


A arquitetura, por sua vez, traz 

uma bagagem cultural que 

considera aspectos antropológicos, 

humanos, técnicos e estéticos, não 

necessariamente ligados à produção. 

Refere-se ao projeto e à edificação 

do ambiente habitado pelo ser 

humano, à organização do espaço e 

de seus elementos. 

0 design, no entanto, está se 

afastando de sua definição 

inicial como uma disciplina que 

simplesmente elabora projetos de 

produtos a serem fabricados em 

série para se tornar, segundo o 

International Council of Societies of 

Industrial Design (ICSID): 

"...é o fator central da humanização 

inovadora de tecnologias e o 

fator crucial para o intercâmbio 

econômico e cultural. 0 design 

procura identificar e avaliar relações 

estruturais, organizacionais, 

funcionais, expressivas e econômicas 

[...]. 0 design está relacionado 

aos produtos, serviços e sistemas 

concebidos com as ferramentas, 

organizações e a lógica introduzidas 

pela industrialização - não apenas 

quando produzidos em série. 

Assim, o design é uma atividade 

que envolve um amplo espectro de 

profissões nas quais os produtos, 

serviços, gráficos, interiores e a 

arquitetura participam. Juntas, 

estas atividades devem realçar 

- relacionando-se com outras 

profissões - o valor da vida." 

Porque cada vez mais o universo 

do conhecimento tem se tornado 

mais vasto e diversificado, se torna 

necessário que a humanidade 

se adapte aos novos saberes. 

Segundo Basarab Nicolescu, físico 

teórico e presidente do Centre 

International de Recherches et 

Études Transdisciplinaires (CIRET), em 

Paris, quando se fala em se relacionar 

várias disciplinas, pode-se fazer 

uma abordagem multi, inter ou 

transdisciplinar 

Uma abordagem multi ou 

pluridisciplinar ocorre quando diz 

respeito ao estudo de um objeto 

de uma única e mesma disciplina, 

efetuado por diversas disciplinas 

ao mesmo tempo (por exemplo, 

a história do Brasil. Ela pode ser 

estudada pelo ângulo do design, da 

engenharia ou da arquitetura). 

A abordagem interdisciplinar 
refere-se a um determinado 

conhecimento que transita entre 
diferentes disciplinas (por exemplo, 

o cálculo matemático. Ele poderá ser 

transferido e aplicado no projeto de 

um edifício, ou de uma máquina, ou 

de um produto). 

A abordagem transdisciplinar 
envolve aquilo que está ao mesmo 

tempo entre as disciplinas, através 
das diferentes disciplinas e além de 
qualquer disciplina. Sua finalidade é 

compreender o mundo atual, para a 

qual um dos imperativos é a unidade 

do conhecimento. Essa nova forma 

de pensar baseada no "trans" exige 

conhecimentos e comportamentos 

que atravessem e ultrapassem a forma 

como as disciplinas foram organizadas 

até agora e que coloquem como 

elementos centrais o ser humano e o 

ambiente que o cerca. 

Será que podemos atrever-nos a 

dizer que o design candidata-se a 

ser um "hospedeiro" dessa nova 

abordagem? Seguindo uma trajetória 

inversa à da arquitetura e da 

engenharia, o design está justamente 

ampliando seus horizontes ao 

absorver, na prática, profissionais 

com outras formações projetuais. 

Talvez isso esteja acontecendo 

pela pouca idade, pela falta de 

limites rígidos ou pelo fato de que 

as atividades ligadas ao design 

antecedem o surgimento da própria 

figura do designer. 

As tendências apontam que sim. 

Hoje, o design é visto como mais 

do que uma mera etapa para tornar 

os produtos esteticamente mais 

agradáveis. Muitas empresas veem 

no design uma fonte de ideias para 

traduzir as necessidades e desejos 

dos consumidores, como no conceito 

do design thinking, proposto por Tim 

Brown, presidente da IDEO. 

A forma de pensar e de ver as 

coisas sob diferentes ângulos 

do designer pode transformar o 

modo como os produtos poderão 

ser desenvolvidos: identificando 

aspectos do comportamento 

humano, agregando novos valores 

e significados às soluções do futuro, 

convertendo tudo isso em benefício 

ao consumidor e ao negócio. 

É preciso que o pensamento 

organizador e integrador não discuta 

particularmente cada especialidade, 

comparando suas características e 

apenas somando informações, e, sim, 

que haja uma corrente que entrelace 

esse conhecimento, ampliando 

as possibilidades de interação, 

criando condições para potencializar 

a criatividade. Afinal, todos nós 

podemos pensar como designers! 
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