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Resumo 

A presente dissertação constitui o trabalho de conclusão do Mestrado em Design 

Gráfico e Projetos Editoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Esse 

trabalho explora as conexões entre o design gráfico e o feminismo a partir da análise do papel 

do design na propagação de ideias feministas e anti-feministas em perspectica histórica e em 

tempos atuais. 

Para a realização deste trabalho, uma fundamentação teórica fez-se necessária através 

de pesquisa analítica sobre o feminismo e o design gráfico. A partir dessa pesquisa, foi 

possível contextualizar movimento e design de forma separada, primeiramente, para então 

estabelecer a relação entre ambos. A investigação também observa o mercado de design e as 

disparidades salariais, de oportunidades e posições de poder, ao mesmo tempo em que 

enumera trajetórias emblemáticas de profissionais mulheres do setor. A pesquisa ainda analisa 

como o design faz uso da figura feminina. Para isso, foi de suma importância demonstrar 

como o design relaciona-se com peças publicitárias, bem como analisar a representação 

feminina na ilustração de jogos digitais. Por fim, examina-se como o movimento feminista 

incorpora diversas questões envolvendo outras minorias. 

Como contribuição acadêmica, a dissertação proporciona novos questionamentos 

sobre como a indústria – mesmo que seja um campo mais adepto às mudanças e de fácil 

aceitação da diversidade de gênero e orientação sexual – ainda apresenta inúmeros problemas 

relativos às questões de raça e oportunidades de trabalho. A experiência dessa pesquisa 

causou forte impacto na autora, tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional, e como 

desdobramento pretende-se projetar o conhecimento adquirido de forma mais ativa no futuro. 

     

Palavras-chave: design gráfico, feminismo, mulheres, representação. 



Abstract 

The present dissertation is the final result of my Master's Degree in Graphic Design 

and Editorial Projects at the Faculty of Fine Arts, Porto University. This research project 

explores the connections between graphic design and feminism through the analysis of the 

role design has played in the reproduction of feminist and anti-feminist ideals historically and 

nowadays.  

In order do to that, this work provides a theoretical framework based on an analytical 

research about feminism and graphic design. Through this analysis, both topics are 

contextualized separately, at first, and then in relation to each other. This investigation also 

attends to the income and power inequalities of the design industry, meanwhile providing 

emblematic examples of women from this sector. Apart from that, this work also presents 

how graphic design has been making use of the feminine figure, through the analysis of 

advertising materials and videogames. Finally, this research project also looks at the 

connections between the feminist movement and the cause of minorities.   

As a scholarly contribution, the present work raises new questions on how the design 

industry – even if generally more tolerant to change and to gender and sex orientation 

diversity – still has not tackled a number of problems related to race inequality and the access 

to job opportunities. The experience of this research project has deeply affected me, not only 

from a personal point of view, but also from a professional perspective; and, as a final 

outcome, I intend to make use of the knowledge I have acquired through this research in 

future job opportunities. 

Key words: graphic design, feminism, women, representation.     
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Introdução  

         

O presente trabalho explora as conexões entre o design  gráfico e o feminismo a partir 1

da análise do papel do design na propagação de ideias feministas e anti-feministas em tempos 

atuais. Esta dissertação nasceu inicialmente de uma busca pessoal por mais conteúdo que 

explorasse o design gráfico e o feminismo, de modo a entender as problemáticas que 

persistem no design, como elas devem ser abordadas e redesenhadas de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelo movimento das mulheres. Assim, no presente trabalho 

questiona-se como o design gráfico pode ser utilizado como suporte ou linguagem para que 

preconceitos estabelecidos por ideais patriarcais e ultrapassados não sejam mais 

reproduzidos; ou, ainda, em que medida o design alia-se a esses valores retrógrados 

historicamente e na atualidade.  

Vale pontuar que o machismo estrutural da sociedade brasileira esteve presente, 

sobremaneira, no background da própria autora deste trabalho; estes valores foram ainda 

reforçados durante toda sua educação, assim como pela mídia em geral e por muitas de suas 

interações sociais. O feminismo foi-lhe apresentado de forma orgânica, sobretudo através de 

mulheres que a autora admirava. Desde então, passou-se por um processo de transição e de 

auto-entendimento sobre como essas questões sociais estão relacionadas com a realidade da 

própria autora. Visto que compreender o movimento (e compreender-se no movimento) 

envolve a necessidade de autocrítica, o feminismo por si só causa estranheza e desconforto: 

estranheza, por entender que o processo é demasiado lento e evidente; e desconforto, pois o 

feminismo abarca causas de diversas minorias sobre as quais a sociedade raramente reflete a 

contento.  

Para embasar a problemática em estudo, introduz-se referências históricas e atuais 

sobre o feminismo e o design gráfico, respectivamente, nos Capítulos 1 e 2. O primeiro 

 No presente trabalho, optou-se por não destacar "design" em itálico por ser uma palavra já incorporada à 1

Língua Portuguesa.  
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capítulo apresenta uma breve contextualização do feminismo através das obras de maior 

relevância histórica para o movimento, ao mesmo tempo em que explora conceitos como 

"patriarcado", "machismo", "sexismo" e "normatividade" (Adichie, 2014; Beauvoir, 2009; 

Bolick, 2016; Friedan, 1971; dentre outras). No capítulo 2, apresenta-se um panorama das 

discussões ao redor do universo do design gráfico, enquanto explora-se especificamente os 

conceitos de "design emocional" (Norman, 2004) e "design social" (Silva, 2009). O capítulo 

3 examina o espaço da mulher na história do design gráfico e seu mercado de trabalho. Em 

seguida, os capítulos 4 e 5 problematizam a representação da mulher em mídias impressas e 

ilustrações de jogos digitais, assim como o design relacionado ao discurso de minorias. Por 

fim, o capítulo 6 versa sobre o que entende-se como um contra-ataque ao feminismo e discute 

o papel ativo do design no movimento feminista contemporâneo.  
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Capítulo 1: Breve história da evolução do Movimento Feminista 

Em termos globais, a história do feminismo pode ser dividida em três momentos 

(Barker, 2004). A primeira fase do feminismo é constituída pelo movimento sufragista, o qual 

buscava a ampliação dos direitos políticos e de propriedade das mulheres, incluindo o direito 

de participar do processo democrático através do voto, além de questões escravocratas. A 

segunda fase do movimento começou na década de 1960, quando urgiam questões sociais e 

culturais, tais como a violência doméstica, a representação das mulheres, o direito ao aborto, 

dentre outras questões relevantes. Foi durante esse período que mudanças culturais e 

legislativas foram alcançadas, razão pela qual este tornou-se um momento marcante para o 

movimento. Por fim, a terceira onda do movimento relaciona-se com uma maior preocupação 

teórico-prática: se alguns avanços políticos e legislativos foram alcançados, por que mulheres 

ainda sofrem diariamente com o machismo? Teoria e prática são essenciais para entender esse 

processo, já que o machismo está enraizado em muitas de nossas relações sociais. A terceira 

onda do feminismo também abarcou outras lutas, desde o que é entendido pelo próprio 

conceito de mulher e o lugar delas dentro da cultura, até as possibilidades de um movimento 

global que abraça, não apenas as mulheres, mas também as minorias que não têm os mesmos 

direitos e oportunidades que os homens (sobretudo os brancos e heterossexuais). 

Inúmeras obras influenciaram o movimento feminista ao redor do mundo. Em 1796, 

Mary Wollstonecraft publica na Inglaterra o livro A Vindication of the Rights of Woman: with 

Strictures on Political and Moral Subjects. A obra é uma reflexão do estado social e 

econômico da mulher. Com ideias à frente de seu tempo, Wollstonecraft defendia a educação 

mista, a possibilidade de independência para as mulheres e muitas outras questões pertinentes 

nos dias atuais. Como colocado pela autora, as mulheres não deveriam ser vistas como 

objetos frágeis de decoração envoltos em um manto de infantilidade e dependência, mas sim 

como criaturas racionais que, assim como os homens, deveriam ter direitos. 

O movimento sufragista foi particularmente forte na Inglaterra e nos Estados Unidos. 

Organizada por Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, e Matilda Joslyn Gage, a série  
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History of Woman Suffrage é uma obra pioneira composta por seis volumes, publicados entre 

1881 e 1922, em forma de relato das conquistas das sufragistas. Uma dessas conquistas é a 

discussão de Declaration of Sentiments, um documento de 1848 com assinaturas de 32 

homens e 68 mulheres. A declaração defende a igualdade entre homens e mulheres, onde 

todos teriam direito à liberdade e à vida. O documento apresenta ainda fatos de como as 

mulheres eram oprimidas pela sociedade patriarcal à época de sua publicação, especialmente 

no que tange o acesso à educação e as desigualdades de condições salariais e trabalhistas. 

No ano de 1949, a filósofa existencialista Simone de Beauvoir (2009) publicou 

Segundo Sexo, livro no qual a autora discute questões sociais e de cunho feminista. Em sua 

análise, Beauvoir questiona as definições de ser mulher: ao considerar que a definição de 

humano se assemelha à definição de homem, problematiza que o gênero mulher se adequa ao 

outro; em outras palavras, a mulher se define como o outro. A autora reflete ainda sobre 

questões até então pouco abordadas em outras obras, como, por exemplo, a necessidade de 

sororidade entre mulheres. Segundo Sexo é até hoje considerada uma das principais obras 

feministas. 

Outra publicação que marcou o movimento feminista foi Mística Feminista, escrita 

por Betty Friedan em 1971. Friedan aborda a angústia das mulheres donas de casa que se 

sentem incompletas. O livro destacou-se como o primeiro a questionar as mulheres sobre 

seus sentimentos, visto que muitas fontes (em sua maioria escrita por homens) discutiam as 

mulheres sem, de fato,  incluí-las nas discussões. Mística Feminista introduz relatos 

femininos sobre como ter uma vida “perfeita” – que, na época, significava casar, ter filhos e 

cuidar da família – não significava se sentir completa. Muitas mulheres sentiam-se vazias 

diante de suas rotinas e falta de propósito. O livro tornou-se importante exatamente por dar 

voz às mulheres. 

Nos últimos anos, questões referentes à igualdade de gênero vem ganhando força, 

assim como também a noção de que mulheres precisam ser acreditadas e estimuladas à 

dividirem suas narrativas. O movimento Me Too, criado em 2006 pela ativista Tarana Burke 

inicialmente para dar apoio às mulheres negras, alcançou maior visibilidade em 2017, quando 
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a atriz Alyssa Milano lançou a hashtag #MeToo e convidou mulheres a dividirem seus relatos 

de abusos sexuais e/ou psicológicos com o intuito de elucidar que problemas assim 

acontecem com maior frequência do que se imaginava. O ano de 2017 foi particularmente 

excepcional pois trouxe à tona casos como o do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, 

denunciado por abuso sexual por diversas atrizes, e do comediante Louis C. K., denunciado 

por conduta imprópria — é válido ressaltar que a obra do humorista não refletia esse 

comportamento, pelo contrário, seus textos eram repletos de analogias sobre como o 

machismo afeta a vida das mulheres. 

A revista Time elegeu Tarana Burke como personalidade do ano de 2017, o que 

reforçou a importância e popularidade do movimento. Dentre as questões suscitadas pelo 

movimento Me Too, destaca-se a dificuldade de discutir o assédio sexual propriamente como 

uma violação física e/ou moral. 

Discussions of sexual harassment in polite company tend to rely on euphemisms: 
harassment becomes "inappropriate behavior," assault becomes "misconduct," rape 
becomes "abuse." We're accustomed to hearing those softened words, which 
downplay the pain of the experience. (Zacharek et al, 2017, Parte III). 

De acordo com uma pesquisa online realizada pela Time em 2017,  desde as 2

alegações contra Weinstein, 82% dos adultos norte-americanos acreditam que mulheres 

estejam mais à vontade para discutir casos de abuso e 85% acreditam nas mulheres que 

alegam assédio sexual. Ainda em 2017, como uma reação à gravidade dos inúmeros casos de 

homens em situação de poder a praticar abusos contra mulheres, um grupo de mulheres 

(produtoras, executivas, artistas, etc) reuniu-se para criar o movimento Time’s Up. A 

iniciativa dispõe de diversos serviços em apoio às vítimas de injustiças de gênero e ganha 

visibilidade ao explorar a realidade de indústrias que movimentam bilhões, como por 

exemplo a indústria cinematográfica. 

O processo de entender o feminismo envolve também autoconhecimento, seja por um 

homem, uma mulher, uma latina, uma negra ou um adolescente. É parte de uma busca por 

 Cf. Alter, C. (2017).2



 15

identidade e percepção de si. Se hoje é possível entender que mulheres lutam por questões 

maiores que elas mesmas, é porque em algum momento mulheres lutaram por seu espaço de 

ser e existir. Como colocado por Friedan (1971): 

O problema de identidade era então novo para a mulher. As feministas foram 
pioneiras na própria vanguarda da evolução feminina. Precisam provar que a mulher 
era humana. Precisavam despedaçar, com violência se necessário, a estatueta de 
porcelana que representava a mulher ideal do século passado. Precisavam provar que 
ela não era um espelho vazio, passivo, uma decoração inútil, um animal sem 
inteligência, um objeto a ser usado, incapaz de interferir no próprio destino, antes de 
começarem a combater pelo direito de igualdade com o homem. (Friedan, 1971, "Cap. 
IV: A Vibrante Jornada").  

A conquista da identidade passou pela independência ao homem, a mulher que tinha o 

direito a si mesma. Friedan (1971) discutiu conquistas anteriores a ela, mas se a noção da 

donzela em apuros existe ainda hoje, é possível concluir que o machismo é algo consolidado.  

Em nossa cultura, a evolução da mulher foi bloqueada ao nível fisiológico, ignorando-
se qualquer necessidade acima do amor e da satisfação sexual. Até a necessidade de 
auto-estima, respeito próprio e estima alheia — o desejo de força, realização, 
adequação, domínio e competência, confiança diante do mundo, independência e 
liberdade — não é claramente aceito para a mulher. (Friedan, 1971, "Cap. XIII: A 
Personalidade Desperdiçada”). 

