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Os limites e o propósito do design enquanto 

arte retórica a partir de Richard Buchanan

por João Sarmento

Introdução

Ao longo de sua produção, Richard Buchanan defende a ideia de que o pensamento do design

se relaciona em forma e conteúdo com a arte da retórica. Ao desdobrar o trabalho que Richard

McKeon desenvolveu ao longo de sua vida – no qual apresenta a necessidade de se encontrar

um novo  logos (conhecimento)  que  servisse  à  técnica, na  qual uma  nova  aplicação  dos

estudos  das  artes  retóricas,  a  partir  do  estudo  da  comunicação  mediada  pela  tecnologia,

contribuiria na estruturação da corrente teórica que busca redimir a retórica de sua (má) fama,

conhecida como “New Rhetorics” - apresentando o design como responsável pelo processo da

estruturação dos discursos mediados pela tecnologia – defendendo, então, a tese de que todo

projeto de design (ou qualquer projeto, ponto) seria por si só já um argumento.

Dentre  os  trabalhos  publicados  por  Buchanan,  podemos  considerar  que  Declaration  by

Design: Rhetoric,  Argument,  and Demonstration in Design Practice,  de 1985,  Rhetoric,

Humanism, and Design, publicado em 1995, e  Design and the New Rhetoric: Productive

Arts in the Philosophy of Culture, artigo publicado em 2001, apresentam um bom retrato

sobre a estruturação de sua tese em relação as similaridades entre artes do design e da retórica.

Este trabalho apresenta um resumo e breve análise do artigo de 1985, com especial ênfase

sobre os temas da natureza e do propósito do design.



Declaration by Design: Rhetoric, Argument, and Demonstration in Design Practice (1985) 

O artigo publicado no primeiro número do segundo volume da revista  Design Issues,  em

1985,  estrutura-se  em cinco sessões:  “Introdução” (Introduction),  “Design como retórica”

(Design  as  rhetoric),  “Elementos  da  argumentação  em  design”  (Elements  of  design

argument),  “Propósito  da  argumentação  em  design”  (Purpose  of  design  arguments)  e

“Retórica e design como artes arquitetônicas” (Rhetoric and design as architectural arts). O

texto  desenvolve-se  em  torno  da  proposição  de  uma  teoria  retórica  aplicada  ao  design,

buscando justificá-la a partir de paralelos entre as artes do design e da retórica.

Partindo  do  pressuposto  da  comunicação  como ideia  central  dos  estudos  do  design,  não

apenas do design gráfico, mas de um campo mais amplo do design (o que incluiria do design

industrial  até  arquitetura  e  urbanismo),  a  “Introdução”  apresenta  um  cenário  no  qual  a

necessidade  de  uma  ampla  teoria  da  retórica  aplicada  ao  design  se  faria  urgentemente

necessária. Os dois principais motivos para esta necessidade seriam: a perspectiva sobre o

desenvolvimento tecnológico, aqui considerado como uma ciência aplicada, cada vez mais

especializada e isolada, distanciando-se de sua visão como parte do ofício do design, na qual

ele seria influenciado e guiado por valores humanos e por uma consciência voltada para fins

benéficos  para  a  humanidade.  O  outro  motivo  seria  o  desalinhamento  entre  os  próprios

profissionais da área sobre a prática do design, o que geraria uma comunicação deficiente

entre os designers e seus produtos com seu público. 

Propõe-se, então, que uma teoria adequada para a aplicação da retórica ao design deve encarar

a tecnologia, fundamentalmente,  como um problema retórico.  Ao formular as questões do

distanciamento entre  tecnologia  e  design,  em paralelo às  opiniões  conflitantes  e  confusas

sobre  a  prática  dos  designers,  essa  teoria  criaria  conexões  que  aproximariam,  de  forma

produtiva, a tecnologia da prática do design, além de explicar, melhor do que qualquer outra,

o crescimento dos estudos em design como um campo de pesquisa relevante.

