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Resumo 
Neste texto, tenho como objetivo problematizar a participação de imagens e artefatos na 
constituição de identidades de gênero. Apoiada no trabalho da fotógrafa sul-coreana 
JeongMee Yoon, busco discutir a associação entre o par de cores azul e rosa e as 
noções de masculino e feminino. Localizando essa convenção visual como uma 
estratégia de diferenciação que se consolida em escala transnacional a partir de meados 
do século XX, enfatizo seu caráter cultural e histórico, assim como prescritivo. Com isso, 
direciono o foco para a dimensão política do design que, uma vez comprometido com o 
reforço das oposições binárias, atua como uma tecnologia social implicada na 
manutenção de desigualdades de gênero e na afirmação da heterossexualidade 
compulsória. 
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Abstract 
In this text, I discuss the implications of artifacts and images at the constitution of gender 
identities. Grounded on the work of the South Korean photographer JeongMee Yoon, I 
discuss the association between the pair of colors blue and pink and the notions of 
masculine and feminine. I situate this visual rule as a differentiation strategy process, 
which start to consolidate at a international scope during the mid twentieth century. I 
emphasize the historical, cultural and prescriptive characters of this process. Further on, I 
direct the focus of my disscussion towards a political dimension of design, as deeply 
engaged with the reinforcement of bynary opposions of gender, which act as a social 
technology that mantain gender inequalities and reinforces compulsory heterosexuality. 
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Introdução 

A prática do design envolve o planejamento e a materialização de grande parte 

das imagens e artefatos presentes na vida cotidiana. Enquanto produção cultural, 



imagens e artefatos objetificam valores e sugerem posições de sujeito que somos 

interpelados a ocupar quando deles nos apropriamos. Logo, essa produção não é 

neutra. Sua configuração extrapola a relação com a funcionalidade e nos fala de 

concepções de mundo, de hierarquias de valor, de relações sociais, de visões 

acerca das identidades e das diferenças. Tendo essas questões como premissa, a 

discussão aqui proposta objetiva problematizar as imbricações entre o design e as 

normativas de gênero, chamando atenção para a dimensão política dos artefatos. 

Para tanto, pretendo caracterizar o design como uma tecnologia de gênero, que 

coloca em circulação representações de feminilidades e masculinidades, muitas 

vezes, comprometidas com a manutenção de hierarquias e desigualdades. 

Visando apoiar a argumentação em um exemplo concreto, ganha destaque a 

convenção visual que associa o uso das cores azul e rosa às noções de 

masculino e feminino. Essa escolha foi motivada por uma declaração feita por 

Damares Alves, atual ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em 02 de 

janeiro de 2019, dia em que assumiu a pasta junto ao governo de Jair Bolsonaro, 

ela anunciou o início de uma “nova era” no Brasil, onde “Menino veste azul e 

menina veste rosa”. A fala ganhou dimensão pública por meio de um vídeo que 

circulou na internet, causando grande repercussão e polêmica (“Menino..., 2019). 

Em resposta aos questionamentos sobre o caráter reducionista de sua afirmação, 

a ministra respondeu que fez uso de uma metáfora contra o que ela chama de 

“ideologia de gênero”. Também acrescentou: “vamos respeitar a identidade 

biológica das crianças. E digo mais, podemos chamar menina de princesa e 

menino de príncipe no Brasil que não há nenhuma confusão nisso” (Damares..., 

2019). 

É possível deduzir, a partir das afirmações de Damares Alves, que a tal “ideologia 

de gênero” seria uma ameaça à coerência entre biologia e determinados “papéis 

sociais” atribuídos ao feminino e ao masculino, tais como “príncipe” e “princesa”. 

Em um raciocínio que pressupõe a lógica das oposições binárias, diferenças 

anatômicas entre meninos e meninas estão necessariamente implicadas em 

identificações de gênero (azul/rosa). Ou seja, nesse marco interpretativo o sexo é 

entendido como determinante das expressões de masculinidades e feminilidades. 



Isso fica patente quando, em sua fala, a ministra evoca o respeito à “identidade 

biológica” das crianças. 