Em Solteirona. O Direito de Escolher a Própria Vida, Kate Bolick (2016) levanta o 

seguinte questionamento: “As mulheres já são gente?… Estamos enfim prontos para ver uma 

jovem iniciar seu caminho pela longa estrada da vida como um ser humano que habita seu 

gênero, mas não é limitado por ele?” (Bolick, 2016, p. 301). A resposta, de maneira geral, é 

não. O machismo não se limita apenas às mulheres, ele afeta todos aqueles que não se 

enquadram aos padrões de estereótipo da sociedade patriarcal. Parte da luta do movimento 

feminista é reconhecer que esta não é somente uma luta por igualdade entre os gêneros – já 

que as diferenças não se limitam a isso  – mas estende-se à cor da pele, ao aspecto do cabelo, 

à forma de falar e à sexualidade.  
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Para compreender melhor essas questões, é preciso elucidar a noção de machismo. De 

acordo com João Angelo Fantini (2014) em Raízes da Intolerância, o machismo é a 

supervalorização de características tanto físicas, quanto culturais, associadas ao sexo 

masculino, em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino. Dito de outra forma, é a 

ideia de que homens são superiores às mulheres, simplesmente por serem homens. 

É importante ressaltar que sexismo não deve ser confundido com machismo. A linha 

tênue que separa estas duas definições é, diversas vezes, transitável, porém sexismo é a 

discriminação por gênero e atinge geralmente as mulheres. É igualmente importante pontuar 

que diversas vezes o feminismo é, erroneamente, definido como o contrário de machismo. 

Conforme Márcia Tiburi (2017), “o feminismo propõe que as pessoas se tornem conscientes 

disso e possam ultrapassar esse estado de coisas injusto no que concerne às mulheres e às 

demais minorias políticas” (Tiburi, 2017, p. 68). Em resumo, pode-se dizer que o feminismo 

busca a igualdade de gênero e de outros grupos marginalizados pela sociedade.  

Neste contexto, é relevante definir o que entende-se atualmente pelo termo 

"normativo". Anne D'Alleva (2005) em Methods and Theories of Art History explica: 

So what's normal.......or normative? 
Feminists, gender theorists and queer theorists use the term "normative" to identify 
and critique oppressive gender standards and categories. (…) 
Normative means not what is "normal" but what is considered "normal". (D'Alleva, 
2005, p. 71). 

Outro conceito importante para o entendimento do feminismo é "patriarcado". 

Segundo Tiburi (2018), patriarcado é uma ideologia de gênero que nega qualquer mudança 

fora de seu comportamento e desestimula a livre expressão de minorias ou de qualquer outro 

grupo que não se encaixe em seu padrão. O patriarcado molda a sociedade de forma 

autoritária e por estar tão inserido nas relações sociais é muitas vezes confundido com 

normatividade. Porém, sua influência determina o comportamento das pessoas de acordo com 

raça, gênero e/ou classe. A noção de que o homem branco é o ser dominante perante a 

sociedade é algo difícil de ser contornado. Parte do processo de reconhecimento de uma 

história injusta para com as mulheres e as minorias é a aceitação de determinados privilégios. 
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O privilégio não é algo conquistado, muitas pessoas privilegiadas não conseguem nem 

reconhecer o quão grande é a diferença entre o ter e não o ter. A questão torna-se ainda mais 

complexa se relacionada com as desigualdades raciais, visto que as oportunidades colocam-se 

em realidade muito diferentes entre brancos e não-brancos. Reconhecer os próprios 

privilégios pode revelar-se um processo doloroso, uma vez que grande parte das conquistas 

sociais de uma pessoa privilegiada, incluindo seu acesso ao mercado de trabalho, torna-se 

questionável. 

Judith Butler discute que o feminismo não é combatido de forma unilateral pelo 

machismo. Existem diversos fatores que influenciam o entendimento do movimento: 

A presunção política de ter de haver uma base universal para o feminismo, a ser 
encontrada numa identidade supostamente existente em diferentes culturas, 
acompanha frequentemente a ideia de que a opressão das mulheres possui uma forma 
singular, discernível na estrutura universal ou hegemônica da dominação patriarcal ou 
masculina. (Butler, 2018, "Capítulo: 1 Sujeitos do sexo/gênero/desejo") 

Desta forma o feminismo ainda é uma questão delicada que depende de variáveis e 

discussões tanto internas, quanto externas. A autora ainda questiona o que compreende o 

entendimento de gênero:  

Se é possível falar de um “homem” com um atributo masculino e compreender esse 
atributo como um traço feliz mas acidental desse homem, também é possível falar de 
um “homem” com um atributo feminino, qualquer que seja, mas continuar a preservar 
a integridade do gênero. Porém, se dispensarmos a prioridade de “homem” e “mulher” 
como “substâncias permanentes, não será mais possível subordinar traços dissonantes 
do gênero como características secundárias ou acidentais de uma ontologia do gênero 
que permanece fundamentalmente intata. Se a noção de uma substância permanente é 
uma construção fictícia, produzida pela ordenação compulsória de atributos em 
sequências de gênero coerentes, então o gênero como substância, a viabilidade de 
homem e mulher como substantivos, se vê questionado pelo jogo dissonante de 
atributos que não se conformam aos modelos sequenciais ou causais de 
inteligibilidade. (Butler, 2018 "Capítulo: Identidade, sexo e a metafísica da 
substância") 

O movimento feminista cresce com o poder da pluralidade de suas pautas. É também 

uma arena para o compartilhamento de quem acredita que precisa ser ouvido, isto é, um 
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espaço de relevância àqueles que buscam acolhimento e compreensão. O movimento 

proporciona um ambiente onde é possível se encontrar, como mulher, pessoa, privilegiado ou 

injustiçado. Como afirma Chimamanda Ngozi Adichie (2014) em Sejamos Todos Feministas, 

o “problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser em vez de 

reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem realmente 

somos, se não tivéssemos o peso das expectativas do gênero” ("Capítulo: Sejamos Todos 

Feministas"). O discurso machista encara feministas como estereótipos, mas o movimento 

não defende que mulheres desistam de qualquer ideal patriarcal. O feminismo defende em 

seu cerne o poder de escolha da mulher. Se uma mulher decide ter filhos e ser dona de casa 

por si só e não por uma pressão social ou matrimonial, isso é uma escolha que deve ser 

respeitada. Se uma mulher decide não ter filhos, ela não deveria ser questionada sobre sua 

decisão, ou ser interrogada sobre sua idade e se seu “instinto materno” ainda não foi aflorado. 

O pensamento crítico é algo que o movimento feminista busca introduzir na sociedade. 

A palavra feminismo ainda é motivo de espanto ou medo para muitos, uma vez que 

sua compreensão não foi totalmente dissimulada. Adichie (2014) discute estas questões 

quando interroga: 

Por que usar a palavra ‘feminista’? Por que não dizer que você acredita nos direitos 
humanos, ou algo parecido? Porque seria desonesto. O feminismo faz, obviamente, 
parte dos direitos humanos de uma forma geral — mas escolher uma expressão vaga 
como “direitos humanos” é negar a especificidade e particularidade do problema de 
gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo 
dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. Que o 
problema não é ser humano, mas especificamente um ser humano do sexo feminino. 
Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e 
oprimia o outro. É no mínimo justo que a solução para esse problema esteja no 
reconhecimento desse fato. (Adichie, 2014, "Capítulo: Sejamos Todos Feministas"). 

Se mais pessoas entendessem realmente o que significa ser feminista, possivelmente mais 

pessoas iriam aderir à causa. Um dos principais problemas é o estigma há muito associado à 

expressão "feminismo" ou "feminista". Traços que foram adquiridos, não pelo movimento, 

mas por pressões sociais e políticas que desvirtuaram o que é feminismo para o grande 
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público. O diálogo é essencial para desmistificar o movimento, e não é necessariamente 

explicar o que significa ser feminista, mas sim compartilhar o que significa ser mulher.  

No âmbito do design gráfico, que será aprofundado ao longo desta dissertação, o 

feminismo é importante porque sem ele provavelmente não estaríamos questionando uma 

série de decisões pré-estabelecidas, atitudes abusivas e contextos cruéis. Por ser uma 

ferramenta de expressão social, o design pode ser influenciado pelo feminismo de diversas 

formas e vice-versa.  
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Capítulo 2: O Design Gráfico 

A terminologia “design” deriva do termo latino designare (designar/desenhar), mas de 

acordo com o contexto pode designar “plano, projeto, intenção, processo” ou “esboço, 

modelo, decoração, composição visual, estilo” (Mozota, 2011, p. 15). Assim sendo, 

etimologicamente o design é o produto resultante de intenção e desenho. Por outro lado, o 

design como um todo compreende uma série de definições e isso pode dificultar seu 

entendimento.  

Mozota (2011), por exemplo, defende que a equação do design envolva tanto a parte 

teórica quanto a prática. Segundo Meggs e Purvis (2012, p. VII), William Addison Dwiggins 

foi o primeiro a empregar o termo graphic design em 1922, contudo a nomenclatura só seria 

utilizada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Até então, o que hoje é compreendido 

como designer gráfico, à época era conhecido como “artista comercial”.  O uso do termo 

ganhou força com a expansão do design gráfico, tanto tecnologica quanto 

mercadologicamente.  

As we move forward through the digital era, graphic design is undergoing spectacular 
changes. Naturally, future generations of graphic designers will challenge existing 
means of perception and established aesthetic concepts. Whenever we assume we 
stand at the vanguard, we realize we are truly only at the beginning of an uncharted 
landscape. We are continually confronted by new visual messages, and those that 
remain significant must be visually striking, intellectually stimulating, and deeply 
genuine. The computer has augmented the pace at which graphic design problems can 
be solved and permits designers to work more resourcefully. (Meggs & Purvis, 2012, 
p. VII).   

Para compreender a origem do design é preciso aceitar uma série de fatores 

evolutivos, artísticos e econômicos (Meggs & Purvis, 2012, p. VI). A obra Meggs’ History of 

Graphic Design (2012) apresenta um dos relatos mais completos sobre a história do design 

gráfico. Meggs e Purvis (2012, p. 6) discutem a importância da mão como ferramenta, para 

carregar, proteger, segurar e produzir outras ferramentas. Como exemplo, os autores usam 

uma pedra de três milhões de anos encontrada perto do lago Turkana no Quênia, que fora 
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modificada para ficar mais pontiaguda. Esta intenção de transformar a função de um objeto – 

acredita-se que a pedra era usada para cavar ou auxiliar no corte de alimentos – é, segundo os 

autores, a síntese do que significa design.  

De forma similar, a expressão "desenho industrial" também ganhou notoriedade. 

Joaquim Redig (2005), um dos pioneiros do design gráfico no Brasil, assim a definiu na 

década de 1970: 

Desenho Industrial (Design) é o equacionamento simultâneo de fatores ergonômicos, 
perceptivos, antropológicos, tecnológicos, econômicos e ecológicos, no projeto dos 
elementos e estruturas físicas necessárias à vida, ao bem estar e/ou a cultura do 
homem. (Redig, 2005, p.32). 

      

Contudo, com os avanços tecnológicos e sociais torna-se imperativo pensarmos o design de 

maneira mais abrangente, através de definições como a apresentada por The Design 

Organization (WDO), por exemplo: 

      

Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds 
business success, and leads to a better quality of life through innovative products, 
systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between what is 
and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses creativity to 
resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, system, 
service, experience or a business, better. At its heart, Industrial Design provides a 
more optimistic way of looking at the future by reframing problems as opportunities. 
It links innovation, technology, research, business, and customers to provide new 
value and competitive advantage across economic, social, and environmental spheres. 
(WDO, 2019). 

Pode-se definir o design gráfico como um dos diversos componentes do design, que 

tem como objetivo final a comunicação visual através de padrões, signos, símbolos, imagens 

e tipografia, ao criar vínculos entre o usuário (público) e o produto (projeto). O trabalho do 

designer gráfico, portanto, não é tão somente projetar. O design deve envolver leiaute, 

composição, organização e comunicação. 
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Naturally, the visual nature of graphic design is our primary concern, but we must also 
consider the values of the designers, the impact of their work on audiences, and the 
intrinsic meaning of forms. Traditional art history research approaches are in many 
ways insufficient for addressing the relatively recent and completely unique history of 
graphic design. Concentrating only on individual designers and their most important 
works or placing these designers systematically into schools or overall movements 
does not adequately fulfill our needs. (Meggs & Purvis, 2012, p. VI). 

         

Richard Hollis (2000), por sua vez, defende em Design Gráfico: uma História 

Concisa  que a prática não deve ser separada do projeto e que o design gráfico pode ser 

compreendido de acordo com sua função.  

A principal função do design gráfico é identificar: dizer o que é determinada coisa, ou 
de onde ela veio proporcionando a compreensão da mensagem. Sua segunda função 
seria de informar e instruir, indicando a relação de uma coisa com outra quanto à 
direção, posição e escala. A terceira função muito diferente das outras duas, é 
apresentar e promover, proporcionando a retenção da atenção do consumidor ou 
usuário, tornando desta forma uma mensagem inesquecível. (Hollis, 2000, p.4). 

      

De forma similar, André Villas-Boas (2000) em O Que é e o Que Nunca Foi Design Gráfico 

apresenta o design gráfico como uma atividade de ordenação projetual de elementos estético-

visuais, a qual visa a expressão pela reprodução de mídia gráfica; além do estudo da operação 

e análise de produção (criação, ilustração, diagramação, ordenação tipográfica, fotografia, 

etc.). Quanto ao aspecto funcional, o autor defende que os projetos tenham como objetivo o 

ato de comunicar, a partir de ferramentas visuais, uma mensagem que conecte-se com o 

usuário (observador) – seja o intuito final apenas comunicar ou mesmo vender um produto. 

