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Em minha reflexão sobre a pergunta anterior, observei que o 
design é uma atividade que atua sobre a forma – no sentido de 

forma aparente, ou aparência – das coisas visando outro fim que não 
a função particular do objeto criado. Pois, para adequar um objeto 
àquilo que consideramos sua função específica, seria melhor servir-se 
de uma atividade sustentada por saberes específicos sobre o objeto em 
questão (a sapataria, por exemplo, no caso da produção de sapatos). 
Assim, se entendermos o termo “utilidade” em seu sentido mais 
restrito de “função específica”, já fica claro que o design é inútil. Isso 
não significa, entretanto, que ele não possua outras finalidades, menos 
concretas e mais importantes.

Tal como acontece com a retórica, o saber que sustenta o design 
não diz respeito a um objeto externo à comunicação, mas se encerra 
nela. Ou seja, a fala (no caso da retórica) e a forma (no caso do design) 
não são vistas apenas como meios para uma verdade ou uma função 
específica, e sim como potências comunicativas.

Pode ser que alguém questione tal afirmação dizendo que a 
retórica flerta com o instrumental na medida em que direciona a fala 
a um fim específico: o convencimento. Pode ser, e o design também 
pode, com grande êxito, assumir este lugar de uma retórica visual – 
ou “retórica estésica”, se quisermos dar lugar aos demais sentidos – de 
caráter instrumental; mas ele nem sempre se reduz a isso. Assim, para 
evitar problemas, talvez seja melhor pensarmos – com o objetivo de 
fazer uma analogia com o design – em qualquer fala que não possa ser 
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julgada como verdadeira ou falsa. Ou, mesmo que possa ser julgada 
assim, ao menos que fuja ao registro do verdadeiro e do falso, de modo 
que pareça absurdo julgá-la a partir de tais parâmetros. Suponhamos, 
por exemplo, que eu encontre um conhecido na rua e pergunte: “tudo 
bem”? E ele responda: “tudo bem”. Por mais que este conhecido, 
no momento, mal estivesse aguentando de dor de barriga, ninguém 
o acusaria de mentiroso pela sua resposta, afinal, sabemos que, no 
caso de um cumprimento casual, um “tudo bem” não quer dizer 
propriamente que tudo está bem.

Com efeito, como sabemos – e como os oradores sabem melhor 
do que ninguém –, as mesmas palavras podem significar coisas muito 
diferentes quando pronunciadas em locais diferentes, com entonações 
diferentes, por pessoas diferentes, para interlocutores diferentes. O 
“significado” de uma fala nunca é propriamente seu significado deno-
tativo, isto é, um suposto significado que emergiria diretamente das 
regras da gramática e das definições de dicionário. Antes, o significado 
que realmente importa – o único tipo de significado que realmente 
existe em nossa experiência – é, como diria Roland Barthes,20 um sig-
nificado segundo, que simplesmente se utiliza daquele outro como maté-
ria-prima. Este significado segundo se constrói com base em milhares 
de pressupostos, de noções pré-concebidas e naturalizadas de como 
deve ser o mundo, de como devemos agir e falar, de como devem ser 
pessoas que ocupam tais e tais lugares sociais etc. Todos estes pressu-
postos estão a tal ponto naturalizados que sequer pensamos neles. Mas 
eles estão lá, em um não-lugar qualquer, compondo um verdadeiro 
mar simbólico no qual estamos imersos. 

O que caracteriza a comunicação humana, explica Slavoj Žižek,21 
é que ela nunca se dá apenas entre dois indivíduos, mas faz sempre refe-

Barthes aborda este assunto em diversos lugares – o mais famoso talvez seja 
o último capítulo de Mitologias (Rio de Janeiro: Difel, 2006).
ŽIŽEK, S. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
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rência a tal mar simbólico – podemos enxergá-lo como o conjunto de 
pressupostos não formulados que constitui o universo de uma cultura.