Historicamente, essa abordagem naturalizante – que afirma o gênero como uma 

manifestação direta do sexo – têm sido utilizada para justificar desigualdades 

sociais. Está ligada ao “determinismo biológico” e à separação das esferas 

pública e privada, prerrogativas que organizaram a vida moderna a partir do 

século XIX (LAQUEUR, 2001). Tal organização liga diferenças físicas/anatômicas 

a uma clivagem hierarquizada entre funções e espaços sociais legitimados como 

“de homens” e “de mulheres” (LOURO, 2007). As hierarquias que desfavorecem 

as mulheres podem ser observadas de forma concreta, por exemplo, nos dados 

estatísticos indicativos de que homens ganham mais do que mulheres1, naqueles 

referentes à divisão desigual do trabalho doméstico, bem como nos números 

alarmantes de casos de violência contra mulheres. 

Visando a erradicação de hierarquias e violências, a crítica feminista tem 

buscando a construção de visões alternativas, onde as desigualdades são 

entendidas como resultantes de processos culturais e políticos. A própria 

categoria gênero surge nos anos 1970 como um recurso para questionar o 

determinismo biológico, problematizando as noções de masculino e feminino e 

descolando expectativas e funções sociais de características anatômicas 

(LOURO, 2007; PISCITELLI, 2009). Se num primeiro momento a preocupação 

estava centrada nas desigualdades entre homens e mulheres, a partir do final da 

década de 1980 algumas vertentes dos estudos feministas e de gênero também 

passaram a refutar a primazia da heterossexualidade, denunciando o caráter 

construído do seu status de normalidade. 

A alcunha de “ideologia de gênero” configura, justamente, uma forma de 

desqualificar esses estudos. Trata-se de uma reação conservadora aos avanços 

que eles têm oportunizado nas pautas dos direitos humanos, assim como no 

                                                
1 Vale considerar a observação de Djamila Ribeiro (2017) sobre a necessidade de considerar a 

categoria raça nessa questão. Segundo a autora, no Brasil as mulheres brancas ganham mais 
que os homens negros. Já as mulheres negras fazem parte do grupo que recebe os salários 
mais baixos. Logo, ela chama atenção para as generalizações e os apagamentos que o uso 
das categorias podem proporcionar, sem a devida observação das suas múltiplas 
intersecções. 



tensionamento das hierarquias consolidadas na vida cotidiana. Segundo Richard 

Miskolci (2018), os embates políticos privilegiam disputas no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos, reunindo setores interessados em conter expansões 

progressistas nas conquistas legais, bem como em controlar a agenda futura 

quanto a essas pautas. 

Pesquisas têm demonstrado que o combate à “ideologia de gênero” emergiu junto 

à igreja católica, em meados dos anos 1990. A elaboração teórica que 

fundamenta seus postulados em termos de “pânico moral” foi incentivada e é 

legitimada pelo Vaticano (MISKOLCI; CAMPANA, 2017; CORRÊA, 2017). Logo, 

não se trata de um fenômeno apenas brasileiro, pois seu alcance pode ser 

observado também em outros países de tradição católica dos continentes 

americano, europeu e africano. Na América Latina, especificamente, esse ideário 

ganhou força a partir de 2007, quando a V Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano e do Caribe estabeleceu a luta contra a “ideologia de gênero” 

como eixo de ação prioritário: 

Em uma região como a América Latina, essa batalha tem relevância especial já que 
nos últimos anos se deram avanços, em alguns países, em matérias de direitos 
sexuais e reprodutivos (como a descriminalização do aborto, o reconhecimento de 
casais do mesmo sexo ou a inclusão da educação sexual nas escolas) ao mesmo 
tempo que diversas pesquisas mostram um paulatino distanciamento dos católicos e 
católicas em relação às normas de moral sexual impostas pelo Vaticano (MISKOLCI; 
CAMPANA, 2017, p. 728). 

A ofensiva ganhou novo impulso com o reconhecimento legal das uniões entre 

pessoas do mesmo sexo na Argentina, em 2010, e no Brasil, em 2011. No cenário 

brasileiro essa legalização teve um efeito catalisador, estimulando o envolvimento 

de outros grupos religiosos – tais como os evangélicos, principalmente de vertente 

neopentecostal – no confronto à suposta dissolução dos costumes e da família 

tradicional (MISKOLCI, 2018). Mas a efetiva popularização do termo ocorreu em 

2014, durante os debates sobre o novo Plano Nacional de Educação. Nesse 

processo, o fantasma da “ideologia de gênero” se alastrou pelo país, sendo 

alardeado pelo movimento de agenda neoliberal “Escola Sem Partido” como um 

aspecto da “doutrinação marxista” que estaria presente nas escolas e que deveria 

ser prontamente extirpada (MIGUEL, 2016). 