Villas-Boas exclui desse significado os projetos que visam a comunicação imediata, a 

usabilidade e os aspectos ergonômicos, como, por exemplo, placas de sinalização, manuais de 

instrução e, também, bulas de remédio. Por fim, o autor defende o aspecto simbólico do 

design, considerando esse o mais sutil, e que pode gerar confusão entre produtos do design 

gráfico e produções artísticas e artesanais. Contudo, o autor defende que a simbologia agrega 

ao produto a função de fidelizar seu usuário e, por isso, deve ser considerada parte importante 

do processo.   
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2.1 Design Emocional 

O design emocional explora o relacionamento do usuário com o produto. De forma 

geral, o design já implica essa preocupação para com o usuário, contudo essa especificação 

exige uma atenção maior às questões estratégicas de desenvolvimento e marketing.  

O sistema afetivo faz julgamentos e rapidamente ajuda a determinar quais coisas no 
ambiente são perigosas ou seguras, boas ou ruins. O sistema cognitivo interpreta e faz 
todo o sentido do mundo. O afeto é o termo geral para o sistema de julgamento, seja 
consciente ou inconsciente. (Ravanello et al, 2015, p. 04). 

Quando o usuário desenvolve um relacionamento com um produto, essa ligação não se dá 

apenas por fatores projetuais (como funcionalidade), mas sobretudo por questões de apelo 

emocional. De acordo com Norman (2004), o design pode adquirir três formas principais: a 

visceral, a comportamental e a reflexiva.  

 
Figura 1: Resumo dos três níveis de Design Emocional. Fonte: Norman (2004). 

O design visceral refere-se às reações imediatas ao produto. Segundo Norman (2004, 

"Three Levels of Design Visceral, Behavioral, and RefIective"), “visceral design is what 

nature does”. Está relacionado não com a função ou o objetivo do produto, mas com a 

maneira como o usuário o interpreta inicialmente. O autor afirma, por exemplo, que a 

publicidade faz muito uso do design visceral na expectativa de apelar aos sentidos de 

interesse do usuário para somente depois preocupar-se com a funcionalidade do produto, ou 
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até com o valor do mesmo. O usuário deseja o produto pois o mesmo é apelativo aos seus 

sentidos.  

O design comportamental, por sua vez, refere-se à usabilidade, ao quão funcional o 

produto é sem preocupar-se com aparência ou racionalidade (Norman, 2004). O design do 

produto é orgânico e isso se reflete no usuário, que imediatamente percebe sua 

funcionalidade. Sobre o design comportamental, Norman (2004) explica: “if you can't 

understand a product, you can't use it – at least not very well” ("Three Levels of Design 

Visceral, Behavioral, and RefIective"). O autor defende ainda que o design comportamental 

direcione-se ao usuário final do produto, uma preocupação que deve estar presente nas 

escolhas projetuais, como toque e/ou legibilidade.  

Por fim, por design reflexivo compreende-se um conceito mais abrangente ao 

incorporar mensagem, cultura e significado. Está intrinsecamente ligado ao nível pessoal do 

usuário, é sobre o que o produto evoca. Para exemplificar o design reflexivo, Norman (2004) 

novamente faz uso da publicidade: “pretty products – sexy automobiles, powerful-looking 

trucks, seductive bottles for drinks and perfume – play with the visceral level. Prestige, 

perceived rarity, and exclusiveness work at the reflective level” ("Three Levels of Design 

Visceral, Behavioral, and RefIective"). O design reflexivo, portanto, trabalha não apenas com 

o produto, mas com a marca que ele carrega. Como resultado, o relacionamento pode revelar-

se maior entre marca-usuário do que entre produto-usuário. 

Por fim, cabe colocar que: 

O design emocional é uma das áreas do design mais facilmente caracterizáveis como 
científicas, na medida em que trabalha com teoria, método e resultados de pesquisa 
que permitem a elaboração de afirmações sobre a experiência. (Ravanello et al, 2015, 
p. 04). 

Sendo assim, é possível concluir que o design emocional permite associar um ideal ao 

produto/marca, isto é, uma mensagem e/ou posicionamento juntamente com o usuário. 
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2.2 Design Social 

Danilo Silva (2009) defende a expressão "design social", uma terminologia que 

representa a tendência inovadora de projetar produtos industriais em um âmbito social. O 

autor sugere o termo para profissionais que atendem grupos sociais geralmente excluídos das 

narrativas comerciais. De forma similar, Bernd Löbach (2001) defende em seu método 

projetual a resolução da problematização que determinado produto evoca. Conforme o autor, 

o design, portanto, teria como função auxiliar na resolução de adversidades sociais. Desta 

forma, o designer coloca o problema dos usuários no centro das questões projetuais. Contudo, 

de acordo com Miyashiro (2006), todo e qualquer produto de design deve ter preocupações 

políticas e sociais em sua formulação. Assim, esse autor refuta a ideia de "design social" e a 

classifica como uma terminologia redundante. De maneira complementar, Redig (2011) 

coloca: 

Não entendo bem esse termo, porque não existe design que não seja social – para a 
sociedade. Se não for, não é design. O que seria design não social? Design comercial? 
Design comercial que não for dirigido às necessidades da sociedade não é design. 
(Redig, 2011, p. 93). 

      

Em última análise, é possível constatar que o design por si só tem uma 

responsabilidade social e moral que impacta na sociedade. Nesse contexto, Flávia de Barros 

Neves (2011, p. 46) defende a nomenclatura “design socialmente engajado” na medida em 

que o termo design por si só não evoca tais ideais em projetos de intenção e responsabilidade 

social. Na conjuntura atual, o “design socialmente engajado” poderia ser aquele que 

preocupa-se em desenvolver produtos de maneira politicamente consciente, tal como 

afirma Eskilson (2007): 

Ao invés de se limitar (...) em resolver problemas estéticos como criar um novo 
logotipo, reconfigurar a forma de um bule de café (...), um subconjunto de designers 
acredita que o campo deve confrontar os problemas mais urgentes da sociedade 
contemporânea, do aquecimento global ao tratamento da AIDS. (Eskilson, 2007, p. 
417). 
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Já Ezio Manzini (2008) adota o termo “inovação social” para projetos comprometidos 

com a resolução de questões sociais, ou com o desenvolvimento e manutenção de resultados 

sustentáveis e de cunho social. A “inovação social” pode ser impulsionada pelo 

desenvolvimento tecnológico, contudo devem-se ter procupações de caráter comportamental 

e coletivo. É nessa percepção quanto ao equacionamento de fatores projetuais que o trabalho 

do designer se faz mais necessário. É sobretudo nesse contexto que Ana Luisa Escorel (2000) 

afirma que “o design é uma das formas de expressão mais instigantes do nosso tempo. É 

também um instrumento de grande eficácia para a promoção do bem-estar e para a 

divulgação de informações” (Escorel, 2000, p. 12). Ainda no que tange a relação entre design 

e comunidade, Manzini (2008, p. 39) adiciona: "a ideia do bem-estar é uma construção social 

que se forma ao longo do tempo, de acordo com uma variedade de fatores". Em outras 

palavras, o design é um conceito em constante desenvolvimento, resultado de critérios e 

percepções conjuntas da comunidade. Um exemplo disso podem ser as mudanças 

implementadas no design para assegurar a acessibilidade dos usuários, como possibilidades 

de aumentar ou diminuir o tamanho das fontes, ou permitir comandos por voz.  
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Capítulo 3: Breve contextualização da relação entre design e feminismo 

Se o design permite uma compreensão mais fácil do mundo a partir do desenho de 

manuais e produtos e da comunicação de mensagens ao grande público, o feminismo se 

assemelha a isso no nível empático. Como revela-nos Márcia Tiburi: 

O feminismo nos ajuda a melhorar o modo como vemos o outro. O direito de ser 
quem se é, de expressar livremente a forma de estar e de aparecer e, sobretudo, de se 
autocompreender é ao que o feminismo nos leva. (Tiburi, 2018, p. 23).  

O feminismo transforma as pessoas e a capacidade de colocar-se no lugar do próximo é uma 

das principais qualidades do movimento. Quando a sociedade compreende que nem todos 

têm as mesmas oportunidades, narrativas e histórias, é possível evoluir como comunidade. O 

feminismo impacta a sociedade de uma forma reveladora. Para tanto, primeiro é preciso 

entender que a história nem sempre é apresentada com todas as suas versões.  

Simone de Beauvoir (2009) em O Segundo Sexo – uma das obras mais importantes do 

movimento feminista – propõe: “A humanidade é masculina, e o homem define a mulher não 

em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo” (Beauvoir, 2009, 

"Introdução"). De maneira similar, Tiburi reflete:   

Os homens produziram discursos, apagaram os textos das mulheres e se tornaram os 
donos do saber e das leis, inclusive sobre elas. Tudo o que sabemos sobre as mulheres 
primeiro foi contado pelos homens. Da filosofia à literatura, da ciência ao direito, o 
patriarcado confirma a ideia de que todo documento de cultura que restou é um 
documento de barbárie. (Tiburi, 2018, p. 48). 

Muitas das narrativas femininas foram distorcidas. Isso resultou numa constante negação do 

que as mulheres são capazes. O design gráfico, inclusive como profissão, é um retrato disso. 

Martha Scotford (1991) em Is there a canon of graphic design history? discute as divisões 

tradicionais da história do design gráfico baseadas em designers de renome. Em muitas de 

suas listas não há nomes de mulheres; a própria Scotford levanta essa questão sem ser o 
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enfoque de seu trabalho, mas sim como um resultado do machismo enraizado em nossas 

relações sociais. 

Como colocado anteriormente, a luta feminista ganhou força na década de 70, mas é 

absolutamente necessária nos dias atuais, visto que a igualdade de gênero ainda não foi 

alcançada. Em The Woman's Dress for Success Book, John Molloy (1977) descreve como o 

design de moda deve ser feito para as mulheres que ingressaram no mercado de trabalho. O 

design se resumia a uma adaptação dos ternos masculinos, tanto no corte quanto nas cores. 

Um lenço, por exemplo, poderia ser incluído no pescoço como um acessório equivalente à 

gravata masculina. O desenho dos casacos com cortes longos, sem marcação nas cinturas e 

ombreiras pontudas, davam a aparência de masculinidade. Em resumo, a mulher era 

convidada a adaptar-se a um mercado laboral masculino acima de tudo. 

A história do design é marcada pelo estigma de ser uma profissão “efeminada”. 

Contudo, uma pesquisa realizada em 2016 pelo The American Institute of Graphic Arts 

(AIGA),  revelou que apesar de representarem a maioria no mercado de design, as mulheres 3

recebem aproximadamente 10 mil dólares a menos do que os homens (Figura 2). Como 

aponta Adichie (2014, "Sejamos Todos Feministas"): “A já falecida nigeriana Wangari 

Maathai, ganhadora do prêmio Nobel da Paz, se expressou muito bem e em poucas palavras, 

quando disse que quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos”. 

Adichie refere-se às mulheres de forma geral, visto que são pouquíssimas as profissões em 

que mulheres ocupam posições de chefia tanto quanto os homens. Da mesma forma, ainda 

que o design tenha essa peculiaridade de ser muitas vezes identificado com o universo 

feminino, o mercado de trabalho ainda é, de fato, relativamente dominado por homens.  

 Cf. AIGA (2016). Design Census. Disponível em: https://medium.com/aiga-orange-county/aiga-design-3

census-2016-investigating-designs-gender-pay-gap-4516a9d4ad98.
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Figura 2: Gráficos demonstram a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Fonte: Archie Bagnall. 

A disparidade salarial é um dos grandes problemas pelos quais mulheres passam ainda 

hoje. De forma intrínseca, características masculinas são geralmente associadas ao 

pragmatismo, à racionalidade e capacidade analítica, enquanto que as mulheres seriam 

supostamente mais emotivas, sensíveis e humanas. Como apontado por Sandra Bem (1981) 

em Gender Schema Theory, diferenças de gênero entre homens e mulheres começam ainda 

quando criança. Primeiro é apresentada uma série de associações subjetivas no esquema 

cognitivo; em seguida, a dicotomia entre homens e mulheres mantém-se presente por toda a 

vida. Em outras palavras, de forma preliminar, associamos as características de racionalidade 

aos meninos e de emoção às meninas, e, posteriormente, naturalizamos tais padrões para 

quaisquer comportamentos de homens e mulheres.  

Thus, to the extent that gender schema theory contains a feminist moral, it is that the 
network of associations that constitutes the gender schema ought to become more 
limited in scope and that society ought to temper its insistence upon the ubiquitous 
functional importance of the gender dichotomy. In short, human behaviors and 
personality attributes should cease to have gender, and society should stop projecting 
gender into situations irrelevant to genitalia. 
Were this to occur, we might then come to accept as a given the fact that we are male 
or female as un-self-consciously as we now accept as a given the fact that we are 
human. Our maleness or femaleness would be self- evident and non problematic; 
rarely would we be prompted to ponder it, to assert that it is true, to fear that it might 
be in jeopardy, or to wish that it were otherwise. The gender distinctions that 
remained would still be perceived—perhaps even cherished—but they would not 
function as imperialistic schemata for organizing everything else, and the artificial 
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constraints of gender on the individual's unique blend of temperament and behavior 
would be eliminated. The feminist prescription, then, is not that the individual be 
androgynous, but that society be aschematic. (Bem, 1981, p. 363). 

   
A partir da premissa que as narrativas das mulheres foram tomadas de si e 

reestruturadas e compartilhadas por homens, é possível concluir que as mulheres também não 

tiveram a oportunidade de se adaptar à cultura. Além das pressões sociais em torno da 

conciliação entre vida pessoal e profissional, existe ainda a busca por uma identidade e 

autenticidade. Existe uma distância de tais conceitos já pré-estabelecidos culturalmente, o que 

pode causar (especialmente numa sociedade machista) um estranhamento diante de tal 

comportamento. 

