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É preciso compreender a pergunta antes de tentar respondê-la. O 
que se quer saber quando se pergunta se alguma coisa existe? 

Isto é, existe alguma coisa que não existe? A lógica nos obrigaria a 
responder que não. Mas, seguindo esse rumo, parece que confiamos 
demais nas palavras. X pode ser sempre igual a X, 2 sempre igual a 2, 
mas existir não é necessariamente igual a existir.

Exemplo prático: unicórnio. Unicórnio existe? Não, eu diria. 
Mas por que digo que não? Talvez porque eu nunca tenha visto um 
unicórnio cavalgando por aí. E, entretanto, também nunca vi um alce, 
mas diria que alce existe. Por quê? Talvez porque eu confie em enun-
ciados que afirmam que alces existem ou acredite em imagens que 
representam de maneira realista algo que seria um alce. Neste último 
caso, talvez me parecesse ainda mais certa a existência do alce – afinal, 
como já nos revela a famosa expressão “ver para crer”, a visão tem 
algum privilégio quando se trata de verificar a existência das coisas. 

Faria sentido dizer que alguém “escutou” um alce? Ora, nin-
guém escuta alce. Escuta barulhos, mas pode ser que certos barulhos 
sejam atribuídos a ações realizadas por um alce. Mas se é assim, então 
ninguém vê um alce tampouco. Assim como só se escuta barulhos, só 
se vê imagens “visuais” – isto é, agregados de formas e cores. Alguém 
pode ver uma imagem qualquer e atribuir tal imagem à presença de 
um alce, mas ninguém pode ver um alce. Então, se ninguém vê, es-
cuta, degusta, cheira ou apalpa um alce, de onde se tirou a ideia de que 
alce existe? Só se pode atribuir certos estímulos visuais à presença de 
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um alce quando se sabe que alce existe. Não é possível descobrir que 
alce existe vendo um alce, porque nesse caso, justamente, não se vê 
um alce, vê-se alguma coisa não identificada.  

Mas, então, se “alce”, enquanto categoria, tem que existir antes 
que alguém veja um alce, em que medida se pode corroborar a exis-
tência de “alce” pela experiência visual de alguém?

Esta pequena digressão, finalizada na interrogativa, tem como 
único objetivo indicar que o mundo organizado que vemos, composto 
por alces, cadeiras, mesas etc., não existe independentemente da nossa 
linguagem e da nossa imaginação. Só temos acesso ao mundo através 
de nossos sentidos, e, a cada momento, nossos sentidos absorvem uma 
quantidade enorme de estímulos caóticos e mutáveis. Através de nossa 
memória, nossos interesses, nossa linguagem e nossa imaginação, or-
ganizamos esses estímulos em um todo que passamos a encarar como 
“a realidade”. Portanto, as coisas que existem nessa realidade existem, 
em parte, porque foram inventadas por nós. 

Tudo bem, mas como isso nos ajuda a compreender a pergunta 
inicial?  Compreendemos que a questão “tal coisa existe?” pode ser en-
carada como uma pergunta que diz respeito não às coisas como elas são 
fora de nossa experiência e de nossa linguagem, mas ao tipo de estrutu-
ração que damos à nossa realidade. A questão agora, entretanto, é saber: 
perguntar se existe design é a mesma coisa que perguntar se existe alce? 
Isto é, trata-se de saber se conseguimos ligar a categoria linguística a 
certos objetos ou indivíduos apreendidos pela experiência sensorial? 

Não. O problema parece ser outro. Não faria nenhum sentido 
perguntar se alguém já viu um design por aí. E não se trata, aqui, de 
um problema “particular versus universal”, como seria o caso se dissés-
semos que ninguém nunca viu “O alce” pastando por aí – viu um alce 
particular, mas não “O alce” enquanto categoria. 