A somatória dessas diferentes frentes de ação, com ampla reverberação nas 

mídias de massa, mostrou-se bastante efetiva na formação da opinião pública. 

Em seus desdobramentos, o tema extrapolou a conexão estrita com filiações 

religiosas, angariando o apoio de uma parcela significativa da população 

brasileira. Sendo assim, a ofensiva vem congregando atores sociais 

heterogêneos, mas que perceberam pontos de convergência em suas convicções 

e programas. Conforme explica Miskolci (2018): 

Empreendedores morais formados por grupos de interesses diversos uniram-se para 
reagir ao avanço dos direitos sexuais, em especial para barrar a luta contra a 
homofobia no ambiente escolar e o reconhecimento da diversidade de gênero. Sua 
aliança, que tem características circunstanciais, prováveis divergências internas e até 
objetivos que vão além de combater o que chamam de “ideologia de gênero”, 
indubitavelmente pôs em ação uma cruzada moral que se assenta em um mesmo 
campo discursivo de ação. 

As metáforas (azul/rosa; príncipe/princesa) empregadas pela ministra – que 

também é pastora evangélica – são indicativas do alinhamento do atual governo 

brasileiro com essa cruzada moral, cuja principal bandeira tem sido a retórica da 

proteção da inocência das crianças (BALIEIRO, 2018). Conforme já foi visto, uma 

das táticas acionadas no combate à “ideologia de gênero” é a afirmação de 

características antagônicas inatas aos sexos, numa defesa funcionalmente 

orquestrada do determinismo biológico. A assertiva “menino veste azul e menina 

veste rosa” evoca uma suposta ordem natural, que não admite ambiguidades. 

É premente notar que o clamor pelo respeito à tal ordem é apresentado na chave 

da exceção, anunciando uma “nova era” comprometida com o restabelecimento 

de “valores corretos”. Essa estratégia objetiva gerar insegurança para angariar 

adesões, pois insinua que a transgressão ao binarismo de gênero seria o padrão 

em voga. Logo, vale perguntar: será que existe alguma novidade no uso marcado 

pelo gênero das cores azul e rosa? Trata-se realmente de uma exceção? Em que 

medida transgressões a esse arranjo binário podem ser um tipo de ameaça? Para 

discutir essas questões vou me apoiar no trabalho da fotógrafa sul-coreana 

JeongMee Yoon, visando a articulação com aspectos relativos ao design e suas 

convenções visuais. 

 



Azul vs rosa e as políticas de gênero 

Há catorze anos JeongMee Yoon está envolvida com a série The Pink and Blue 

Project, que consiste no registro de imagens de crianças em seus quartos, 

rodeadas de objetos pessoais. Segundo a fotógrafa, o projeto foi inspirado nos 

hábitos de sua filha. Quando pequena, a menina demonstrava preferência por 

roupas e brinquedos cor de rosa, criando para si um universo monocromático de  

roupas e brinquedos (YOON, s/d). Esse evento despertou a atenção de Yoon para 

os padrões de gênero envolvidos nas escolhas das crianças e de seus pais. Em 

cada sessão fotográfica, a artista dedica entre 4 a 8 horas organizando a 

disposição dos artefatos. Depois disso, as crianças são convidadas a posar entre 

seus pertences (Figura 01). 

 

 
Figura 01: Fotografias de JeongMee Yoon para a série The Pink and blue Project. 

Fonte: ROSEMBERG, 2013. 

 

A produção das fotografias começou em 2005, quando Yoon passou uma 

temporada morando em Nova Iorque. Interessada no contraste entre diferentes 

contextos culturais, posteriormente ela estendeu o projeto para a Coreia do Sul. 

As imagens demonstram similaridades no uso das cores, mesmo quando os 

cenários retratados são de países distintos. As fotografias também tratam da 



fascinação da artista pela acumulação de objetos, englobando aspectos que 

complexificam as relações entre gênero, identidade e socialização, tais como o 

colecionismo, a globalização do consumo e o novo capitalismo (YOON, s/d). 