Neste cenário, como o design gráfico pode inserir-se em uma discussão tão ampla 

quanto o feminismo? Uma indústria que estimula diversas mudanças, com ferramentas que 

geram engajamento, e mesmo assim é ainda um ambiente tão desigual. Em 1993, Martha 

Scotford fez uma pesquisa com o AIGA em que questionou-se homens e mulheres, suas 

motivações, backgrounds, desejos e situações sociais.  Como parte dos resultados, Scotford 4

apresentou que homens e mulheres eram igualmente inconscientes a respeito das diferenças 

de gênero no mercado de design. Entretanto, a pesquisa revelou também que algumas 

mulheres apresentaram tendência a usar o design como ferramenta em projetos em prol de 

agendas feministas. A pesquisa realizada por Scotford concluiu ainda que as mulheres da 

indústria do design costumam ser mais jovens e engajadas. Assim, pode-se dizer que, em 

teoria, essas mulheres deveriam estar hoje em melhores situações trabalhistas, mas isso não 

necessariamente reflete o momento atual em sua totalidade. Dessa forma, é possível afirmar 

que, mesmo com as mudanças alcançadas com o decorrer dos anos, os resultados visíveis 

ainda são poucos. 

De fato, o design é uma prática associada à capacidade criativa de maneira geral, no 

entanto é também com frequência relacionado às habilidades supostamente classificadas 

 Cf. a pesquisa intitulada “Who are we? Where are we going?”. Disponível em: http://4

www.marthascotford.org/?p=27.
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como 'femininas'. Uma possível explicação para essa tendência seria a influência do Arts and 

Crafts, movimento inglês do final do século XIX que emergiu em reação aos efeitos 

negativos da industrialização e defendia a valorização do trabalho manual e mecânico. De 

qualquer forma, em suma, pode-se afirmar que são os homens que obtêm mais sucesso no 

mercado de design. Como apontado por Scotford (1993), as mulheres tendem a buscar 

temáticas mais sociais, porém essa não é uma agenda popular com todos os designers. 

Neste contexto,  Sheila Levrant de Bretteville é uma figura marcante na história do 

design gráfico. Em 1990, Bretteville foi nomeada diretora do Departamento de Design 

Gráfico da Universidade de Yale, uma importante escola de artes modernista que teve forte 

impacto sobre o design americano desde os anos 1950. Breteville, que fora aluna do 

departamento na década de 1960, foi nomeada pelo comitê da escola em função de sua 

trajetória como designer e ativista do movimento feminista. 

As a feminist who participated in the rebirth of the women’s movement in the 1970s 
and its critical refinement in the 80s, de Bretteville believes that the values culturally 
associated with women are needed in public life. She wants designers to begin 
listening to different voices, and to forge more attentive and open structures that 
provide opportunities for others to be heard. She wants to move design toward 
proactive practice instead of focusing solely on corporate service. (Lupton, 1993). 

Bretteville considerava importante que mais vozes participassem da discussão, 

gerando assim mais oportunidades. Contudo, mesmo com o apoio da maioria, alguns nomes 

não concordavam nem com a escolha de Bretteville, nem com seus ideiais. Por exemplo, Paul 

Rand, um dos grandes nomes do design gráfico e membro da faculdade desde os anos 50, 

demitiu-se na ocasião. Em um manifesto publicado originalmente em 1992 pela já 

mencionada AIGA,  Rand (2015) critica o potencial político do design: 5

Both in education and in business, graphic design is often a case of the blind leading 
the blind. To make the classroom a perpetual forum for political and social issues for 
instance is wrong; and to see aesthetics as sociology is grossly misleading. A student 
whose mind is cluttered with matters which have nothing directly to do with design; 
whose goal is to learn doing and making; who is thrown into the fray between 
learning how to use a computer at the same time that he or she is learning design 

 Cf. AIGA (1992), No. 2, Vol. 10. 5
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basics and being overwhelmed with social problems and political issues is a 
bewildered student. This is not what he or she bargained for, nor, indeed paid for. 
(Rand, 2015). 

Nessa passagem, Rand defende que designers devem projetar para a sociedade e não para 

minorias ou quaisquer grupos que não representem um reflexo cis da sociedade. De acordo 

com o designer, os profissionais da área não devem preocupar-se com questões sociais, seu 

trabalho deve ser focado apenas e puramente no aspecto laboral. Existem diversas abordagens 

de descrever a história e a contemporaneidade do feminismo, o ponto de vista do design e da 

arte é um ponto de vista privilegiado, porque, em princípio, é feito desde a liberdade. No 

entanto constatamos que – tal como citou – Rand, não o julgava necessário ou discutível no 

âmbito do design. Contudo, é possível questionar que nem todos os designers escolhem tratar 

de agendas sociais ou políticas, em muitos casos esse se torna o trabalho. O âmbito pessoal é 

político, quanto mais uma atividade profissional que implica comunicação, e sim, 

compromisso, como o design gráfico. Questionar a sociedade enquanto um profissional e 

enquanto pessoa faz parte da construção do pensamento crítico, e o uso de ferramentas de 

trabalho para impulsionar esse processo faz do indivíduo (seja ele designer, professor ou 

médico) um profissional mais competente.  

Em 1992, Ellen Lupton entrevistou Bretteville para a revista Eye e a questionou sobre 

seu engajamento. Na ocasião, Bretteville defendeu:  

People who have given their whole lives to supporting the classicizing aesthetic of 
modernism feel invalidated when we talk about this necessary inclusiveness, but this 
diversity and inclusiveness is our only hope. It is not possible to plaster over 
everything with clean elegance. Dirty architecture, fuzzy theory, and dirty design must 
also be out there. (Bretteville, 1992). 

A criatividade é essencial no trabalho do designer, porém mulheres na sociedade 

tendem a ser incentivadas a desenvolver suas habilidades sociais e humanas (especialmente 

as  associadas com o desenvolvimento familiar), enquanto a criatividade acaba por ser uma 

característica dos que possuem pensamento analítico e não convencionais, geralmente 

associada aos homens. Como apontado por Gomes (2004): 
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Criatividade, na formação do desenhador, sempre foi reconhecida como elemento-
chave para o profissional inovador. Para obter essa atuação criativa, o desenhador 
deverá ser sistematicamente treinado, tanto em disciplinas teóricas quanto práticas, 
para neutralizar os bloqueios contraídos socialmente e derrubar as barreiras adquiridas 
ao longo do ensino-fundamental. (Gomes, 2004, p.23). 

Ken Robinson (2011), por sua vez, defende que a criatividade é uma ideia complexa e 

que a maior parte das pessoas não compreende seu significado de maneira precisa. Segundo o 

autor, a criatividade é uma habilidade que está presente em pessoas ou atividades especiais. 

Robinson (2011) reitera que a imaginação é a fonte da criatividade, e que criatividade e 

imaginação não são a mesma coisa. Imaginação é um dom primário do pensamento humano, 

é a capacidade de refletir sobre questões que não estão presentes em nossos sentidos; pode-se 

dizer que é também o primeiro passo para iniciar um projeto de design. O autor defende ainda 

que a imaginação possibilita rever o passado, antecipar possibilidades e transformar o 

presente. A criatividade, por outro lado, está à frente disso: se a imaginação envolve o 

pensamento consciente ou não, a criatividade envolve a prática, o ato de fazer. Dito de outra 

forma, Robinson acredita que a criatividade é a imaginação aplicada.  

Ainda no que tange a criatividade, Edgar Charles Stuber (2012) defende que o 

processo criativo é a base para a geração de inovações. Alt e Pinheiro (2011) vão adiante e 

afirmam que uma ideia para ser considerada inovadora, é necessário haver compartilhamento 

com um público – somente assim ela poderá ser testada e aprimorada. De acordo com os 

autores (Alt & Pinheiro, 2011, p. 42), “a inovação é fruto da criatividade colocada em prática 

com o intuito de gerar resultados positivos para o negócio e criar impacto positivo para as 

pessoas". Nesse ponto, entendendo inovação como um processo de execução de novas ideias, 

ou a apresentação de algo novo ou que foi melhorado (presumindo-se um resultado melhor 

que o anterior), vale reconsiderar a definição de Robinson (2011) de criatividade, descrita 

acima. 

Neste contexto, Neumeier (2010) coloca o design como uma ferramenta fundamental 

para gerar uma cultura de inovação:     
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O Design detém as habilidades necessárias para identificar os futuros possíveis, 
inventar produtos interessantes, construir pontes que levem até os clientes, solucionar 
problemas capciosos, e muito mais. Mas o fato é que, se você deseja inovar, você tem 
que adotar o design. (Neumeier, 2010, p. 6). 

      

De acordo com esses princípios, o design é uma ferramenta que engloba os processos 

de imaginação, criatividade e inovação. A partir da necessidade de questionar para quem o 

designer projeta, é possível concluir um papel mais ativo do profissional. A inovação é uma 

característica positiva que as marcas podem adquirir a partir de um posicionamento adotado 

com o design. Ademais, Neumeier (2010, p. 14) explica, se as marcas desejam lucros e 

fidelização a longo prazo, não devem começar pela tecnologia, e sim pelo design.  

Se a criatividade exige um extenso domínio de técnicas e práticas, assim como de 

embasamento teórico, é possível concluir que aquelas mulheres que não tenham auxílio, 

oportunidade e encorajamento para desenvolverem-se de maneira competitiva estarão sempre 

um passo atrás. Em uma sociedade onde as mulheres ainda são questionadas por 

demonstrarem interesse em profissões exatas, por exemplo, e os homens são estimulados a 

conquistar sempre mais, deve-se problematizar até que ponto a concorrência profissional 

entre designers homens e designers mulheres é realmente justa. 
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Capítulo 4: O Que é um Design e uma Arte Feminista? 

Em Methods and Theories of Art History, Anne D'Alleva (2005) discute o que é uma 

arte feminista. Seria o fato de representar as mulheres? Ou artes produzidas por mulheres? A 

autora defende que, assim como o próprio feminismo, a história da arte feminista também 

tem vertentes. A história da arte feminista pode ser explorada a partir do ponto de vista de 

artistas negras, por exemplo, ou através de temáticas feministas. Isso se reflete no que é 

entendido hoje como feminismo, tal como observa Tiburi (2018, p. 32): “nosso feminismo 

não nasce em nós, foi herdado e transformado devido a um sistema de injustiça ao qual 

opomos a luta”. O movimento abraçou diversas minorias no decorrer de sua história, posto 

que muitos grupos marginalizados também são atingidos pela cultura do machismo, e 

feminismo envolve, essencialmente, compreender o outro de forma digna. Griselda Pollock 

discute a contribuição do movimento em um cenário cultural e acadêmico como um ideal 

intencional de representação: 

Feminism’s greatest contribution to cultural life as a whole, and to academic work in 
particular, is primarily as thought. What makes a work of art relevant for feminism is 
if it offers thought that is relevant. (Pollock, 2006, p. 33) 

Se no início do século XX as sufragistas lutavam pelo direito ao voto, hoje as 

mulheres lutam pela igualdade salarial, por exemplo. Por isso, é possível afirmar que o 

movimento feminista está em constante evolução. “A complexidade do feminismo está 

relacionada com a sua habilidade de se transformar com o tempo, através da experiência e 

vivência de cada pessoa que se identifica como feminista” (Pereira, 2018, p.14). A ampliação 

dos direitos das mulheres permitiu que o movimento feminista direcionasse sua atenção para 

outras lutas, que não necessariamente envolvem apenas as mulheres. A inclusão de narrativas 

das minorias permitiu essa transformação e, de acordo com Tiburi (2018, p. 45), é 

propriamente a “pluralidade de propostas e posturas no âmbito feminista que incluem 

mulheres de todas as idades, raças, crenças, plasticidades, escolaridades, sexualidades” que 

torna o movimento tão poderoso e relevante. Assim, é possível entender que a diversidade 
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amplia o diálogo; é essa habilidade de adaptar-se às diferentes realidades que torna o 

feminismo um movimento em constante progresso. Ademais, muitas questões feministas 

variam de acordo com o lugar de fala, se no Brasil mulheres lutam pelo direito à segurança, 

igualdade de oportunidades e independência, no Paquistão meninas lutam pelo direito à 

educação. 

A falta de representatividade feminina na história do design gráfico explica-se, em 

parte, pelo fato de que até o final do século XIX as mulheres não tinham, em primeiro lugar, 

como contribuir e, em segundo, como produzir qualquer trabalho. Visto que a sociedade até 

então era controlada pelos homens (quando crianças e jovens, eram controladas pelos pais e 

irmãos e, quando casadas, pelos maridos), as mulheres não tinham como adquirir quaisquer 

materiais que não fossem autorizados pelos homens ao seu redor. É compreensível, então, 

que durante este período as mulheres tenham desenvolvido habilidades nas artes decorativas, 

posto que era uma condição adaptável à vida doméstica.  

Em 1882, a primeira escola feminina de design foi criada no Reino Unido para 

atender mulheres de classe média. Entretanto, ainda que tivessem acesso à formação em 

design, às designers eram negadas quaisquer oportunidades no mercado de trabalho. Algumas 

décadas mais cedo, o Movimento de Arte e Artesanato, fundado em 1850 e atuante até 1914, 

tinha como objetivo uma agenda socialista e de inclusão das mulheres: “to redefine the role 

of art and craftsmanship, restore dignity to labour, elevate and ennoble the artisan, create 

opportunities for women, and implement social reform” (Pevsner, 2005, p. 32). Esse foi um 

dos primeiros movimentos no âmbito do design a buscar uma possível independência 

feminina no mercado de trabalho, razão pela qual obteve significativo apoio popular na 

época.  

Os anos seguintes foram marcados pela introdução das mulheres em outras áreas, tais 

como encadernação de livros, pinturas em porcelana e trabalhos em metal. Nesta época, 

empresas como a Morris and Co. passaram a desenvolver produtos direcionados às classes 

mais baixas e a contratação de mulheres possibilitava emprego de mão de obra mais barata. 