Será que o problema da existência do design está mais próximo 
de um problema do tipo: vermelho existe? Nesse caso, assim como 
ninguém nunca viu “O vermelho”, tampouco alguém viu “um ver-
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melho”, mas apenas objetos vermelhos. Seria o design, tal como o 
vermelho, aquilo que costumamos chamar de “qualidade dos obje-
tos”? Aparentemente não, mesmo se passássemos de uma qualidade 
tal como o vermelho para uma qualidade tal como a beleza. É verdade 
que falamos do “design” de um objeto, mas é mais ou menos do mes-
mo modo que falamos da saúde de alguém, ou seja, é mais uma forma 
de julgar o objeto ou separar suas dimensões com base em parâmetros 
definidos por um saber.

Talvez, então, saber se existe design seja mais como saber se exis-
te medicina. Seria o design uma téchne – isto é, uma prática ou ativi-
dade sustentada por um saber específico?7 Ou seria apenas um apanha-
do de práticas aleatórias que não formariam um conjunto coerente? 
Neste último caso, poderíamos dizer que design não existe, mais ou 
menos do mesmo modo que algumas pessoas afirmam que leitura de 
mãos não existe, por exemplo. Ninguém duvida que uma pessoa possa 
olhar para a mão de outra e, a partir daquilo que vê, produzir uma fala 
qualquer. Quem diz que não existe leitura de mãos quer dizer que 
ela não existe enquanto uma téchne, que é apenas um engodo. É esse 
tipo de julgamento, parece, que queremos fazer a respeito do design 
quando perguntamos se existe design.

Para tratar dessa questão, será útil estudar brevemente a posição 
de Platão em seu diálogo Górgias, no qual ele defende, pela fala de 
Sócrates – personagem principal na maior parte dos diálogos platôni-
cos –, que a retórica não é uma téchne, mas uma forma de bajulação. A 
ideia não é acatar a posição platônica, mas mostrar o que está em jogo 
e, em seguida, argumentar como a divisão por ele proposta é feita com 
base em uma visão de mundo muito diferente da nossa.

Como explica Aldo Dinucci (Sócrates versus Górgias: as noções de téchne e 
dýnamis aplicadas à retórica. Anais de filosofia Clássica. v. 2, n. 4, 2008, p. 30): 
“Sócrates considera que aquele que possui verdadeiramente uma téchne pos-
sui a ciência do objeto do qual a téchne se ocupa, e tal ciência (epistéme) signifi-
ca, para Sócrates, a posse da definição da essência (eidos) do objeto da téchne”.
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Sócrates pergunta a Górgias e Polo o que é a retórica. Os dois 
respondem que é uma téchne, e descrevem algumas de suas caracterís-
ticas. Dentre elas, a de que a retórica é mestra da persuasão. Sócrates, 
entretanto, afirma que um médico poderia – mais facilmente do que 
um orador – persuadir outro médico sobre assuntos medicinais. E, 
do mesmo modo, um engenheiro poderia persuadir outro engenheiro 
sobre assuntos de engenharia com mais facilidade do que um orador. 
A retórica só serviria para persuadir ignorantes, porque ela realiza uma 
persuasão ligada à crença, e não uma persuasão ligada ao conhecimen-
to (ou seja, relacionada à apreensão da Verdade com base na razão). 
Por isso, segundo Sócrates, a retórica não seria uma téchne, mas uma 
espécie de engodo: 

[...] uma prática que nada tem de arte [téchne], e que só exige um 
espírito sagaz e corajoso e com a disposição natural de saber lidar 
com os homens. Em conjunto, dou-lhe o nome de adulação. A 
meu ver, essa prática compreende várias modalidades, uma das 
quais é a culinária, que passa, realmente, por ser arte [téchne], mas 
que eu não considero como tal, pois nada mais é do que empiris-
mo e rotina. Como partes da mesma, incluo também a retórica, o 
gosto da indumentária e a sofística [...]. 8

Para Platão, essas quatro “rotinas” são consideradas adulações 
porque caminham na direção contrária do bem verdadeiro, direção à 
qual levaria uma téchne. O bem do corpo seria a saúde.9 O bem da alma, 
a justiça. Ora, a culinária produz alimentos agradáveis ao paladar, os 
quais não necessariamente produzem saúde. Ela “persuade” não por 
sua capacidade de levar ao bem (como seria o caso da medicina, para 