Na seção “Design como retórica”, a associação entre retórica e design é apresentada a partir

da constatação do poder de persuasão das quais ambas as artes se utilizam para modelar a

sociedade, transformando o rumo de indivíduos e comunidades, e definindo novas formas de

agir.  Ao mesmo tempo, aponta para a diferença entre o tipo de linguagem utilizada pelas

práticas – enquanto um orador costuma considerar a comunicação como forma de encontrar

argumentos e palavras e gestos como forma de apresentá-los e persuadir uma audiência; o

designer influencia as ações de indivíduos e comunidades, transforma suas atitudes e valores,



modelando a  sociedade ao apresentar  um novo produto  para  um público  de  usuários  em

potencial.

Aristóteles já teria apontado que todos os humanos participam na construção da retórica ao

tentarmos persuadir uns aos outros quanto a variadas ideias e crenças. Enquanto alguns fazem

isso  aleatoriamente,  outros  o  fazem  com  consciência  e  como  um  hábito  que  advém  da

experiência.  Mas  exatamente  por  ser  possível  persuadir  de  ambas  formas  que  é  possível

encontrar razões porque algumas tentativas podem ser bem-sucedidas enquanto outras não, e

que a arte por trás da persuasão bem-sucedida pode ser descoberta. Um padrão similar pode

ser sugerido para o design.

Sendo, então, uma arte do pensar orientada para a ação prática através da persuasividade dos

objetos, implicando na expressão viva do confronto de ideias sobre a vida social, os designers

explorariam criativamente novas possibilidades para a vida prática – muitos continuariam a

perseguir  ideais clássicos de um design ordenado, enquanto outros buscariam a ordem de

novas maneiras, podendo subverter expectativas convencionais, como se para nos desafiar a

repensar o significado da ordem em nossas vidas. Em todos os casos, porém, o design seria

um debate entre visões conflitantes sobre questões como tecnologia, a vida prática, o lugar da

emoção  e  da  expressão  nos  ambientes  em  que  vivemos,  e  um  hospedeiro  para  outras

considerações que formam a malha da vida pós-moderna, pós-industrial.

Seguindo, a seção “Elementos do argumento de design”  sugere que o designer, em vez de

simplesmente fazer objetos ou coisas, estaria, na verdade, criando argumentos persuasivos

que ganham vida por meio de seus produtos sempre que um usuário usa ou o considera usar

como meio para algum fim. E apresenta três elementos que se aplicariam na construção do

argumento no design: o raciocínio técnico, o caráter e a emoção. 

O raciocínio técnico baseia-se na compreensão de princípios naturais e científicos que servem

como premissas  para  a  construção de  objetos  úteis  –  é  o  logos do  design.  Produtos  são

persuasivos  desta  maneira  quando  respondem a  necessidades  reais  de  maneira  sensata  e

oportuna. Buchanan ilustra questões relacionadas ao raciocínio técnico a partir de diversos

exemplos, como colheres de diferentes culturas, um moedor de café Krups, um aparelho de

cassette e hi-fi da Braun, e projetos no estilo Memphis como a luminária de mesa Ashoka,

poltrona Bel Air, e a luminária de teto Quisisana. 

São os pressupostos inferidos a partir de realidades humanas que fazem do raciocínio técnico

um  elemento  da  arte  retórica  em  vez  de  uma  ciência  dedutiva  preocupada  apenas  com



princípios universais. O design é uma arte de comunicação em dois níveis: tentando persuadir

as audiências de que, não apenas um determinado design é útil, mas também que as premissas

ou  atitudes  e  valores  do  designer,  considerando  a  vida  prática  ou  o  papel  adequado  da

tecnologia, também são importantes.

O caráter, ou  ethos, é o segundo elemento a ser considerado no argumento do design. Ele

compreende qualidades de caráter que são persuasivas em qualquer exemplo de comunicação

eficaz, como o bom senso, virtude aparente e boa vontade para com o interlocutor. Produtos

possuem caráter porque de alguma forma refletem seus criadores, e parte da arte do design é

controlar tal caráter de modo a convencer usuários em potencial  de que o produto possui

credibilidade em suas vidas.

