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Estava navegando pela rede a procura de artigos interessantes, em um ótimo portal que 
recomendo, o Designices, e acabei vendo um vídeo onde o professor de historia da cultura do 
Design reconhecido Brasil à fora e autor de vários livros, cujo publicou em um deles, A 
formação do Design moderno no Brasil, Alexandre Wollner separa um capitulo de seu DVD 
(acompanha o livro) para falar sobre a cena do Design no Brasil. 

  

Antes de continuar meus comentários, gostaria de registrar o vídeo primeiro, segue abaixo. 

  vídeo 

O que é design?  

Partindo de então, podemos encontrar diversos autores com diversas respostas para tal 
pergunta. Afinal, que diabos é o tal do Design? A artista plástica e designer Mônica Moura, que 
na época da publicação de seu livro Faces do Design, estava no cargo de Coordenadora do 
curso de Design Digital pela universidade Anhembi Morumbi, atualmente o curso que estudo, 
no capitulo "Design Digital: Universo da Cultura e da Hipermídia", Mônica registra o seguinte: 

“Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. É trabalhar com a 
intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a 
existir. Criar, desenvolver, implantar um projeto – o design – significa pesquisar e trabalhar 
com referências culturais e estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a forma, com o 
feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento do projeto”. 

Tive a oportunidade de ler este livro logo no primeiro semestre do curso, e que me ajudou 
muito a abrir minha mente e entender então o que realmente é Design. 

Infelizmente o termo Design, é usado de forma vaga por pessoas desprovidas deste 
conhecimento, e acaba de certo modo, ocultando a importância que o Design tem para com a 
sociedade. 

Se deseja ampliar seu repertório de informações, recomendo ler esta grande obra, que já tem 
sua segunda edição, Faces do Design - Editora Rosari, diversos autores. 

 

Fonte: Portal DZF Design, 9 set. 2010. Disponível em: 
<http://www.portaldzfdesign.com.br>. Acesso em: 17 set. 2010. 