A prevalência do azul entre meninos e do rosa entre meninas em dois países com 

tradições culturais tão diferentes é entendida por Yoon como efeito de estratégias 

de marketing de alcance transnacional. Para ela, as preferências do público 

consumidor são direcionadas pelas táticas de segmentação de mercado das 

empresas fabricantes, que são materializadas nos produtos, na publicidade, bem 

como na própria organização das seções de roupas e brinquedos nas lojas 

(YOON, s/d). 

Segundo o historiador britânico Adrian Forty (2007), a segmentação de mercado 

faz parte da lógica capitalista constitutiva da modernização industrial e está 

presente na comercialização de produtos desde o século XIX. Nas ditas 

sociedades ocidentais, ele explica que esse fenômeno se sustentava no desejo 

dos clientes por variedade de escolha, em consonância com as ideias de 

diferenciação social em voga. A variedade na oferta de produtos baseava-se em 

distinções entre categorias, tais como gênero, idade, classe ou posição social:  

O estudo do design não somente confirma a existência de certas distinções sociais, 
mas também mostra o que se pensava que eram essas diferenças entre categorias. 
No século XIX, passou a dar-se grande importância às distinções entre homens e 
mulheres e entre adultos e crianças. A divisão entre classes, embora de imensa 
importância histórica, pode ser vista com menos clareza no design, principalmente 
porque a pobreza da classe trabalhadora a impedia de comprar muito, e as classes 
médias conseguiam expressar suficientemente bem seu status apenas com o poder 
de comprar artigos não acessíveis aos trabalhadores (FORTY, 2007, p. 91). 

O autor comenta que o design dos artefatos funcionava como um recurso para 

representar, de forma tangível e perene, as visões correntes sobre diferenças 

entre categorias. A divisão por gênero se ancorava na crença em temperamentos 

opostos. Vale observar que foi neste período que o determinismo biológico 

adquiriu validade científica, associando a natureza masculina às faculdades da 

razão, da competitividade, do vigor e da força física; já a natureza feminina foi 

definida como frágil, passiva, emocional e instável. 



Nota-se, então, que não se trata apenas de marcar diferenças, mas de um 

processo que ao mesmo tempo que as define, também as hierarquiza. As 

características atribuídas às mulheres decorriam de sua ligação com a 

maternidade. A medicina da época acreditava que a energia despendida na 

habilitação do corpo para a gestação comprometia o desenvolvimento físico e 

intelectual. Contudo, essa ligação também as definiu como compreensivas, 

amorosas e, em alguns casos, como moralmente superiores (LAQUEUR, 2001; 

RAGO, 2008). No que concerne aos artefatos, tais características presumidas 

eram materializadas pelo emprego de diferentes tamanhos, formas, materiais, 

acabamentos e ornamentos. Forty, (2007) apresenta vários exemplos dessas 

estratégias de diferenciação. À guisa de ilustração, vou destacar o caso dos 

canivetes da empresa estadunidense Montgomery Ward. Em relação aos 

classificados como masculinos, aqueles direcionados para mulheres 

apresentavam tamanho menor, cabo mais fino e geralmente feitos em osso. O 

material mais usado nos cabos dos canivetes direcionados para homens era o 

chifre. O emprego que uma quantidade maior de ornamentos também 

caracterizava os produtos femininos. 

Seguindo uma lógica semelhante, os artifícios para diferenciar artefatos infantis 

também dialogavam com a visão da época sobre a natureza da infância que, para 

além de representar uma condição de fragilidade, passou a incorporar valores de 

inocência, ingenuidade e virtude. Forty (2007) argumenta que essa abordagem 

tornou-se muito popular na virada para o século XX, sofrendo abalos somente 

com os contrapontos introduzidos mais adiante pela psicanálise. Como 

estratégias, recorria-se sobretudo à redução dos tamanhos, ao uso de tonalidades 

pastel e à aplicação de figuras de animais antropomorfizados. O uso dessas 

figuras visava a empatia das crianças e estava associado à ênfase nos jogos 

como atividades fundamentais para o desenvolvimento infantil. Segundo o autor, 

jogos que incentivavam a imitação animais eram particularmente populares na 

época. 

