ivins, em seu
influente Prints and Visual Communication, de 1953, censura
uma edição luxuosa do século XIX, pois seu conteúdo era de
baixa qualidade. Não merecia, portanto, tamanha pompa visual que o elevasse a um aparente patamar superior. Já David
Bland, no não menos ilustre A History of Book Illustration,
da mesma década, além da curiosa divisão dos elementos
visuais de um livro entre “ilustrativos” e “decorativos”, cita
vários exemplos de dissonância entre edições que possuem
belos textos atrapalhados por imagens pobres e vice-versa,
como se a desigualdade fosse inevitável e uma das duas linguagens devesse, necessariamente, sobressair.
Não obstante o sabor hoje pitoresco de tais argumentos, tanto as fundamentadas afirmações de Ivins ou Bland
quanto os muxoxos dos parágrafos anteriores ( já não tão
fundamentados assim) evidenciam um mesmo ponto, ainda que o façam involuntariamente: tudo num livro é seu
conteúdo.
Caso contrário, não haveria choques, conflitos. Nem
problemas num projeto gráfico sofisticado para um texto
pobre. Como também seria desnecessária a busca pela equivalência (ou disputa) entre texto e ilustração, assim como o
controle no volume do alarde visual em função do tipo de
escrita. Sem falar no surgimento de dúvidas do tipo “o que
faço com isto aqui? Leio? Vejo?”
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