Ao final da Primeira Guerra Mundial, pode-se dizer que as mulheres já haviam sido 
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introduzidas no mercado de trabalho, inclusive no de design, ainda que de maneira 

completamente injusta e desigual.  

Em 1919, a escola de design Bauhaus é fundada e inicia-se um novo marco na história 

do design. Contudo, como apontado por Bruce & Lewis (1990, p. 116), as mulheres 

continuaram a ser discriminadas pelo seu gênero. Eileen Gray é um exemplo disso: a designer 

influenciou Le Corbusier, porém seu trabalho foi exibido apenas em locais de pouca 

visibilidade ou substituído rapidamente. No final de sua carreira, Gray ainda teve seu trabalho 

atribuído a colegas do sexo masculino.  Nesta época, a indústria sofrera ainda com os 6

impactos da Segunda Guerra Mundial. No caso do design, que estava naquele momento 

voltado para o mercado de decoração, foi um período de baixa procura ao passo que era 

considerado como parte do mercado de luxo e não como uma necessidade da sociedade.  

Os anos 1970 marcaram a expansão do varejo, o que refletiu consideravelmente no 

design de moda. Décadas antes, Coco Chanel já havia marcado seu nome com um portfólio 

que trazia mulheres em roupas confortáveis e sóbrias. Neste novo cenário, é compreensível 

que o momento tenha sido uma das grandes oportunidades para a ascenção das mulheres no 

mercado de design. Isabelle Anscombe (1984), em A Woman's Touch, relata as histórias de 

diversas mulheres que contribuíram para a história do design, tais como Vanessa Bell e Jenny 

Morris. Essa última, juntamente com seu esposo William Morris, desenvolveu trabalhos 

têxteis e de estamparia no âmbito da já citada Morris and Co.. Como citado anteriormente, a 

empresa era reconhecida por empregar diversas mulheres, porém as mesmas recebiam 

salários mais baixos que os homens e não eram estimuladas a buscar oportunidades fora da 

Morris and Co.. 

Em 2001, foi publicado na revista DOT DOT DOT o artigo "'I’m only a designer”: 

The double life of Ernst Bettler", escrito por Christopher Wilson. O artigo narra a trajetória 

de um designer suíço, Ernst Bettler, desde seu estilo e onde havia adquirido suas influências, 

até uma história sobre como seu trabalho derrubara uma empresa farmacêutica que tinha 

 Para mais informações, cf. https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/bydesign/eileen-gray:-an-6

overlooked-designer/5958388.
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ligações com o nazismo.  Segundo o artigo citado, Bettler havia produzido uma série de 7

pôsteres com medicamentos. Como exemplo, mostrou-se um pôster com uma mulher de 

cabeça baixa e braços flexionados apoiados na cabeça, como se tivesse com enxaqueca, junto 

ao medicamento Contrazipan. A expressão corporal da mulher reproduzia a letra A, e ao unir 

este pôster aos demais, podia-se ler através das formas dos corpos a palavra "NAZI" (cf. 

Figura 3). Segundo consta, a empresa teria testado os medicamentos em vítimas do 

holocausto nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Os pôsteres 

foram dispostos em Burgwald e no bairro de Sumisdorf na Suíça. Depois disso, a empresa 

teria fechado as portas em seis semanas. O artigo trazia ainda uma foto atual do designer e 

uma foto miniatura de como ele seria quando jovem.  

 
Figura 3: Problem Solved (2002), o suposto trabalho de Ernst Bettler é utilizado em livro de Johnson (2002).  

Fonte: Problem Solved. 

A história ganhou notoriedade e chegou a ser usada como exemplo em livros, tal 

como em Problem Solved de Michael Johnson (2002). O único problema é que a empresa 

farmacêutica, os medicamentos, os lugares citados no artigo, ou o próprio Bettler – nenhum 

 A empresa em questão chama-se Pfäfferli+Huber.7
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deles, de fato, existiu. O perfil apresentado por Christopher Wilson, que escrevera o artigo, 

era fictício. A questão que coloca-se, portanto, é: por que foi tão fácil acreditar no conto de 

Wilson? Possivelmente porque ler sobre a trajetória de um designer suíço, homem, branco, é 

parte do cotidiano da história do design gráfico. Porém, pode-se questionar se a aceitação 

dessa história seria a mesma caso essa trajetória fosse sobre uma profissional mulher, negra, 

com as mesmas aptidões. Haveria possivelmente mais questionamentos por parte da 

sociedade, pois representaria uma minoria e não um perfil constante no universo do design.  

4.1 Pioneiras do Design 

Na história do design gráfico, existem diversos exemplos de talentos femininos, além 

da já citada designer Sheila Levrant de Bretteville. Mesmo que estas não estejam 

necessariamente em destaque tanto quanto os homens, e mesmo que ainda hoje o design 

tenha reflexos do machismo, é importante lembrar que existiram e existem diversas designers 

com portfólios excepcionais. Compreender que a história da arte e do design é uma questão 

complexa para as mulheres, é reconhecer a lenta evolução sobre os direitos femininos e como 

isso afeta a oferta de oportunidade para as mullheres. Para exemplificar a produção feminina, 

abaixo enumera-se quatro das principais trajetórias de destaque no universo do design 

gráfico.  

Cipe Pineles 

Em 1996, cinco anos após seu falecimento, Cipe Pineles ganhou a AIGA Medal, 

prêmio conferido aos profissionais como forma de reconhecimento por suas realizações e/ou 

contribuições excepcionais no campo do design e da comunicação visual. A contribuição 

pode ser prática, escrita, relativa ao ensino ou à liderança no setor. Cipe Pineles nasceu na 

Polônia em 1908 e mudou-se para os Estados Unidos em 1923. Anos mais tarde, matriculou-
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se no Pratt Institute como estudante de commercial art e um ano depois foi agraciada com 

uma bolsa de estudos em pintura da Tiffany Foundation. Nessa época, Pineles uniu-se ao 

coletivo de imigrantes europeus Composing Ltd.. Posteriormente, foi trabalhar na Condé 

Nast sob a tutela de M. F. Agha, que transmitiu-lhe seus ensinamentos sobre tipografia, 

fotografia e composição. Pineles trabalhou também como diretora de arte da revista Glamour 

e alguns anos depois assumiu a diretoria criativa da revista Seventeen. Em seguida, trabalhou 

para a revista Charm, onde permaneceu por nove anos consecutivos (cf. Figura 4).  

Em 1943, Pineles foi a primeira mulher a integrar o New York Art Directors Club, até 

então um clube com apenas homens como membros, e, anos mais tarde, foi ainda aceita no 

hall of fame do grupo. Em 1955, Pineles foi novamente a primeira mulher a pertencer ao 

Alliance Gaphique Internacionale e, em 1984, a Society of Publication Designers a honrou 

com o prêmio Herb Lubalin. Muitas publicações podem ignorar Pineles como pioneira do 

design gráfico, porém o fato de ela ser a primeira mulher em muitos grupos de design 

dominados por homens ajuda a reafirmar o poder de seu trabalho. Tal como destacado no 

website de AIGA: 

As a “first” female allowed on some closely protected male professional turf, Pineles 
was pleased to be included with all her friends. Although these rewards were late in 
coming, Pineles was of a generation and demeanor that were gracious and patient. She 
has remained, unfairly and unfortunately, a footnote to American graphic design 
history, overshadowed by the attention paid to her two husbands, but this is soon to 
change. (Scotford, 1996). 
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Figura 4: Exemplos da obra de Cipe Pineles. Fonte: Revistas Seventeen, Charm e Lincoln Center Journal. 

Fonte: reprodução da autora. 

April Greiman 

April Greiman é uma designer de Nova Iorque nascida em 1948. Greiman estudou 

design gráfico no Kansas City Art Institute (EUA) e na Basel School of Design (na época 

Allgemeine Künstgewerberschule Basel, localizada na Suíça) – nessa última, sob a tutela de 

Armin Hofmann and Wolfgang Weingart. Foi durante esse período que a designer 

desenvolveu seu estilo, o qual seria, posteriormente, considerado como new wave. 

O design gráfico era até 1984 – ano em que a Apple Macintosh é lançada – uma 

atividade de natureza mecânica e analógica. Os avanços tecnológicos causavam estranheza 

em muitos profissionais, mas esse não foi o caso para Greiman. A designer explorou as novas 

mídias de forma intensa, fazendo uso ao máximo da tecnologia da época. Como revela-nos 

Lê (2019), “by involving advanced technology in her design process, her work soon 

encompassed a unique and multidisciplinary aesthetics”. Greiman experimentava com 

tipografias, tridimensionalidade, cor, layers e vídeo. Os resultados eram peças com diversos 

estilos, ou seja, produtos quase híbridos.  

Um exemplo disto seria o número 133 da revista Design Quarterly, publicada pelo 

Walker Art Center em 1986, em que Greiman figura como tema e designer da edição. Na 
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ocasião, a designer utilizou a oportunidade para apresentar seu trabalho e questionar: “Does it 

make sense?” (cf. Figura 5). Greiman transformou a revista em um pôster dobrável de quase 

2 metros de largura em que uma mistura de cores espaciais e imagens (incluindo o corpo nu 

de Greiman) são sobrepostas a comentários sobre o processo digital. A peça por si só era um 

desafio; Greiman utilizou ferramentas de Macintosh e MacDraw e o arquivo demorou horas 

para ser finalizado e impresso. Em um dos primeiros testes, a designer não gostou da forma 

como seu seio direito aparecia. Acredita-se, então, que a primeira edição da imagem tenha 

sido feita com a designer espelhando seu seio esquerdo. 

 

Figura 5: Pôster "Does It Make Sense?" para Design Quaterly, 1986. Fonte: Design Museum. 

“Does It Make Sense?” também foi um marco no design gráfico porque até então, de 

maneira geral, muitos designers consideravam inaceitável a imagem produzida por 

computador (com pixels de baixa qualidade e ruídos). 

The computer itself was viewed as cold and unfriendly, wildly expensive, and a 
harbinger of the demise of fine design. After the publication of Design Quarterly 
#133, many designers felt compelled to reconsider the role of the computer in design 
practice. Greiman's willingness to ask the question, and to place it at the center of the 
design community, triggered countless debates about computers, context, and 
creativity. 
(...) 
Beyond considering whether digital technologies made sense, the Design Quaterly 
poster seemed to embody the disillusionment of a nation deeply wounded by the 
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Vietnam war and shaped by the growth of feminism, spiritualism, Eastern religion, 
Jungian archetypes, and dream symbolism. (AIGA, 1998). 

Além de pioneira no design gráfico, Greiman foi umas das vozes mais ativas na 

disseminação da importância de ferramentas como o Macintosh para profissionais do setor. 

Ela também é uma importante colaboradora do movimento feminista na busca por 

reconhecimento para as mulheres designers e até hoje contribui para a causa (Lê, 2019). 

Paula Scher 

Paula Scher foi a primeira sócia do renomado estúdio Pentagram, criando no ano de 

1991 em Nova Iorque. Assim como Greiman, ela também iniciou sua carreira entre os anos 

1970 e 1980. Seu estilo é marcado pela mistura do pop e da arte, bem como pelo uso da 

tipografia. Um de seus trabalhos mais reconhecidos é a identidade visual de The Public 

Theater, vencedora do prêmio Beacon em 1996. Além disso, Scher já foi agraciada com 

diversos outros prêmios, incluindo o Art Director Club Hall of Fame (1998) e o Chrysler 

Award na categoria Design de Inovação (2000). A designer também é integrante do conselho 

de AIGA e recebeu, em 2001, a AIGA Medal – não à toa, a mesma premiação recebida por 

Pineles, em 1996, e por Greiman, em 1998. Em 2006, Scher foi ainda a primeira mulher a 

receber o prêmio Type Directors Club Medal. Assim como fora Pineles, Scher é membro do 

Alliance Graphique Internationale desde 1993, onde também atuou como presidente entre os 

anos de 2009 e 2012. 

Todas essas conquistas reafirmam Paula Scher como uma das mais renomadas e 

reconhecidas designers da atualidade. Seus trabalhos estão presentes nos mais importantes 

museus do mundo, tais como: Museum of Modern Art, Cooper-Hewitt National Design 

Museum, Library of Congress, Philadelphia Museum of Art, Denver Art Museum, Victoria 

and Albert Museum, Museum für Gestaltung Zürich, e na Bibliothèque Nationale de France e 

no Centre Georges Pompidou. Recentemente, o serviço de streaming Netflix dedicou 
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inteiramente à designer um episódio da série Abstract: The Art of Design. Na série 

documental, cada episódio explora uma vertente das artes e Paula Scher foi escolhida como a 

representante do universo do design gráfico.  

 
Figura 6: Exemplos de trabalhos de Paula Scher. Fonte: reprodução da autora. 

Ellen Lupton 

Ellen Lupton talvez seja mais reconhecida por seus trabalhos como autora de livros, 

do que propriamente por sua atuação como designer gráfica. Com experiências em curadoria, 

Lupton desenvolveu um estilo próprio no design tendo como preocupação principal a 

comunicação e a forma em que ela é organizada. Algumas de suas obras mais reconhecidas 

são Thinking with Type (2004) e Graphic Design: The New Basics (2008) (cf. Figura 7). 

Lupton's writing about design is itself an art. (…) Lucid, sophisticated and free from 
jargon, her words continue to define the territory of graphic design after 
deconstruction — using theory not just as a collection of footnotes or an intellectual 
endgame, but also as a way to bring critical reflection into everyday practice. (Feo, 
2007). 
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Lupton também colaborou com o livro D.I.Y.: Design It Yourself (2006). A obra tem 

como objetivo ser um manual para designers iniciantes ou sem formação acadêmica. Seus 

livros são diagramados com maestria para que a informação dada seja facilmente assimilada 

pelos leitores. Assim como Paula Scher, Lupton também recebeu a AIGA Medal em 2007. 

Por fim, resta pontuar que Lupton não é somente um dos nomes mais importantes do design, 

como também uma das autoras mais relevantes do campo.  