É na área do ethos, mais do que no raciocínio tecnológico ou estética, que alguns dos conflitos

e diferenças mais tensos ficam evidentes. Os conceitos do  kitsch e de  camp são usados, no

artigo, para ilustrar exemplos destes conflitos:

“Tais objetos [kitsch] são persuasivos não por serem belos, mas por demonstrar

atenção à beleza. Eles falam com tons familiares, críveis, tendo a sensibilidade

estética como virtude,  esteja a realidade refletida na aparência ou não. Talvez,

muitos objetos da cultura de massa sejam persuasivos de forma semelhante, não

por causa de algum conteúdo especial ou mesmo um apelo emocional, mas porque

se  comunicam  com  vozes  familiares,  mostram  respeito  às  virtudes  do  senso

comum e, consequentemente, parecem confiáveis.” (BUCHANAN, 1985, p.15)

Já uma chave fixa curvada, a comparação entre uma caneca artesanal marroquina e um vaso

japoneses de produção industrial, uma máscara artesanal balinesa ou um jogo de pratos de

porcelana  Memphis  (novamente),  servem  como  exemplos  do terceiro  elemento  de  um

argumento de design apresentado por Buchanan: a emoção ou  pathos. A emoção seria um

canal de troca do design com a estética e as belas-artes, da mesma forma que o raciocínio

técnico um canal com as ciências naturais e sociais e o caráter um canal com a ética e a

política. A inserção da emoção no design, não seria um fim em si mesmo, mas uma forma de

comunicação persuasiva que funcionaria como um argumento mais abrangente, fazendo com

que a argumentação emotiva do design fosse tão poderosa e persuasiva ao eliminar a distância

entre o objeto e a mente dos usuários.

Segundo  Buchanan,  os  melhores  designers,  os  mais  articulados  e  persuasivos,  estariam

interessados em descobrir novos aspectos da utilidade da expressão emocional na vida prática.



Atribuindo  a  capacidade  de  seus  produtos  de  atrair  e  manter  públicos  das  mais  diversas

maneiras à importância da emoção como forma de persuasão. E conclui a seção afirmando:

“… [seus produtos] Não oferecem provas conclusivas das ideias do designer sobre tecnologia

ou a vida social, ainda assim, ajudam o público a considerar novas possibilidades para a vida

prática e a se manter aberto para o raciocínio técnico e caráter de um produto.”

Na  seção  “Propósito  da  argumentação  do  design”,  o  artigo  parte  da  identificação  dos

elementos do argumento do design para, então, debruçar-se sobre as seguintes questões: O

que tais argumentos realizam? Os argumentos de design realizam as mesmas coisas que os

argumentos retóricos verbais? Para isso, lança-se novamente um olhar para a relação entre

design e retórica para investigar a natureza da comunicação pelo design.

Compreende-se, então, que mesmo o raciocínio técnico, aspecto central do design que poderia

parecer  mais objetivo e racional,  envolve,  necessariamente,  valores humanos selecionados

como premissas importantes na definição de características essenciais dos objetos que são

desenvolvidos,  necessariamente,  em  função  de  um  público,  de  um  interlocutor,  cujos

interesses,  atitudes,  opiniões  e  valores  julgaram  seu  sucesso  e  não  critérios  técnicos  de

especialistas. A partir desta compreensão afirma-se que a retórica do design seria, então, uma

possibilidade  clara,  mesmo  que  sua  natureza  e  qualidade  precisas  ainda  permaneçam

desconhecidas,  podendo  os  objetos  serem  persuasivos  e  designers  controlarem

deliberadamente os três elementos da argumentação para modelar objetos a fim de alcançar

algum tipo de persuasão. 

Para  explorar  que  tipo  de  persuasão  seria  esse  realizado  pela  argumentação  do  design,

Buchanan descreve as três direções possíveis para as quais a persuasão na linguagem pode ser

orientada: para o passado, onde somos persuadidos a realizar juízos sobre fatos; para o futuro,

onde  a  persuasão  visa  o  juízo  sobre  possíveis  estratégias  de  ação;  e,  por  último,  para  o

presente onde a persuasão é realizada de modo a considerarmos o valor de algo, sua utilidade

ou inutilidade,  para então louvar ou culpar o objeto oferecido para avaliação. Esta última

forma retórica, também conhecida também como epidítica ou demonstrativa, é considerada

uma das  mais  enigmáticas,  uma vez  que  parte  de  objetos  vindos do  passado e  pistas  de

possibilidades para o futuro, ao mesmo tempo que atenta para as atitudes no presente, sendo

apresentada, então, como a que mais provavelmente se encaixa na retórica do design.