Em seu texto, Forty não menciona a articulação entre gênero e infância mediante 

o uso das cores azul e rosa, conforme observamos nas fotografias de JeongMee 



Yoon. Com base na pesquisa de Marjorie Garber, a fotógrafa localiza a 

consolidação dessa tendência em escala transnacional apenas no período 

posterior aos anos 1950, mediante o incremento da globalização econômica 

(YOON, s/d). O trabalho da historiadora da moda Jo Paoletti (2012) corrobora esta 

datação. Além disso, tanto Garber quanto Paoletti afirmam que a associação 

dessas cores com a infância teve início durante as primeiras décadas do século 

XX. Porém, muitas vezes foi usada de maneira invertida. Ou seja, associando o 

rosa aos meninos – por sua ligação com a força e a agressividade do vermelho – 

e o azul às meninas – pela referência à delicadeza e suavidade. Sobre suas 

investigações quanto a essa questão, Yoon (s/d, tradução própria) comenta:  

O rosa já foi associado à masculinidade, por ser considerado um vermelho 
claro e guardar ligação com o poder atribuído a essa cor. Em 1914, o jornal 
estadunidense The Sunday Sentinel, aconselhava as mães a usarem rosa 
nos meninos e azul nas meninas, se fossem comprometidas com as 
convenções. A mudança do rosa para meninas e azul para meninos ocorreu 
nos Estados Unidos e em outros lugares somente após a segunda guerra 
mundial. […] Hoje em dia, com os efeitos da publicidade na preferências dos 
consumidores, esse costume quanto às cores tornou-se um padrão mundial. 

Jo Paoletti (2012) também identificou mais uma variação no emprego desse par 

de cores na sociedade estadunidense durante a primeira metade do século XX. 

Mas, desta vez, sem vinculação com a marcação de gênero, pois a escolha era 

definida pela combinação com a aparência dos cabelos, seguindo a lógica do azul 

para crianças loiras e do rosa para crianças morenas. 

O design como tecnologia de gênero 

Os estudos destacados na seção anterior enfatizam o caráter cultural, contextual 

e histórico da divisão por gênero no design. Também oportunizam perceber a 

escolha de determinados elementos de linguagem na construção de convenções 

visuais acerca de masculinidades e feminilidades, em diálogo com valores 

compartilhados na vida em sociedade. Essas convenções podem ser pensadas 

como regimes de representação que colocam em circulação prescrições de 

gênero. No caso em questão, os efeitos de tais prescrições não devem ser 

reduzidos a interdições no uso das cores. A codificação cromática abarca um 

campo regulatório mais amplo, implicado no controle do acesso diferenciado a 



práticas e espaços sociais. É nesse sentido que cabe a leitura da declaração da 

ministra Damares Alves como uma metáfora. A partir das imagens produzidas no 

The Pink and Blue Project, JeongMee Yoon observa que: 

Muitos brinquedos e livros para meninas são cor-de-rosa, roxos ou vermelhos 
e estão relacionados a maquiar, vestir, cozinhar e outros afazeres domésticos. 
Entretanto, a maioria dos brinquedos e livros para meninos são feitos em  
diferentes tons de azul e estão relacionados a robôs, indústria, ciência, 
dinossauros, etc. Este é um fenômeno tão intenso quanto a mania Barbie. Os 
fabricantes de brinquedos produzem pôneis antropomórficos que possuem  
características de meninas jovens. Eles têm presilhas de cabelo, pentes e 
acessórios e as meninas adornam e maquiam seus pôneis. Esses tipos de 
diretrizes divididas por gênero afetam profundamente a identificação de grupo 
e o aprendizado social das crianças (YOON, s/d, tradução própria). 

As diretrizes de gênero pressupõem e homogenizam gostos, interesses, 

atividades e comportamentos específicos para meninos e meninas. É pertinente 

observar que essas diretrizes são estabelecidas de forma relacional, pois o que 

se entende por próprio das feminilidades é definido em contraponto ao sentido 

atribuído às masculinidades. Dessa forma, autorizam ou interditam a exploração 

de campos de ação percebidos em oposição. Embora seja possível encontrar 

empresas engajadas no questionamento dessa lógica – muitas delas apostando 

na estratégia da neutralidade – a classificação binária é recorrente, remetendo ao 

que Ellen Van Oost (2003) chama de “script de gênero” no design de produtos. 

Para localizar um exemplo na produção brasileira, apresento duas colônias da 

linha Naturé, idealizadas pela empresa de perfumaria e cosméticos Natura 

(Figura 02). 