 
Figura 7: Capas dos livros Thinking with Type (2004), D.I.Y.: Design It Yourself (2006) e Graphic Design: The New Basics 

(2008). Fonte: reprodução da autora. 
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Capítulo 5: O Design de Gênero 

    
Em Women and Invisible Social Identities: Women as the Other in Organizations, Joy 

Beatty (2006, p. 38) define: “gender is usually considered a visible difference because gender 

is enacted, and society has a pattern of practices and expectations that make this enactment 

visible”. Ainda segundo a autora, a dicotomia entre vida privada e pública é a base dos 

estereótipos pois homens precisam esconder seus sentimentos, enquanto que mulheres, 

mesmo que pareçam histéricas aos olhos dos homens, são identificadas como expressivas 

(Beatty, 2006, p. 39). 

Sabe-se que a questão de gênero é complexa posto que é a partir de sua representação 

que a interação social entre as pessoas é iniciada. Beatty (2006) usa como exemplo um bebê 

do sexo feminino que é vestido com roupas azuis; a confusão naqueles que interagem com o 

bebê se dão quando expectativas de gênero não são cumpridas. Os estereótipos de gênero 

também influenciam as diferentes percepções sobre as pessoas, tanto de forma positiva 

quanto negativa. Neste contexto, chega-se à conclusões baseadas na forma como nos 

comportamos, vestimos e falamos. Mesmo sem contato próximo, essas percepções muitas 

vezes geram indagações sobre perfil, crença e sexualidade. Entretanto, mesmo com o gênero 

representando questões visíveis sob a psique humana, existe uma série de fatores relacionadas 

à gênero que não são tão claras. As características associadas às mulheres e à feminilidade, 

por exemplo, revelam-se como produto de questões religiosas, sociais e biológicas atribuídos 

ao corpo feminino. No âmbito do trabalho, não são esses atributos que são geralmente 

valorizados, especialmente em áreas exatas e/ou em cargos de chefias. Cientes disso, muitas 

mulheres optam por gerenciar a identidade que transmitem (Beatty, 2006).  

Elaine Swan (1994), em Managing Emotion, apresenta o choro como um elemento 

comportamental considerado problemático no mundo corporativo e que, de maneira 

estereotipada, é predominantemente associado ao universo feminino. Dito de outra forma, o 

choro é visto como um comportamento 'natural' das mulheres, um exemplo de sua suposta 

fraqueza e sensibilidade. 
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De maneira superficial, muitos homens tendem a valorizar as mulheres por suas 

características físicas, ou por sua beleza quase sempre associada à juventude, ou, de forma 

intrínseca, por sua capacidade reprodutiva. Dessa forma, pode-se dizer que o estigma 

associado às doenças que afetam em maioria as mulheres ainda é muito evidente. O câncer de 

mama, por exemplo, não ameaça apenas a vida da mulher, mas também a mama como 

símbolo da sexualidade feminina (Bloom & Kessler, 1994).  

Há ainda o exemplo da menstruação, que é muitas vezes utilizada como justificativa 

para a disparidade na esfera do trabalho. Como se sabe, ocorrem transformações hormonais 

no corpo feminino durante o período menstrual (as quais, inclusive, podem ser controladas 

caso a mulher assim deseje), que podem causar mudanças de comportamento e humor em 

muitas mulheres. No entanto, esse processo fisiológico (assim como outros da biologia 

feminina) muitas vezes é usado como justificativa para manter as mulheres em posições de 

subordinação aos homens (Martin, 1989). Nesse cenário, a menstruação é considerada como 

símbolo de fertilidade da mulher, enquanto que a menopausa representa o fim de sua 

capacidade reprodutiva, ou seja, para muitos seria o fim de seu valor cultural enquanto 

mulher. Assim sendo, muitos indagam por que permitir que essa mulher tenha prazeres se ela 

não é mais capaz de produzir seu papel na sociedade? 

Por último, a gravidez. Diferentemente de muitas questões de gênero que as mulheres 

conseguem gerenciar, a questão reprodutiva tem um limite de tempo no qual ela torna-se 

visível a todos. Em seu momento público, o corpo da mulher sofre transformações específicas 

da gravidez, quando normalmente torna-se alvo de comentários, em sua maioria, não 

solicitados. A gravidez também coloca a mulher em evidência como uma pessoa sexual, o 

que envolve uma série de paradigmas que as mulheres nem sempre conseguem controlar; o 

mesmo pode ser dito sobre a infertilidade ou o fato de uma mulher escolher não engravidar 

ou ser mãe. A partir do momento em que uma mulher torna-se mãe, o entendimento geral é de 

que corpo e mente não serão mais os mesmos. Do ponto de vista social, a mulher ganha uma 

condição de pureza, de materialização da condição de ser mulher, principalmente tratando-se 

de uma sociedade marcadamente patriarcal. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, 
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assume-se que a mulher não será capaz de cumprir corretamente quaisquer funções que não 

estejam relacionadas à maternidade e isso reflete-se no ambiente de trabalho. Sobre essa 

questão, Beauvoir (2009) coloca: 

É pela maternidade que a mulher realiza integralmente seu destino fisiológico; é a 
maternidade sua vocação "natural", porquanto todo o seu organismo se acha voltado 
para a perpetuação da espécie. Mas já se disse que a sociedade humana nunca é 
abandonada à natureza. (Beauvoir, 2009, "Capítulo 2: A Mãe"). 

      

A ideia de que a maternidade é a principal vocação da mulher durante a vida está 

associada a uma questão tanto biológica quanto social. O papel da mulher é assim 

determinado, especialmente pelos homens, no entanto ainda hoje essa expectativa é também 

cultivada pelas próprias mulheres. Na busca por um significado para ser mulher, muitos ainda 

responderão que bastaria ser mãe. Como questionado pela própria Beauvoir (2009) no início 

de seu livro: 

Se a função de fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a 
explicá-la pelo “eterno feminino” e se, no entanto, admitimos, ainda que 
provisoriamente, que há mulheres na Terra, teremos que formular a pergunta: o que é 
uma mulher? (Beauvoir, 2009, "Introdução"). 

Em tempos de encorajamento na busca por identidade, a própria Beauvoir (2009, 

"Introdução") responde a pergunta: “A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao 

homem, e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é 

o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro”. Logo, se o homem representa a humanidade, o que o 

outro representa? Certamente não é a maternidade, e nessa conjuntura é ainda mais fácil 

entender porque o movimento feminista se associou aos demais grupos minoritários que não 

identificam-se com a estrutura patriarcal. Donna Jeanne Haraway discute que a idéia de 

gênero é  um conceito fluído influenciado por diversas variáveis:  

Gender is always a relationship, not a preformed category of beings or a possession 
that one can have. Gender does not pertain more to women than to men. Gender is the 
relation between vari- ously constituted categories of men and women (and variously 
arrayed tropes), differentiated by nation, generation, class, lineage, color, and much 
else. (Haraway, 2018, p. 28) 
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Em Solteirona (2016), Bolick esmiuça o significado da palavra título de seu livro 

desde sua origem até o estigma associado à expressão em tempos atuais. Em um processo que 

envolveu a própria autora em busca de sua identidade, Bolick revela-nos que não se sente à 

vontade com a suposta vocação maternal ou matrimonial atribuída às mulheres. Porém, a 

autora conta que vivenviou uma série de conquistas e questionamentos para que isto fosse, 

enfim, descoberto. A autora adota o termo solteirona para se autoidentificar com a 

expectativa de que ele seja reinventado: 

Admito que uma mudança radical do significado da palavra solteirona é uma tarefa 
difícil. Meu objetivo é mais modesto: oferecê-la como uma única palavra para definir 
a expressão “agarrar-se ao que a torna independente e autossuficiente”, seja você 
solteira ou parte de um casal. (Bolick, 2016, p. 302). 
 

De maneira geral, estimula-se que as mulheres deixem algumas de suas características 

do lado de fora do ambiente de trabalho, isto é, em muitos casos espera-se uma neutralização 

de elementos de sua feminilidade. Quando um relacionamento começa (e termina) no 

ambiente de trabalho, as consequências tendem a ser piores para as mulheres, independente 

das ações dos homens. Isso pode ocorrer não só por questões sociais, como também por uma 

questão de hierarquia, visto que as mulheres cargos de menos prestígio do que os homens . 8

Se hoje o conceito de sororidade está presente na opinião pública em geral, vale pontuar que 

por um longo período as mulheres foram colocadas umas contra as outras. Logo, quando uma 

mulher inicia um relacionamento amoroso no ambiente de trabalho é compreensível que 

outras mulheres sintam-se ameaçadas, tanto em relação às oportunidades de trabalho, quanto 

em relação à percepção da mulher no ambiente de trabalho. Toda essa problemática 

apresentada aqui impacta, com efeito, a forma como a mulher é representada em projetos de 

publicidade e design gráfico. 

 Cf. Grant Thornton (2017). Women in business. Disponível em: https://www.grantthornton.global/globalassets/8

1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2017/grant-thornton_women-in-business_2017-report.pdf.
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5.1 A Mulher Representada na Publicidade e no Design Gráfico 

As diferenças entre design gráfico e publicidade são muitas. A publicidade é um 

campo voltado para o desenvolvimento de ideias para campanhas e engajamento do usuário. 

O design gráfico visa o aperfeiçoamento e criação de projetos. Contudo, colocar os dois 

campos como opostos é inválido. Inclusive, ter designers trabalhando em agências de 

publicidade ou publicitários desenvolvendo identidade visual são uma realidade no mercado 

de trabalho. Se o design projeta e a publicidade vende, é correto afirmar que ambos impactam 

a sociedade. Considerando a interação entre as áreas, como dito anteriormente, torna-se 

necessário explorar de forma conjunta como a mulher é representada nos campos do design 

gráfico e da publicidade. 

Desde a década 1970, a ativista Jean Kilbourne vem organizando uma série de 

publicações de conteúdo sexista em que imperam a objetificação e desmembramento do 

corpo feminino, a cultura do estupro, a glorificação do corpo magro e jovem e a 

representação de meninas de forma adulta e sexualizada. Dentre os diversos trabalhos 

publicados (desde livros, filmes e palestras), destaca-se a série Killing Us Softly (1979, 1987, 

2000 e 2010). O design e a publicidade são usados de forma avassaladora, como mostrado na 

imagem a seguir (Figura 8):  



 51

 
Figura 8: Exemplos da série Killing Us Softly (2010). Fonte: reprodução da autora. 

  

A partir da análise dessas imagens, pode-se afirmar que a forma como o corpo 

feminino é explorado, principalmente em anúncios publicitários, é extremamente 

problemática. Se em alguns casos as mulheres são objetificadas, desmembradas ou 

representadas apenas como objeto sexual, em outros há a tendência em apresentar as 

mulheres em posições de submissão e vulnerabilidade, desprovidas de qualquer reação ou 

poder, e muitas vezes infantilizadas; enquanto homens tendem a ser colocados em posições 

de poder, confiança e austeridade. Anúncios publicitários não envolvem necessariamente 

design gráfico, porém é possível entender como um relaciona-se com o outro: ambos 

trabalham com composição, imagem, tipografia, arranjo, padrão e, ao fim, tem como função 

emitir uma mensagem. Sendo assim, responsabilizar apenas a publicidade em anúncios como 

os exemplificados seria diminuir a complexidade da questão, posto que o design não vende 

apenas um produto, mas também uma ideia, um estilo e, muitas vezes, uma ação.  

No primeiro exemplo da Figura 8, disposta acima, a mulher é representada em posição 

de submissão forçada, cercada por homens que a observam enquanto outro a violenta 

fisicamente. No anúncio, percebe-se que a noção de estupro coletivo é glamourizada como 

um mecanismo catalisador da venda de roupas e sapatos. A violação da integridade das 

mulheres não refere-se apenas à sexo, mas também ao poder exercido pelos homens sob as 

mulheres, e é isso que a marca transmite pelo design de seu anúncio.  
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A representação do corpo feminino como mercadoria é utilizada de maneira recorrente 

pelo design, especialmente no mercado de moda. Entretanto, isso não é uma exclusividade 

desse setor. Na segunda imagem da Figura 8, temos um exemplo disso na indústria do fast-

food. No anúncio em questão, o perfil de uma mulher com a boca aberta junto ao sanduíche, 

também em perfil, aludem à ideia de sexo oral. Não bastasse a imagem, há ainda grande 

destaque à palavra "blow", em clara referência à palavra inglesa blowjob (que, seguindo a 

linguagem vulgar, seria traduzida para o português como boquete). Por fim, a expressão de 

susto e surpresa da modelo, mais uma vez, levanta o questionamento da mulher representada 

como alguém sem poder, à mercê daqueles que têm poder sobre a mesma. 

Sabe-se que a cultura da objetificação do corpo é perigosa pois abre caminho para a 

desumanização da mulher; e a partir do momento em que retiram-lhe a característica humana, 

a violência contra a mulher torna-se supostamente aceitável. A violência contra um objeto é 

mais intensa, sem culpa ou desprovida de remorso. Um exemplo não gráfico mas 

performático foi Ritmo 0, produzido pela artista performática Marina Abramović. 