Produtos  são  então  apresentados  como  discursos  que  partem  do  passado  (devido  aos

conhecimentos necessários para sua construção), sugerem possibilidades futuras (ao proporem

atividades que eles podem tornar possíveis), ao mesmo tempo que existem como afirmações



no presente. Diferentemente das palavras, que podem persuadir pessoas em juízos específicos

sobre  o  passado  ou  futuro  e  afirmar  comportamentos,  ideias  e  valores  reconhecidos  no

presente, os objetos projetados afirmariam, a princípio, sua própria existência e, através desta

existência, seu comportamento que será parte integral do ser presente do objeto.

Elabora-se,  ao  fim da  seção,  a  localização da  afirmação do design  em meio  a  toda  rede

retórica que é estabelecida nas decisões sobre o futuro e sobre o passado:

“Se produtos afetam e modelam comportamentos, eles o fazem apenas através de afirmação

persuasiva, que pode ser reconhecida ou não. Além disso, usuários devem, então, realizar suas

próprias  deliberações  sobre se  ou como usar esses  produtos  no futuro.  (…)  a retórica do

produto passa a fazer parte de uma retórica verbal mais ampla usada na deliberação sobre o

futuro  ou  no  julgamento  sobre  o  passado.  Consequentemente,  o  produto  depende  do

reconhecimento através de todos os modos de argumento que foram discutidos, mas então

somos levados, e requisitados, a alocá-lo em um contexto social mais amplo, onde a retórica

verbal  possui  força  total  na  determinação  e  implementação  do  produto.”  (BUCHANAN,

1985, pp.20-21)

Ao chegarmos na última seção do artigo, “Retórica e design como artes arquitetônicas”, as

artes arquitetônicas são apresentadas como aquelas que organizariam os esforços de outras

artes e ofícios, dando ordem e propósito para à produção. Defende-se, então, o uso do termo

design como a palavra natural para a nova e moderna arte arquitetônica, uma vez que o design

seria o que todas as formas de produção voltadas para o uso teriam em comum, recorrendo a

definição de John Pile na qual compreende-se a palavra “design” não como substantivo mas

como o verbo, o que melhor caracterizaria o processo de tomada de decisões para a produção

de coisas, independente do objeto a ser produzido.

Aqui consolida-se a visão já apresentada em seções anteriores na qual entende-se a retórica

verbal como parte inerente da prática do design, uma vez que, da mesma forma que o design é

considerado uma arte arquitetônica, defende-se que a retórica – não como simples e antiga

retórica verbal,  mas como arte  do pensamento  – também deve ser  considerada  como tal,

direcionando os esforços e produtos do design e integrando-os às atividades sociais, além de

orientar a prática projetual a todo momento.  A retórica seria arquitetônica ao referir-se ao

pensamento formulado e apresentado para um público, seja em palavras, coisas, ou ações. A

interrelação entre as práticas chega ao ponto de declarar a interferência direta da habilidade

prática da retórica na habilidade prática do design.



E, ao afirmar que os designers estão amplificando (em uma releitura do conceito aristotélico

de  amplificação,  aqui  apresentado  como  uma  forma  de  elaborar  o  meio  ambiente  para

melhorar a qualidade de vida) as ideias através da construção do artificial, acaba por propor

que  considerássemos  a  aparente  confusão  de  nossa  cultura  material  resultante  dessa

amplificação, como a expressão plural de ideias diversas e conflitantes, concentrando-nos em

um exame mais próximo da variedade e implicações de tais ideias, no lugar de considerarmos

a história e a prática atual do design como resultados inevitáveis da necessidade dialética

baseada nas condições econômicas ou avanço tecnológico.

O artigo  conclui  apontando para  como a  interdisciplinaridade  entre  a  retórica  e  o  design

poderia favorecer ambos os campos, e convoca aqueles interessados no desenvolvimento da

retórica  a  estudar  como  o  design  influencia  e  dá  forma  a  sociedade  por  meio  de  suas

afirmações persuasivas, beneficiando-se da mesma forma que os designers, que já se utilizam

da retórica ao  adaptá-la  para  atender  a  problemas modernos.  E  encerra:  “Ficamos com a

inexplicável conclusão de que os designers estão descobrindo um aspecto inteiramente novo

de retórica demonstrativa que afetará significativamente nossa compreensão da retórica como

uma arte arquitetônica moderna.”