Nesses produtos, a diferença de gênero é marcada pela presença do azul e do 

rosa nas embalagens, mas também por meio de outros recursos. As fragrâncias 

são distintas, indicando que meninos e meninas não devem cheirar da mesma 

forma2. O nome da colônia direcionada para “mocinhos” é uhu!, que remete à 

excitação – vale reparar no uso do ponto de exclamação – proporcionada pela 

aventura dos esportes radicais, conforme ilustrado na caixa. Ali, dois bichinhos 

antropomorfizados, um guaxinim e um cachorro vestido com calção e boné, estão 

                                                
2 No catálogo eletrônico Espaço Natura, a colônia fru fru é definida como “frutal leve”, com “um 

cheirinho encantador de framboesa e musc”. Já o fragrante da colônia uhu! aparece como 
“aromático leve”, com “um cheirinho vibrante de ervas e musc” (NATURA, 2017, p. 134). 



descendo uma corredeira num bote inflável. Em contrapartida, o nome escolhido 

para a colônia das “mocinhas” é fru fru, evocando valores como ornamentação, 

excesso, frivolidade. Desta vez, a ilustração mostra uma gata de chinelos e toalha 

enrolada na cabeça, vestindo saia e top, ao lado de uma cachorrinha poodle que 

usa sapatos de salto. As duas figuras estão na frente de um espelho, cuidando da 

higiene e da aparência. Nas representações, a masculinidade é identificada com a 

exploração do mundo e com os atributos do dinamismo, da coragem e da 

ousadia. Já a feminilidade é localizada no espaço privado e ligada a valores como 

tranquilidade, segurança, delicadeza e beleza. 

 

 
Figura 02: Embalagens voltadas para público infantil produzidas pela Natura. 

Fonte: MUNDODASTRIBOS, s/d. 
 

Para além de apenas refletir visões hegemônicas de gênero, essas embalagens 

contribuem para a sua circulação, atualização e reforço. Ao fim e ao cabo, as 

colônias da Natura – assim como os artefatos fotografados por Yoon – estão 

envolvidos na constituição de “meninos masculinos” e “meninas femininas”. Aqui, 

interessa, então, chamar atenção para a participação das materialidades na 



manutenção desta lógica binária (SANTOS, 2018). Isso implica não apenas o 

comprometimento com hierarquias de gênero, mas também com aquelas 

referentes à sexualidade. Conforme explica Judith Butler (2003, p. 39, aspas no 

original): 

A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições 
discriminadas e assimétricas entre “feminino” e “masculino”, em que estes são 
compreendidos como atributos expressivos de “macho” e de “fêmea”. A matriz 
cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível 
exige que certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aquelas 
em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do 
desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. Nesse contexto, 
“decorrer” seria uma relação política de direito instituído pelas leis culturais 
que estabelecem e regulam a forma e o significado da sexualidade. 

Na concepção de Butler, o corpo é eminentemente político e está no centro dos 

interesses das instituições sociais, entre elas, a medicina, o aparato jurídico, a 

igreja, a escola e a família. Produzidas e vigiadas por estas instituições, as 

normas culturais que regulam o gênero agem sobre os corpos, afirmando e 

fazendo circular padrões reconhecíveis de identidades apresentadas como 

normais e desejáveis. Esses padrões são estabelecidos no registro do que a 

autora denomina de heterossexualidade compulsória ou matriz heteronormativa. 

Sendo assim, o gênero atua de maneira performativa. Ou seja, para além de 

simplesmente espelhar fatos biológicos, opera na produção da inteligibilidade dos 

sexos (BUTLER, 2003; 2007). 

Visando problematizar a participação do design nesse processo, vale recorrer à 

Beatriz Preciado3 (2014). Assim como Butler, Preciado também entende o gênero 

como um dispositivo de normalização e controle. Contudo, ela reclama da pouca 

atenção dedicada pela primeira à dimensão técnica envolvida na produção da 

diferença sexual. Em diálogo com Tereza de Lauretis (1987), a autora caracteriza 

o gênero como uma tecnologia sociopolítica. Para ela, a noção de tecnologia 

abarca “um sistema complexo de estruturas reguladoras que controlam a relação 

entre os corpos, os instrumentos, as máquinas, os usos e os usuários” 

(PRECIADO, 2014, p. 79). Esse sistema opera na incorporação de diferenças 

                                                
3 Atualmente, Paul B. Preciado. Neste texto vou me refereir a ele no feminino, em função de que 

nas obras utilizadas como referência ainda consta a autoria como Beatriz. 