Apresentada em 1974, no Estúdio Morra em Nápoles, foi a última performance da série 

Ritmos. A artista apresentou-se em uma sala contendo uma mesa onde estavam dispostos 72 

objetos. Durante um intervalo de 6 horas, a artista deixou que o público a manipulasse sem 

esboçar qualquer reação ou protesto. Os 72 objetos podiam causar dor, prazer ou outras 

reações, a depender de como o público os manejava perante à artista. No início, os 

espectadores participaram de forma tímida. Porém, com o passar do tempo (e mediante a falta 

de reação de Abramović independentemente dos objetos usados), os atos foram se revelando 

mais violentos. Durante o processo, Abramović teve seu corpo completamente exposto, sua 

pele rasgada e seu sangue sugado. Foi ainda ameaçada com uma arma, entre diversas outras 

aflições. Ao final da performance, Marina Abramović finalmente se levantou e confrontou o 

público que, em seguida, dissipou-se. Essa alternância de poder, de ator passivo para ativo na 

postura da artista, transformou imediatamente a reação do público. A artista havia 

inicialmente se dispido de sua humanidade, mantendo-se paralizada como um objeto, 

enquanto a série de violências que sofria eram perpetradas. A partir do momento em que a 
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artista coloca-se no lugar de opressora, é como se sua humanidade fosse reativada e, assim, as 

agressões tornam-se inconcebíveis. No novo contexto, o público envergonha-se diante da 

artista e sai da galeria, também por temer um confronto. Pode-se dizer que a intenção de 

Abramović era demonstrar que as pessoas tendem a violentar/agredir aquilo/aquele que não 

reage, aquilo que torna-se ou é considerado como objeto.  9

A fotografia é outro campo em que a produção de imagens pode envolver o design. 

Quando um briefing é desenvolvido por uma equipe criativa, geralmente referências e nomes 

são explorados. Contudo, não existe necessariamente uma preocupação com a 

representatividade ou até com o comportamento dos profissionais. Um exemplo disso é Terry 

Richardson, um renomado fotógrafo que já trabalhou para as maiores marcas da indústria da 

moda e revistas de grande destaque. Em campanhas publicitárias, fotografou inúmeras 

personalidades. Seu estilo, uma mistura de luz direta com modelos sempre expressivos, é 

exacerbado quando a mulher é o foco e o fotógrafo produz imagens de natureza erótica (cf. 

Figuras 9 e 10). 

 
Figura 9: Exemplos de fotos de Richardson em campanhas publicitárias para marca Sisley (2001 e 2003).  

Fonte: reprodução da autora. 

 Cf. entrevista concedida por Abramović ao The Guardian em 2010, disponível em:  9

http://www.theguardian.com/artanddesign/2010/oct/03/interview-marina-abramovic- performance-artist.
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Figura 10: Exemplos de fotos de Richardson em campanhas publicitárias para marca Tom Ford (2007).  

Fonte: reprodução da autora. 

No anúncio de 2001 (Figura 9), a modelo tem a boca levemente aberta com uma 

expressão de desejo, enquanto esguicha leite de vaca na direção de sua boca, em uma óbvia 

alusão ao sêmen masculino. Já na segunda imagem, a modelo está de pernas abertas no chão, 

com a língua para fora ao expressar desejo, e ao lado dela está a frase "See you at…

sisley.com" (em tradução livre: "Encontro você em…sisley.com"). No primeiro plano da 

imagem conseguimos ver apenas parte da cabeça de um touro indo em direção à modelo, em 

representação ao ideal de virilidade e masculinidade. Nos anúncios de 2007 (Figura 10), o 

corpo da mulher é desmembrado, enquanto torna-se mero suporte para o perfume em 

exposição. Como se não bastasse a constante sexualização da mulher, exemplificada nas 

imagens acima, temos ainda inúmeros exemplos de alusão à pornografia infantil. Quando, por 

razões óbvias, a modelo não pode ser menor de idade, explora-se a infantilização e erotização 

da mulher adulta (cf. Figura 11). 
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Figura 11: Exemplos de imagens em que as modelos foram infantilizadas e erotizadas em campanhas das marcas Lee Jeans e 

Miu Miu (anos). Fonte: reprodução da autora. 

A campanha da Lee Jeans, não à toa também fotografada por Terry Richardson, traz 

uma mulher adulta vestindo meias estudantis e coloridas até os joelhos e sandálias 

plataforma, enquanto lambe um sugestivo picolé derretido. Além disso, a modelo veste uma 

jardineira que revela seus seios quase despidos na parte de cima. No segundo exemplo da 

Figura 11, a modelo fotografada imprime como uma adolescente que veste roupas e 

acessórios adultos. Sua pose na cama sugere um convite à alguém que a espreita pelo ângulo 

entreaberto da porta. Quando o foco dos anúncios não é propriamente a sexualidade, o 

enquadramento explora o corpo da mulher em si.  

 
Figura 12: Exemplos de campanhas para as marcas Sisley (2007) e Lee Jeans (2014). Fonte: reprodução da autora. 
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No anúncio de 2007 da marca Sisley, um vestido branco é justaposto na mesa como 

uma carreira de cocaína, enquanto as modelos usam de um canudo para consumir a droga. 

Com essa imagem, pretende-se transmitir a ideia de que a marca permite a mesma sensação 

prazerosa que a droga; não por coicidência, uma das modelos tem os olhos revirados na foto e 

a expressão "Fashion Junkie" é colocada abaixo da identidade visual da marca. No segundo 

exemplo da Figura 12, da marca Lee Jeans, uma modelo marcadamente magra apoia-se na 

parede enquanto lê-se os dizeres "Let´s celebrate your curves" (Vamos celebrar suas curvas). 

Curioso notar que, na foto em questão, a marca celebra as curvas femininas ainda que elas 

não estejam ali representadas.  

Por conta de imagens como as destacadas acima, existem diversas ativistas 

questionando os parâmetros idealizados no design  e na publicidade. Um exemplo é Jameela 

Jamil, atriz e ativista feminista, fundadora do movimento I Weigh. Durante seu discurso na 

The 2019 Makers Conference, Jamil colocou:  

All you have to do is tell him the truth. Tell him what happened to us. Tell him our 
whole story. Tell him how only very recently we were able to fight, protest, beg and 
starve our way to basic human rights. Tell him that a long time ago, as far back as you 
can imagine, men became afraid of women. Women could make people inside their 
bodies, they could feed those people using just their bodies. They had an extreme and 
quite scary tolerance for pain, and were distracting and beguiling for men. On top of 
all of this, we were equally able to learn, to hunt, to keep ourselves and our kin alive. 
(Jamil, 2019, 2:38). 

A exemplo da passagem acima, Jamil defende a ideia do diálogo e compartilhamento de 

histórias, narrativas e perspectivas com meninos, para que os mesmos compreendam o que 

acontece e aconteceu com as mulheres ao longo da história. Quando ensinamos meninos a 

respeitar as mulheres, não é necessário ensinar novamente quando tornam-se homens.  

Jameela Jamil é inglesa e sofreu com distúrbios alimentares durante toda sua 

adolescência, enquanto que sua mãe foi vítima de violência doméstica. Jamil utiliza as redes 

sociais para estimular a autoestima das mulheres e disseminar o que é hoje chamado de "body 

positivity". Ela também já criticou abertamente influenciadoras que usam de suas plataformas 
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para divulgar todo e qualquer produto sem se importar com o resultado disso para o público 

jovem, como, por exemplo, os shakes de emagrecimento e inibidores de apetite. Jamil 

também já criticou o uso de airbrushing em atrizes mais velhas. Parte-se da noção de que 

mulheres devem permanecer jovens, sem rugas, porém o mesmo tratamento não é 

necessariamente aplicado aos homens (cf. Figura 13). 

 
Figura 13: Exemplos utilizados na publicação de Jamil. Fonte: Facebook de Jameela Jamil. Fonte: reprodução da autora. 

De fato, existem exemplos de imagens de homens sofrendo o mesmo tipo de 

tratamento, porém pode-se afirmar que isso revela-se mais comum em mulheres. A 

necessidade de representar as mulheres como eternamente jovens também estimula que 

meninas novas sejam sexualizadas desde cedo; e o sexo é representado como algo excitante, 

jovial, estimulante e quase proibido (muitas vezes é mostrado sem o consentimento 

feminino). Exemplos disso podem ser observados a seguir em anúncios da marca Calvin 

Klein (Figuras 14 e 15). O primeiro anúncio, de 1992, apresenta Kate Moss e Mark Wahlberg 

em posições sexuais, ambos com o torso despido, sendo que Moss tinha apenas 17 anos 

quando fotografou o anúncio. No segundo, de 1995, fotografado por Steven Meisel, o pano 

de fundo é um carpete e uma parede de madeira, com a iluminação vindo de cima e pelos 

lados, a representar uma espécie de porão/chalé. As fotos com os modelos bastante jovens, 

em poses sugestivas, sugerem uma campanha que evocava o amador ou fotos secretas. Não 

por coincidência, o anúncio foi retirado de circulação na época sob acusações de alimentar a 

indústria pornográfica infantil. No terceiro anúncio (Figura 15), já de 2010, a modelo Lara 

Stone está cercada por homens seminus e, enquanto um segura seu cabelo, outro fica sobre 
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seu corpo (também seminu), e um terceiro aguarda no canto como um observador que 

possivelmente aguarda sua vez. Com maior atenção, percebe-se que a expressão da modelo 

revela-se ambígua, transmitindo desconforto e, em certa medida, prazer. No entanto, o prazer 

sexual dos homens está claramente colocado, ainda que a imagem evoque novamente a noção 

de estupro coletivo. O anúncio se parece bastante com o apresentado anteriormente no 

documentário Killing Us Sofly (2010). 

 
Figura 14: Imagens de campanhas da marca Calvin Klein (1992 e 1995). Fonte: reprodução da autora. 

  
Figura 15: Imagem de campanha da marca Calvin Klein (2010). Fonte: reprodução da autora. 
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É importante ressaltar que desde 2010 (ano em que o último anúncio foi produzido) 

discutiu-se muito sobre a representação das mulheres, porém, tal como reafirma a postagem 

de Jamil em 2018, as transformações acontecem de maneira lenta e gradual. O design gráfico, 

a publicidade e o movimento feminista precisam evoluir juntos para que imagens como as 

anteriores não sejam glamourizadas, ou relativizadas em nosso cotidiano. As decisões 

criativas de anúncios, campanhas, coleções, identidades visuais, marketing, etc., são feitas 

por uma gama de pessoas, incluindo designers. A falta de entendimento de que existe um 

problema em vender roupas (sendo que, por vezes, os produtos nem aparecem nos anúncios), 

quando na verdade são as mulheres que estão representadas como parte do que se deseja 

comprar, ou quando imagens sexualizam crianças, idealizam atos destrutivos, ou normalizam 

condutas abusivas de profissionais (por mais talentosos que sejam) – todas essas questões são 

apenas alguns exemplos do reflexo do machismo em nossa sociedade. 

5.2 Design de Jogos e a Representação Feminina 

No âmbito do design gráfico, é importante ressaltar que existe uma variedade grande 

de caminhos que o profissional pode seguir, tais como: o design de identidade visual, de 

produto/embalagens, web design, direção de arte, dentre outros. Para complementar as 

questões apresentadas anteriormente em relação ao design e feminismo, neste capítulo torna-

se necessário discutir também o design de jogos. Em um mercado majoritariamente 

masculino (principalmente tratando-se de jogos em consoles), smartphones têm permitido 

que uma variedade maior de jogos seja disponibilizada de forma rápida e, muitas vezes, 

gratuita. Porém, quando trata-se de jogos em consoles predominam certas narrativas, designs 

e campanhas de marketing em que pode-se observar um ambiente tóxico para as mulheres. 

Em 1991, a escritora Katha Pollitt publicou no The New York Times a resenha The 

Smurfette Principle (O Príncipio Smurfete), nomeada assim em referência à única 

personagem feminina da animação Os Smurfs. No texto, Pollit (1991) comenta sobre o 
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processo de educação de sua filha e cita como exemplo a animação musical A Pequena Sereia 

(1990). O filme retrata uma sereia adolescente que troca sua amada voz por um par de pernas 

com o intuito de conquistar um príncipe. Quando indagada por Ariel sobre como conquistaria 

o príncipe sem sua voz,  Úrsula – a vilã da história capaz de conceder-lhe o feitiço – 

responde: “Terá sua aparência! Seu belo rosto! E não subestime a importância da linguagem 

do corpo (há!)”. Ariel quase conquista o príncipe, mesmo sem sua voz, porém a própria 

Úrsula intervém no romance dos dois. Ariel, de certa forma, se redime pois luta por sua 

liberdade, sua família e acaba por resgatar o príncipe encantado. Porém, A Pequena Sereia 

não seria exatamente um exemplo feminino ideal, e Pollit critica veemente estas 

representações.  

Contemporary shows are either essentially all-male, like "Garfield," or are organized 
on what I call the Smurfette principle: a group of male buddies will be accented by a 
lone female, stereotypically defined. In the worst cartoons -- the ones that blend 
seamlessly into the animated cereal commercials -- the female is usually a little-sister 
type, a bunny in a pink dress and hair ribbons who tags along with the adventurous 
bears and badgers. But the Smurfette principle rules the more carefully made shows, 
too. (…) The message is clear. Boys are the norm, girls the variation; boys are central, 
girls peripheral; boys are individuals, girls types. Boys define the group, its story and 
its code of values. Girls exist only in relation to boys. 
Do kids pick up on the sexism in children's culture? You bet. Preschoolers are like 
medieval philosophers: the text -- a book, a movie, a TV show -- is more authoritative 
than the evidence of their own eyes. (Pollit, 1991). 

Nesse contexto, é possível observar que o dito Princípio Smurfete ainda é adotado 

pela mídia e reforçado pelo design que estes personagens têm. Pollit defende que parte do 

erro destas representações resulta do fato de serem produzidas por homens. Como a autora 

afirma, desde pequenas as meninas aprendem a crescer aspirando qualquer posição que não 

seja a de heroína, pois isso pertence ao universo dos meninos, e é possível afirmar que o 

Princípio Smurfete é aplicado tanto em livros e filmes, quanto em jogos.  

A escritora, ativista e fundadora do portal Feminist Frequency, Anita Sarkeesian, 

utiliza de suas plataformas para questionar os papéis impostos às mulheres. Neste quesito, 
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destaca-se a série de vídeos Tropes vs Women (2013-2017), focada em jogos digitais, onde a 

autora questiona vários pontos problemáticos diante do design das personagens femininas. O 

vídeo Ms. Male Character refere-se àquelas personagens (femininas) criadas apenas como 

um reflexo – às vezes por jogabilidade, às vezes por questões comerciais – do personagem 

principal. Geralmente, a diferenciação dá-se por um laço, e/ou maquiagem e/ou as cores rosa 

e vermelho. Como apontado por Sarkeesian (2013), o problema não está propriamente nos 

acessórios utilizados, ou nas maquiagens e cores, mas sim no fato de os jogos fazerem uso de 

tais recursos enquanto reforçam ideias binárias de gênero – em última instância, isso reflete a 

forma como a sociedade analisa principalmente as mulheres.  