No caso das formas, talvez ainda mais que no da fala, a primazia 
do que Barthes denomina significado segundo fica evidente, como 
também fica evidente que boa parte dos processos da comunicação 
humana passa despercebida para os sujeitos nela envolvidos. Não afir-
mo nada de novo. Esses, com efeito, são os pressupostos necessários de 
todas as pessoas que sustentam, com suas compras, a presença cons-
tante de livros sobre “linguagem corporal” nas listas de best-sellers. Por 
outro lado, tais pressupostos necessários devem ser bastante maleáveis 
para que se possa conferir credibilidade ao conteúdo da maioria de 
tais livros – afinal, eles tratam a linguagem corporal como se ela fosse 
denotativa: mostre a palma das mãos e as pessoas confiarão mais em 
você. Noção absurda. Parece provável que uma das razões pela qual 
tais modos de comunicação não são claros para nossa consciência é 
exatamente a extrema fluidez de suas significações.

Assim, compreender a potencialidade comunicativa das formas 
é um trabalho árduo, pois lida com esta fluidez das significações. Ár-
duo, porém crucial para os designers, uma vez que é exatamente esse 
saber obscuro que sustenta a atividade do design.

Voltemos então à pergunta da vez: essa atividade é útil? Uma vez 
que entendemos o design como uma atividade comunicativa, pode-
mos dizer que ele é útil quando a comunicação visa a um fim es-
pecífico fora dela mesma, tal como vender produtos. E, embora esta 
dimensão seja, sem dúvida, muito importante, talvez não estejamos 
errados em pensar que a forma de comunicação mais importante para 
nós, enquanto humanos, é uma comunicação essencialmente inútil 
(isto é, não instrumental), cujo fim principal é sustentar pactos e vín-
culos – não apenas com os outros, mas também com nós mesmos, pois 
aquilo que chamamos de “eu” talvez não seja mais que um conjunto 
formado pelo vínculo precário de diversos impulsos, pensamentos, 
desejos, sensações, afetos etc.
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Acima de tudo, toda comunicação humana sustenta o que os 
lacanianos chamam de pacto simbólico. Ela mostra aos enunciatários 
e ao próprio enunciador que as “normas” culturais não-formuladas 
que regem a comunicação são reconhecidas. Para voltar ao exemplo 
do cumprimento, o “tudo bem” significa, acima de tudo, o reconheci-
mento do pressuposto de que se deve cumprimentar as pessoas e, em 
segundo lugar, o reconhecimento do outro como sujeito a ser cumpri-
mentado. Ao invés de utilizar um “tudo bem”, posso utilizar diversas 
outras formas de cumprimento, algumas das quais comunicam tam-
bém que eu pertenço a um grupo mais restrito e compartilho com o 
outro os pressupostos específicos deste grupo (muitas gírias também 
servem a esse fim), enquanto outras mostram o reconhecimento de 
um lugar simbólico hierarquicamente diferenciado que o outro que eu 
cumprimento ocupa (por exemplo: bom dia, senhor, doutor etc.), e, 
consequentemente, do lugar que eu ocupo em relação a ele.

Através do design, seja produzindo formas que ocupem um lugar 
simbólico e sensível específico, seja consumindo estas formas devido 
ao lugar simbólico e sensível que ocupam, realizamos, portanto, 
diversos atos comunicativos que não servem a nenhuma finalidade 
externa à comunicação – o que importa é que a forma de alguma coisa 
afete o modo como nos relacionamos com essa coisa e, através dela, 
com outras coisas, pessoas (incluindo nós mesmos) e ideais. Como 
propõe Deyan Sudjic,22 o design é uma espécie de linguagem que 
usamos para dar forma a objetos que reflitam nossos ideais e nossos 
valores – e podemos pensar, aqui, tanto em valores morais quanto em 
valores estéticos.

Alguns exemplos virão a calhar. Um dos mais óbvios é a forma 
das roupas, que normalmente usamos muito mais para comunicar aos 
outros e a nós mesmos nossa identidade e para jogar esteticamente 

SUDJIC, D. A linguagem das coisas. Rio de janeiro: Intrínseca, 2010.22.
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com nossa aparência do que para fins práticos. Para fugir do óbvio, en-
tretanto, vou reproduzir um exemplo inusitado oferecido pelo já cita-
do Žižek quando compara as privadas alemãs, francesas e americanas:

Numa privada alemã tradicional, o buraco por onde a merda 
desaparece depois que damos descarga fica muito para frente, de 
modo que ela primeiro fica exposta para que possamos cheirá-la 
e examiná-la à procura de sinais de alguma doença; na privada 
francesa típica, o buraco fica bem atrás, de modo que a merda 
desaparece assim que possível; por fim, a privada americana 
apresenta uma espécie de síntese, uma mediação entre esses dois 
polos opostos [...]. É claro que nenhuma dessas versões pode 
ser explicada em termos puramente utilitários: certa percepção 
[...] de como o sujeito deveria se relacionar com o desagradável 
excremento que sai de dentro de seu corpo é claramente 
discernível nelas. 23

Esses exemplos deixam claro que o design, embora possa ser 
muito útil, é mais importante por sua inutilidade. Reitero que ele é inú-
til, neste sentido, não porque ele não possui nenhuma finalidade, 
mas porque suas finalidades não se afiguram como externas à nossa 
relação subjetiva com as formas – ou seja, esse tipo de finalidade não 
é propriamente uma função, porque ela é uma espécie de função às 
avessas, como nos mostra o filósofo Mario Perniola, ao comentar os 
pensamentos do estudioso tcheco Jan Mukarovsky: “[...] existe tam-
bém uma função estética cujas características são diferentes de todas 
as outras funções, porque ela é a negação dialética da própria noção 
de função, porque é ‘transparente’, não possui um objetivo próprio e 
remete para uma imagem polifuncional do ser humano”.24 Estética, 
nesse trecho, aparece no sentido de algo relativo ao plano sensível – 

ŽIŽEK, S. Op. cit., p. 26.
PERNIOLA, M. A estética do século XX. Lisboa: Estampa, 1998, p. 139.

23.
24.
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algo que diz respeito a uma assimilação subjetiva que não apenas não 
se volta para a ação (ou seja, para algo fora da subjetividade), como 
também não ocorre com base na dimensão “direta” da linguagem.

Antes de encerrar esta resposta, vale atentar para a possibilidade 
nada pequena de que minha sugestão de que o inútil é mais importante 
que o útil pareça um verdadeiro contrassenso para o senso comum 
atual. Trata-se, entretanto, de uma hierarquia logicamente necessária, 
como mostra Aristóteles.25

O filósofo observa que, muitas vezes, desejamos uma coisa em 
função de outra – por exemplo, posso desejar a madeira em função 
do fogo que farei com ela. É isto que ocorre com todas as coisas 
que consideramos úteis. As coisas úteis são aquelas a que damos 
importância por as enxergarmos como meio para uma finalidade 
qualquer externa a ela. 

Basta refletirmos um pouco para percebermos que esta não pode 
ser a única forma de reconhecer algo como bom ou desejável, pois, se 
assim fosse, sempre desejaríamos uma coisa por outra, e esta outra por 
outra, e assim por diante em um processo infinito. Para que se possa 
chegar a algum lugar, para que esta cadeia de coisas úteis – e boas 
somente por serem úteis – possa de fato servir para alguma coisa (ou 
seja, para que se afirmem efetivamente como úteis), faz-se necessária 
alguma coisa que seja desejada por si mesma. Ora, essas coisas que 
são desejadas por si mesmas, e que são, portanto, inúteis – já que não 
servem a nenhum fim externo a elas –, são as mais importantes.

E, propõe ainda Aristóteles: se houver alguma coisa que seja de-
sejada sempre “[...] por ela mesma e jamais como um meio para algo 
mais”,26 esta coisa será nosso maior bem. Tal coisa, pensa o filósofo, é 
a felicidade.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2009.
Ibidem, p. 48.

25.
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Ao refletirmos sobre a proposta aristotélica, podemos perceber, 
então, a grande confusão de meios e fins que se instaurou em nossa 
cultura. Afinal, em uma era que idolatra a eficácia, até a felicidade pode, 
paradoxalmente, aparecer como meio – meio para a saúde, para a lon-
gevidade, para a produtividade etc.27 E se é assim até com a felicidade, 
podemos ter uma dimensão da dificuldade que se tem hoje em pensar o 
design para além de sua dimensão instrumental – são poucos, com efeito, 
os que conseguem enxergar a extrema importância de sua inutilidade.

Ver, sobre este assunto: FREIRE FILHO, J. A felicidade na era de sua re-
produtibilidade científica: construindo “pessoas cronicamente felizes”. In: 
FREIRE FILHO, J. (org.). Ser feliz hoje: reflexões sobre o imperativo da feli-
cidade. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

27.
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