culturalmente codificadas, articuladas à dimensão material da vida cotidiana. As 

representações de gênero circulam por meio de artefatos e imagens, integram 

práticas e definem espaços físicos e sociais para cada sexo, constituindo os 

sujeitos como masculinos ou femininos. 

 prostético. Esse termo remete ao processo de fixação orgânica de diferenças 

culturalmente codificadas, mediado por tecnologias sociopolíticas que incluem 

“um sistema complexo de estruturas reguladoras que controlam a relação entre os 

corpos, os instrumentos, as máquinas os usos e os usuários” (PRECIADO, 2014, 

p. 79). Sendo assim, o gênero atua como uma tecnologia, produzindo 

artificialmente a natureza sexuada dos corpos. Os modos pelos quais essa 

tecnologia “se faz corpo” são o foco de interesse da autora. Os dildos, os 

implantes de silicone, os hormônios, e outras tantas próteses, tais como roupas, 

mobiliário e a própria arquitetura, são entendidas como “zonas de produção do 

gênero” (PRECIADO, 2008; 2010; 2014). No livro “Manifesto Contrassexual” ela 

afirma: 

O que estou sugerindo aqui é que o sexo e o gênero deveriam ser considerados 
como formas de incorporação prostética que se fazem passar por naturais, mas que, 
em que pese sua resistência anatômico-política, estão sujeitos a processos de 
transformação e de mudanças constantes (PRECIADO, 2014, p. 166). 

O caráter contingente e situado das incorporações prostéticas possibilita pensar o 

sexo e o gênero tanto como resultantes das estruturas de poder, quanto como 

espaços abertos para a subversão da norma. Seja de uma forma ou de outra, na 

visão de Preciado, seus efeitos sempre estão implicados na reinvenção dos 

corpos. 

Sendo assim, o gênero depende de um conjunto de códigos de reconhecimento 

visual, o que lhe confere um caráter semiótico-político (PRECIADO, 2014). Nesse 

registro, o pânico moral decorrente das ambiguidades – ou atravessamentos – no 

uso das codificações de gênero pode ser explicado pela perturbação que causam 

no reconhecimento dos corpos como heterossexuais. Logo, é possível inferir que 

a ameaça atribuída à “ideologia de gênero” pelos grupos conservadores diz 



respeito ao potencial desestabilizador que o questionamento das oposições 

hierarquizadas representa para a heteronormatividade. 

Considerações Finais 

A partir de exemplos articulados ao campo do design, podemos perceber que  

convenções visuais associadas a clivagens de gênero existem em escala 

industrial desde o século XIX. O uso das cores azul e rosa como um indicativo de 

infância ocorreu a partir do início do século XX, sendo aplicado de múltiplas 

formas. A cristalização do azul para meninos e do rosa para meninas consolidou-

se como estratégia mercadológica transnacional apenas depois dos anos 1950. 

Isso demonstra o caráter histórico, contextual e arbitrário dessa codificação. Logo 

não é possível ligá-la a preferências inatas, nem caracterizá-la como uma 

novidade. 

Além disso, o trabalho de JeongMee Yoon demonstra sua ubiquidade, o que é 

indicativo da ampla adesão às prescrições de gênero intrínsecas a esse par 

cromático na realidade cotidiana. Tais prescrições envolvem a regulação e 

controle de campos de ação, definindo interesses, práticas e espaços sociais 

classificados como adequados para homens e mulheres. Uma vez em 

consonância com essa lógica, artefatos e imagens produzem os corpos como 

femininos e masculinos. Isso nos permite entender o próprio corpo como artefato 

cultural. 

Sendo assim, é premente considerar o marco heterossexual que fundamenta a 

incorporação de representações de feminilidades e masculinidades. Em outras 

palavras, os mesmos processos que justificam desigualdades de gênero – 

pautados na ideia de naturezas biológicas distintas – também reverberam na 

categoria da sexualidade. Esse aspecto nem sempre é problematizado, embora 

represente uma implicação política importante a ser considerada. Envolvidos na 

sustentação de estruturas binárias, imagens e artefatos estão contribuindo para a 

manutenção da heteronormatividade como regime dominante. Logo, as 

ambiguidades e os atravessamentos na polarização masculino vs feminino, 



rechaçados pelos detratores da “ideologia de gênero”, não ameaçam exatamente 

as crianças, mas, isto sim, a heterossexualidade compulsória. 
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