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Editorial

Com o lançamento da terceira edição da Revista Design em Foco,
consolida-se um espaço democrático e fortemente comprometido com
a causa do Design, sobretudo na busca de uma documentação mais
abrangente acerca da produção científica desta área, nos cenários
nacional e internacional. Reúne-se, aqui, um conjunto de trabalhos
sobre temas variados, que realça o desenvolvimento de uma massa
crítica em design, capaz de, verdadeiramente, alavancar mudanças
de rumo para o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico
em nosso país.

A temática do design socialmente responsável é trazida à tona, por
meio de uma entrevista com a professora Rachel Cooper, da
Universidade de Salford, Inglaterra, atual presidente da Academia
Européia de Design (European Academy of Design - EAD),
apresentando as bases para uma ação mais pragmática do designer,
no que diz respeito ao seu papel transformador de cenários sócio-
culturais-ambientais. As chamadas doutrinas do design para
responsabilidade social são, então, apresentadas, evidenciando
novos rumos e perspectivas diversas para atuação do designer.
Agradecemos, aqui, o esforço da professora Maria Cecília Loschiavo
dos Santos, que a entrevistou, com exclusividade, durante a VI
Conferência da EAD, realizada em março último, na Alemanha.

Outros pesquisadores internacionais contribuíram para enriquecer
esta edição, com discussões abrangentes sobre o design de produtos,
sua estética e impactos diretos. Como exemplo, destacamos o
trabalho do professor Stuart Walker, da Universidade de Calgary,
Canadá, que nos proporciona uma ampla discussão a respeito do
design de produtos, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.
O artigo, inédito no Brasil, foi gentilmente cedido pelo autor para
publicação nesta edição da Revista Design em Foco.

Agradecemos a contribuição da professora Fátima Pombo e sua
orientanda Katja Tschimmel, da Universidade de Aveiro, Portugal,
pelo trabalho de pesquisa, também inédito no Brasil, que aprofunda
o entendimento estético e a percepção do objeto do design, dentro
das dicotomias do racional versus  o intuitivo, do conhecimento
versus  o não-conhecimento, contribuindo para o maior entendimento
acerca do processo criativo em design.

O professor Wolfgang Jonas, da Universidade de Arte de Bremen,
Alemanha, gentilmente nos enviou seu mais recente livro, para
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análise e divulgação no Brasil. Trata-se de um importante trabalho,
decorrente de um esforço coletivo de pesquisadores e profissionais
do Grupo O2, engajado no desenvolvimento de ações de design para
sustentabilidade em nível mundial.

Gostaríamos de registrar e agradecer o comprometimento da Capes,
por meio do Programa de Qualificação Institucional (PQI UNEB /
FAUUSP), que nos apoiou e contribuiu decisivamente para a
realização desta edição da Revista Design em Foco.

Por fim, agradeço, também, publicamente, ao amigo e artista
plástico Manoel Neto, cuja belíssima serigrafia ilustra nossa presente
capa, revelando com grande plasticidade um cenário da vida
cotidiana da cidade de Salvador.


