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Editorial

O papel do designer enquanto agente transformador da realidade
social, cultural, ambiental, tecnológica e econômica de uma nação
entra em cena, cada vez mais, como uma questão prioritária. A busca
por soluções orientadas às necessidades humanas, em todas as suas
diversas amplitudes, é vista aqui como atitude fundamental para a
atuação em design, abarcando, sobretudo, a dimensão ética do
problema de projeto.

Nesta edição da Revista Design em Foco, esta temática é tratada
por diversos autores, em óticas diferenciadas, e.g., eco-design, design
contra o crime, design social. Os artigos presentes nesta edição, de
forma ampla, apontam questões essenciais para uma atuação mais
responsável dos designers, particularmente no contexto nacional,
demonstrando, por meio de suas conceituações teórico-práticas, que
novos caminhos podem, e devem, ser trilhados na busca por atender
necessidades sócio-ambientais-culturais, bem como a melhoria das
condições de vida das populações.

Além disso, apresentamos uma discussão profunda do conceito de
“necessidade” e as conseqüências de um entendimento superficial
do tema no processo de desenvolvimento e prospecção de produtos.
Neste sentido, gostaríamos de registrar nosso agradecimento ao
pesquisador australiano Tony Fry, que, em artigo inédito no Brasil,
nos cedeu com exclusividade os direitos de tradução e publicação de
seu trabalho de pesquisa, com um aprofundamento teórico-
conceitual da necessidade e suas implicações para o processo de
design. Assim, acreditamos estar contribuindo fortemente para uma
nova agenda de pesquisa em design, além da lógica de “necessidade”
voltada exclusivamente para o mercado, considerando, sobretudo,
as “necessidades” do ser, acima das “necessidades” do ter.
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