Indicações sobre possíveis limites e propósitos do design

Sendo este um dos trabalhos mais antigos de Buchanan sobre o tema, conseguimos entender

suas impressões iniciais sobre a relação entre design e retórica, a qual ele busca justificar

a partir  de aproximações  entre  especificidades  e  exemplos  práticos  de ambas as técnicas,

baseando-se na análise retórica de produtos reais de design para ilustrá-la. Como um todo,

podemos dizer  que é  neste  trabalho que são formadas as  bases  sobre as  quais  ele  virá  a

desenvolver esta tese - inclusive introduzindo alguns pontos que, apesar de apresentados, só

serão desenvolvidos em textos posteriores.

Apesar  de  iniciar  o  texto  apresentando  argumentos  sobre  como  uma  teoria  da  retórica

adequada ao design seria necessária para o campo, o mesmo termina apontando para o estudo

da prática do design e do uso da retórica por ela utilizada como uma referência para que

pesquisadores da retórica também possam vislumbrar novos caminhos  para a aplicação do

gênero demonstrativo da retórica, contribuindo para uma compreensão da retórica como uma

arte arquitetônica. Como dito anteriormente, Buchanan desenvolve seu argumento a partir da

construção de paralelos entre elementos do produto de design e as provas da construção do

argumento na retórica: o raciocínio técnico como o logos, o caráter como ethos, e a emoção



como pathos, ou ainda pelo enquadramento da persuasão utilizada pelo argumento produzido

pelo design dentro do gênero demonstrativo – sendo os produtos do design existentes no

presente, ao mesmo tempo que produzidos por bases passadas e apontando para possibilidades

futuras  –  de  modo  a  exemplificar  a  prática  do  design  como uma modalidade  da  prática

retórica.

Quanto a perspectiva específica da natureza e do propósito do design, poderíamos afirmar que

muitos caminhos são apontados, mas poucos deles, de fato, percorridos (pelo menos no que

diz respeito ao artigo apresentado). A seção “Propósito da argumentação do design” serve

como  um  bom  exemplo  desta  característica,  uma  vez  que,  ao  apontar  a  natureza  da

comunicação  do  design  como  objeto  de  análise,  chega-se,  ao  fim  da  mesma  seção,  à

conclusão  de  que  a  retórica  do  design  seria  uma possibilidade  clara  enquanto  campo de

estudo,  apesar  de  sua  natureza  e  qualidade  precisas  continuarem  desconhecidas.  Mas  é

importante perceber que, em trabalhos futuros, Buchanan se utilizará dessa mesma indefinição

como um forte argumento na associação entre o design e a retórica. 

Da mesma forma, ao compreender o design como uma modalidade retórica, questões relativas

ao propósito do design chegam a ser levantadas e, igualmente, pouco desenvolvidas. Antes de

afirmar que o designer cria argumentos persuasivos que ganham vida a partir do uso de seus

produtos pelos usuários, ao mesmo tempo que apresenta certa dúvida quanto à consciência

por parte dos designers deste processo, apresenta questões que poderiam ser consideradas no

exame do design como retórica: o designer como um orador que modela mundos convidando

outros para compartilhá-los;  a ideia do público passivo de ser convencido a adotar novas

formas e meios de atingir objetivos em suas vidas; ou mesmo o entendimento da vida prática

como objeto sobre o qual a comunicação do design se estabelece (este tema especificamente é

melhor desenvolvido no artigo de 2001). E, uma vez desenvolvido o tema do produto como

comunicação entre designer e usuário, novos espaços seriam abertos para que esses temas

pudessem ser debatidos, inclusive, apoiando a prática do design como retórica. 

Ainda assim, algumas interrogações podem são levantadas: Que mundos seriam esses que o

designer,  como  orador,  modela  e  convida  os  outros  para  com  ele  compartilhar?  Quais

objetivos seriam esses aos quais os designers buscam convencer um público passivo a adotar

novas formas e meios de atingí-los em suas vidas? E qual seria o entendimento dos designers

quanto  a  vida  prática,  apontada  como  possível  objeto  da  comunicação  do  design?  Estas

questões, apesar de não receberem o devido foco por parte de Buchanan, podem contribuir

para uma maior abertura do campo do design em direção a uma discussão sobre a ética da

prática projetual.
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