PLATÃO. Górgias. Trad. Carlos Alberto Nunes. Disponível em: http://www.
cfh.ufsc.br/~wfil/gorgias.pdf?. Acesso em: 17 ago. 2012. s/p [§ 18].
Além da saúde, a beleza também seria um bem do corpo para Platão. Mas 
trata-se de uma beleza concebida como adequação a um modelo (essência), 
e não beleza no sentido puramente estético.
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Platão), mas por sua capacidade de moldar as aparências.
A ligação com a aparência e não com a essência é o ponto central 

da implicância platônica com coisas tão diversas quanto a retórica, a 
culinária, a pintura, a poesia etc. Muitos já devem ter escutado que, 
quando concebe sua república ideal, Platão deixa do lado de fora da 
cidade os pintores e a maior parte dos poetas. Com efeito, os livros 
III e X de A república tratam eminentemente do valor da poesia e da 
pintura. Neste diálogo, Sócrates – novamente o personagem princi-
pal – pergunta: “[...] relativamente a cada objeto, com que fim [se] 
faz a pintura? Com o de imitar a realidade, como ela realmente é, ou 
a aparência, como ela aparece? É imitação da aparência ou da reali-
dade”?10 Sua resposta é que a pintura e de modo geral a poesia imitam 
apenas as aparências. Mas qual seria o grande problema de imitar as 
aparências ou de se preocupar com elas?

No início desta resposta, teci elucubrações a respeito da existên-
cia de alces, com o objetivo de sugerir – esta é a visão da maioria dos 
filósofos contemporâneos, normalmente influenciados por Nietzsche 
– que o mundo organizado em que vivemos não existe independente-
mente da nossa linguagem e da nossa imaginação. Platão, entretanto, 
não pensa assim. Para o filósofo, o mundo tem uma essência que in-
depende completamente de nós. Todas as coisas com as quais nos rela-
cionamos no mundo material seriam apenas cópias imperfeitas dessas 
essências. 

O medo de Platão é que, se cedemos aos encantos das aparências, 
afastamo-nos das essências, nas quais estariam a beleza, a qualidade e 
a perfeição verdadeiras. Por isso, deveríamos nos cercar, cada vez mais, 
de coisas que são boas porque se aproximam de suas essências e julgar 
seu valor por esta proximidade, e não pelo encanto de suas aparências. 
Segundo Platão, as coisas se aproximam de suas essências na medida 

PLATÃO. A república. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 12. ed. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 2010, p. 455 [§ 598b].
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Sócrates: – Com o que se ocupa o designer?

Designer: – Com a forma.

em que desempenham aquilo que seria a função específica de sua na-
tureza essencial. “A qualidade, a beleza e perfeição de cada utensílio, de 
cada animal ou acção não visam outra coisa que não seja a função para 
a qual cada um foi feito ou nasceu”. 11

Os designers leitores devem ter identificado na posição platônica 
uma inclinação funcionalista avant la lettre (ou seja, alguns milênios an-
tes da Bauhaus). Não seria uma espécie de funcionalismo propor que 
a perfeição de um utensílio se mede pela adequação à função para a qual 
ele existe? Sim, mas o funcionalismo platônico é bem diferente daqueles 
advogados pelas escolas funcionalistas do design – aqueles, por exemplo, 
ligados à Bauhaus ou à escola de Ulm. Tanto Platão quanto os fun-
cionalistas desprezam as aparências – a potência sensível e sensual das 
formas.12 Entretanto, o primeiro rebaixa as aparências porque opõe a 
elas o plano superior das essências. Já os segundos não acreditam em 
tal plano, de modo que seu desprezo pelas aparências resulta apenas 
em um árido pragmatismo materialista e em uma exaltação da eficácia 
que, como veremos mais para frente, é bastante problemática. 

