
...diversidade cultural
A natureza interdisciplinar do design

confere a esta atividade uma importante

dimensão antropológico-cultural. Ao

longo de sua história, a área de design

tem abrigado vários movimentos, na

teoria e na prática. Alguns desses movi-

mentos são mais voltados a abordagens

amplas ou universais, enquanto que

outros são mais focados em aspectos

mais dirigidos ou particulares. Ambos

têm influenciado o desenvolvimento de

artefatos para a sociedade.

O fortalecimento do processo de glo-

balização e a 3a Revolução Industrial

intensificaram as estratégias competitivas

internacionais dos oligopólios industriais

dominantes nos mercados mundiais, de-

sestruturando e reestruturando parques

industriais de diversos países, com a incor-

poração de muitas empresas nacionais. Em

tal contexto, o designer tem se deparado

com uma questão crucial: qual o seu papel

no desenvolvimento de produtos para a

sociedade, ante a dialética existente entre

as estratégias de padronização das corpo-

rações capitalistas - voltadas ao mercado

mundial - e a diversidade do mundo?

A padronização total do design de produ-

tos para os vários mercados exigiria que os

mesmos fossem capazes de penetrar todas

as barreiras culturais, o que se mostra im-

praticável. A cultura se encontra essencial-

mente vinculada ao processo de formação

das sociedades humanas, em uma relação

de simbiose, interdependente e dinâmica,

que acompanha o desenvolvimento dos

indivíduos e grupos sociais, expressando

referenciais, valores e comportamentos

que compõem a sua identidade.

A identidade cultural possui, deste modo,

um caráter dinâmico e multidimensional,

não podendo ser compreendida como

um princípio hermético e imutável.

Fundamenta-se na diversidade e não

na homogeneidade. Não cabem, por-

tanto, conceitos generalizantes como,

por exemplo, os de "cultura nacional"

e "identidade nacional". Estes são con-

ceitos que surgem atrelados ao processo

histórico de invenção do conceito de

"nação", representando uma unidade

pretendida, embora esta somente se sus-

tente na esfera ideológica e do discurso,

como observam a filósofa Marilena Chauí

e o historiador Eric Hobsbawn, dentre

outros. Tais conceitos não condizem com

a realidade, que é essencialmente plural

e variável.

Do mesmo modo, a questão de identi-

dade, no âmbito do design, não cabe

em conceitos herméticos e absolutos,

fronteiras, legitimidades e parâmetros

fixos, em vista de sua natureza complexa e

dinâmica. A globalização, que se acentuou

notavelmente a partir da última década do

século XX, tem trazido implicações signifi-

cativas à cultura e à vida das pessoas. Há

divergências quanto aos significados, ten-

dências e conseqüências da globalização

que compreendem, inclusive, a visão de

que este processo constitui um agente de

integração e homogeneização do mundo,

como salienta o especialista em marketing

Theodore Levitt.

Entretanto, a globalização não significa,

necessariamente, a padronização das

necessidades e anseios das pessoas do

mundo todo: embora promova a homo-

geneização, tem certos limites, segundo

o entendimento do designer Christopher

Lorenz. A diversidade cultural dos varia-

dos grupos sociais se reflete nos hábitos

e preferências das pessoas que, por sua

vez, buscam uma identificação com os

produtos. E isso constitui uma barreira

relativa a ser considerada no processo

de globalização.

Em meio à imensa gama de produtos

industrializados, que proliferam numa

velocidade cada vez maior, em todo o

mundo, é necessário que se busque com-

preender os contextos, as características,

as necessidades e os anseios das pessoas

às quais se destinam. Isto exige uma visão

não-reducionista e determinista da cultura,

dentre outros fatores, cuja diversidade não

deve ser vista como um obstáculo, mas, ao

contrário, deve ser considerada como uma

riqueza e uma importante fonte estratégi-

ca para o desenvolvimento sustentável de

produtos de qualidade.
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