Utilizemos agora nosso pequeno estudo sobre Platão para tentar 
responder a pergunta da vez, que tornamos mais inteligível no formato 
“o design existe enquanto uma téchne?”. Aproveitando o formato dia-
lógico dos textos de Platão, vamos imaginar um debate entre Sócrates 
e um designer:

Ibidem, p. 462 [§ 601d].
Trata-se, aqui, da noção de forma como ela aparece em nosso vocabulário 
ordinário, isto é, a forma aparente, aquilo que aparece para nós e que permite 
que identifiquemos um objeto qualquer. Não se trata de “forma” compreen-
dida no sentido metafísico, próximo de “essência”.

11.
12.
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Sócrates: – Por Hera, designer! Sua resposta me agrada. Mas me 
diga, o sapateiro também não se ocupa da forma dos sapatos, e 
o construtor de navios da forma dos navios? E para determinar 
a forma do sapato e do navio, estes profissionais não se baseiam 
em seus conhecimentos da téchne da sapataria e da téchne da cons-
trução de navios, de modo a fazer o sapato calçar melhor e o navio 
navegar melhor? 

Designer: – Sim.

Sócrates: – Então, se o construtor de navios se ocupa da forma 
dos navios e o sapateiro da forma dos sapatos, com a forma de que 
coisa o designer se ocupa?

Designer: – Ora, com a forma de todas as coisas.

Sócrates: – Mas se concordamos que o sapateiro sabe mais so-
bre a forma do sapato do que um designer, e um construtor de 
navios sabe mais sobre a forma de navios, e assim por diante com 
todas as coisas, cada profissional sabendo mais sobre a forma das 
coisas que são objetos de sua téchne, teremos que admitir que em 
nenhuma ocasião é à téchne do design que devemos recorrer para 
determinar a forma das coisas, de modo que temo ser obrigado a 
dizer-lhe que a téchne do design não existe por não possuir objeto 
específico.

Na perspectiva platônica, portanto, a resposta para nossa pergun-
ta seria: o design não existe (enquanto téchne), assim como não existe a 
téchne da retórica, da rapsódia, da poesia, da pintura, da culinária ou da 
moda. Seu argumento é perfeitamente coerente. Entretanto, ele só se 
sustenta com base em um proposital “esquecimento” das dimensões 
que transcendem a utilidade. Ou seja, com base em uma desconsi-
deração completa da potência da aparência. Vimos que, neste ponto, a 
perspectiva funcionalista e a platônica se assemelham. Assim, sob uma 
perspectiva funcionalista, temos que admitir a conclusão socrática: o 
design não existe. Vamos repetir: sob uma perspectiva funcionalista, 
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o design não existe! Logo, design funcionalista é uma contradição em 
termos? É o que parece.13

O design passa a existir, entretanto, na medida em que escapa 
dessa prisão em que perspectivas como a platônica e a funcionalista 
o colocam. Assim como a retórica, o design não está ligado a uma 
busca da verdade. Mas, em uma perspectiva que enxerga o mundo 
como algo sem essência própria, o desinteresse pela verdade não trans-
forma esse algo em engodo. Ao contrário, se o mundo ordenado em 
que vivemos só existe com base na relação entre sujeito e objeto, as 
atividades que se concentram nesta relação atuam no próprio cerne da 
existência – o lugar onde se rompem todas as certezas e taxonomias e 
que, por excesso de existência, fica no limbo da inexistência.

Uma objeção possível a tal conclusão seria dizer que o design tem como 
objeto a totalidade das coisas. Ou seja, seria como se o designer pensasse 
na forma de um objeto de maneira que ele se inserisse em um todo que se 
tornaria mais funcional por conta dele – o fim do design não seria a fun-
cionalidade do objeto, mas algo como “o progresso” ou “o bem-estar social”. 
Aqui, entretanto, entramos no terreno perigoso de uma engenharia social 
cuja afinidade com as ideologias modernas mais radicais – o nazismo e o co-
munismo – é evidente. Seja como for, poderíamos ainda afirmar, neste caso, 
que um engenheiro social seria mais adequado para desempenhar tal função 
do que um designer.

13.
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