Da mesma forma, personagens que em um dado momento estão representados de 

forma neutra, ou seja, sem a identificação de gênero (baseada em estereótipos), em outros 

momentos são imediatamente associados ao sexo masculino. Dito de outra forma, a mulher 

precisa ser identificada para ser reconhecida, enquanto que o homem mantém-se como o 

gênero supostamente original. Um exemplo dessa premissa são os personagens Koopalings 

da série de jogos e animações da Nintendo. Os Koopalings fazem parte do exército do vilão 

Bowser e, dentre os sete integrantes, apenas Wendy (ou na animação, Kootie Pie) é feminina. 

Seu design inclui sapatos de salto alto, laço, maquiagem, colar e pulseiras. Porém, sua 

personalidade é marcada pelo narcisismo, egoísmo e pelo fato de ser mimada. Nas animações 

e nos jogos, Wendy consegue o que quer não porque conquista seus objetivos, mas porque 

outros personagens não suportam seu comportamento e acabam cedendo a sua pressão; 

enquanto que os outros seis integrantes, além de possuírem design mais interessante, são 

marcados por sua liderança, inteligência, coragem, criatividade e habilidade. Quando 

personagens masculinos recebem os mesmos atributos normalmente atribuídos às mulheres, o 

intuito é desqualificar tal personagem e fazer referência a sua possível homossexualidade ou 

identificação transexual. 

Outro exemplo, ainda que não tão problemático, é Lily da série de jogos Scribblenauts 

Unlimited (Figura 16). Lily é a gêmea e reflexo do personagem principal, Mawxell, e ambos 

compõem uma família de 42 filhos em que a mesma é a única personagem feminina. Lily tem 
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em seu design a cor rosa e é uma personagem com habilidades e jogabilidade. Entretanto, 

enquanto os outros 40 irmãos de Lily têm elementos de personalidade também refletidos em 

seu design, Lily é somente o espelho de Maxwell e possui os mesmos interesses que ele. A 

identificação de personagens femininas com os estereótipos de gênero limita seu 

desenvolvimento; é como se o gênero fosse a principal característica de suas personalidades. 

Sarkeesian (2013) apresenta diversos outros exemplos em Ms. Male Character associados ao 

Princípio Smurfete em as personagens-mulheres existem sempre em relação aos personagens 

masculinos.  

 
Figura 16: Imagem do jogo Scribblenauts Unlimited. Fonte: reprodução da autora. 

De maneira complementar, Sarkeesian (2013) também apresenta a problemática em 

Ms. Male Character associada ao marketing e material promocional dos jogos digitais. Como 

a autora destaca, mesmo que haja uma personagem com jogabilidade que não seja definida 

principalmente por estereótipos de gênero, a divulgação dos jogos é geralmente focada nos 

personagens masculinos. Nesse contexto, Sarkeesian aponta como exemplo a série de jogos 

Mass Effect (2007-2017). Na edição Mass Effect 3, mesmo com a possibilidade de 

customizar uma série de questões que vão além do gênero do personagem principal 

(Comandante Shepard), o personagem masculino foi utilizado de forma majoritária na 

comunicação do jogo. Propagandas para televisão e internet, banners digitais e capas de 
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revistas apresentavam a versão masculina do protagonista. A BioWare, detentora do Mass 

Effect, chegou a lançar uma capa dupla em que cada lado continha um protagonista para os 

jogos de console, e um trailer apenas para mídias digitais no qual figurava a personagem 

principal feminina; entretanto, isso ocorreu em reação a uma série de críticas diante da 

posição de marketing do jogo. 

Questões de gênero no design de jogos digitais podem parecer irrelevantes e/ou 

triviais por estarem ligadas ao mundo do entretenimento. Mas quando esses estereótipos são 

analisados à luz de comportamentos equivocados e representações pífias das mulheres, 

percebe-se a maneira como uma perspectiva determinista e machista reflete na sociedade e 

impacta, sobretudo, as percepções de jovens usuários em processo de amadurecimento. Como 

reafirmado por Sarkseein (2013): “The truth of the matter is that there’s really no need to 

define women as derivative copies of men or to automatically resort to lazy, stereotypical or 

limiting gender signifiers when designing video game characters”. No vídeo Women as 

Reward - Tropes vs Women in Video Games, Sarkseein (2015) apresenta ainda diversos 

exemplos em que o corpo da mulher é o prêmio, seja através de um beijo ou até mesmo de 

sexo: “In this way the Women as Reward trope helps foster a sense of entitlement where 

players are encouraged to view women as something they’ve earned the right to by virtue of 

their gaming actions, skills or accomplishments”. A autora define que a noção da "mulher 

como premiação" pode ser dividida nas seguintes categorias: 1) Cinemáticas adquiridas; 2) 

Easter eggs; 3) Fantasias desbloqueáveis; 4) Pontos de experiência; 5) Colecionáveis; e, por 

fim, 6) Troféus. 

Cinemáticas adquiridas 

O conceito de cinemáticas adquiridas envolve a capacidade e as escolhas dos 

jogadores. Em 1986, a Nintendo lançou o jogo Metroid, em que o jogador controlava a 

personagem Samus na luta contra criaturas do espaço. Samus veste uma armadura que cobre 
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seu corpo inteiro e, no decorrer do jogo, o jogador vai adquirindo novas armas e habilidades. 

O manual do jogo caracteriza Samus com pronomes masculinos. O jogo apresentava, mesmo 

com a tecnologia da época, diversos finais baseados nas habilidades dos jogadores, assim 

como opções diferentes de tempo para atingir o final do percurso. Caso o jogador fosse capaz 

de terminar o jogo em menos de 5 horas, os créditos apareceriam com Samus retirando o 

capacete e sendo, na verdade, uma mulher. Tal desfecho causou enorme alvoroço na época. 

Vale lembrar que em 1986 ainda não havia ocorrido a universalização da internet e apenas os 

jogadores mais eficientes eram capazes de alcançar os diversos desfechos do jogo. Metroid 

poderia ser um exemplo de jogo em que a jogabilidade e o fato de ter uma protagonista 

feminina, sem identificadores de gênero, não afetam um ao outro. No entanto, outros finais 

eram possíveis para os jogadores que terminassem o jogo em menos de três horas ou em 

apenas uma hora. Quanto menos horas para finalizar o jogo, mais peças da armadura eram 

retiradas pela protagonista durante os créditos finais; se finalizado em três horas, Samus 

terminava vestida apenas com um collant e em uma hora, Samus era mostrada em roupas 

íntimas. Por mais que Samus não represente uma personagem que é definida por seu gênero, 

seu corpo e design são colocados como recompensa aos jogadores mais eficientes (Figura 

17).  

 
Figura 17: Cenas finais do jogo Metroid, quando finalizado respectivamente em: mais de 10 horas, entre 5 e 10 horas, entre 3 

e 5 horas, entre 1 e 3 horas, menos de 1 hora. Fonte: reprodução da autora. 

Easter eggs 
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Easter eggs são pequenos detalhes escondidos em jogos, mas também possíveis em 

outras mídias, que são acessíveis a partir de códigos e/ou comandos secretos. De maneira 

geral, os easter eggs fazem parte da cultura pop atual e podem ser particularidades especiais 

nas narrativas. Contudo, easter eggs podem também apresentar-se como nocivos às mulheres. 

Sarkseein (2015) aponta como exemplo, novamente, o jogo Medroid (1986). No sistema de 

controle, quando colocado o código "Justin Bailey", Samus apareceria em uma versão mais 

forte, contudo não estaria usando sua habitual armadura durante todo o percurso, mas o 

mesmo collant presente nos créditos finais. A única diferença é que na versão mais forte as 

cores são levemente ajustadas. Outro exemplo apresentado é o jogo Tony Hawk Pro Skater 4 

(2002), no qual ao digitar o código "(o) (o)" em uma clara alusão aos seios femininos, uma 

personagem era desbloqueada. A fisionomia de Daisy, a personagem em questão, possuía 

forte semelhança com a atriz pornô Jenna Jameson. O design de Daisy incluía sapatos de 

plataforma, saia jeans e top, e seus principais movimentos eram fazer espacate no ar, rebolar 

e agachar. Como problematizado por Sarkseein (2015), “Daisy’s sexualized appearance and 

skateboard tricks are designed as a reward for those players who unlocked her”. É importante 

ressaltar que easter eggs não são erros ou falhas na programação, são possibilidades 

intencionais colocadas para os jogadores. 

Fantasias desbloqueáveis 

Fantasias desbloqueáveis são opções de vestimentas que são desbloqueadas a partir do 

percurso dos jogos. O jogador alcança desafios onde a premiação são novos designs. Muitas 

vezes, essas trocas de vestimentas trazem mais proteção ou habilidades, porém, quando se 

tratando de personagens femininas, é comum que as trocas sejam opções sexualizadas como 

fantasias de enfermeiras, policiais e coelhinhas. Sarkseein (2015) aponta o contraste na 

franquia Resident Evil (1996-2017), em que diversas personagens femininas são jogáveis. 

Além disso, elas apresentam histórias bem desenvolvidas em segundo plano — elas têm 
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profissões, habilidades e características diferentes umas das outras. Rebecca Chambers, por 

exemplo, é uma policial e recruta da equipe Bravo da S.T.A.R.S (The Special Tactics and 

Rescue Service), onde existe a possibilidade de vestir-se com as fantasias de líder de torcida e 

enfermeira sexy. Jill Valentine, especialista em explosivos e oficial de alto escalão da 

S.T.A.R.S, tem a opção de vestir-se como policial sexy ou pirata. Sherry Birkin, agente do 

governo norte-americano, também pode ser vestida como colegial. Helena Harper, agente 

secreta e ex-integrante da CIA, também pode ser colocada como policial sexy. Sheva Alomar 

é uma agente da divisão africana da BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance), que 

pode combater zumbis vestida apenas com um biquíni tribal. O caso de Alomar é ainda mais 

problemático pois, além do design hipersexualizado, a personagem de origem africana é 

apresentada de forma exótica e racializada (cf. Figura 18). 

As a reward for completing the main game under specific conditions, players gain the 
ability to shove these female police and special agents into the digital equivalent of 
those patronizing “sexy” Halloween costumes we see mass produced every year. 
These ensembles are not only completely inappropriate for the mission at hand, but 
also reduce otherwise capable characters to sexual objects for the voyeuristic 
enjoyment of players. (Sarkseein, 2015). 
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Figura 18: Personagens de Resident Evil. Fonte: reprodução da autora. 

Em contrapartida, o jogo Alice: Madness Returns (2011) é um exemplo diferente no 

que tange a ilustração de opções de fantasia para a protagonista (Figura 19). As opções de 

vestidos para Alice mantém um padrão entre si, deixando ao jogador a escolha que mais se 

adequa a seu gosto pessoal, mas mantendo os traços da protagonista diante de seu papel no 

jogo.  
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Figura 19: Alice Madness Returns (2011). Fonte: reprodução da autora. 

Pontos de experiência (XP) 

Os pontos de experiência (XP) são adquiridos a partir de tarefas ou capítulos no 

decorrer dos jogos e permitem que o jogador avance nos níveis, deixando o personagem mais 

forte e competitivo. Contudo, como uma ferramenta narrativa, muitas vezes é possível 

adquirir XPs a partir de interações com personagens femininas. O problema, como apontado 

por Sarkeesian (2015), é que tais interações são muitas vezes forçadas propositalmente, 

“effectively transforming women into conduits which players can utilize to become more 

powerful warriors”. Como, por exemplo, no jogo The Witcher 3 (2015) em que o 

protagonista Geralt recebe mais pontos de experiência caso pague por cortesãs de distritos 

mais nobres do que por prostitutas de partes mais humildes da aldeia. Como problematiza 

Sarkeesian: 

When women are used as sexualized experience point dispensers, the sexual scenarios 
are themselves a reward designed to validate the masculinity of presumed straight 
male players. But there’s a dual reward here: absorbing these expressions of female 
sexuality carries with it the ability for male characters to grow stronger, faster and 
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more capable, reducing the women to points in a mathematical equation that directly 
links the flippant consumption of female sexuality to an increase in male power. 
Note that, while the consumption of women makes male characters more powerful it 
has nothing to do with mutual relationship building. The “relationship,” such as it is, 
ends with sex, or rescuing the woman. At that point, she has served her purpose. 
(Sarkeesian, 2015). 

Colecionáveis 

Colecionáveis são itens virtuais que o jogador adquire no decorrer do jogo. Esses itens 

podem proporcionar um aumento de habilidades ou vantagens em batalhas, assim como 

podem ser apenas itens que concedem a ideia de realização de tarefas ou desafios. Porém, 

alguns jogos apresentam colecionáveis envolvendo pornografia feminina. Por exemplo, em 

Witcher (2007), quando o protagonista seduz uma série de personagens femininas (não-

jogáveis), o mesmo ganha cards que são guardados na galeria do jogador.  

 

Figura 20: Cards pornográficos em Witcher (2007). Fonte: reprodução da autora. 
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Sobre esta categoria, Sarkeesian (2015) conclui:  

When done well, collectibles inspire exploration and replayability. However, when 
they’re designed to function as an extension of the Women as Reward trope, players 
are encouraged to view women’s bodies as souvenirs of their adventures. (Sarkeesian, 
2015). 

Troféus 

O conceito de troféus (ou conquistas) envolve reconhecimento público das 

capacidades do jogador. Diferentemente dos colecionáveis, os quais são privados, os troféus 

ficam disponíveis publicamente no perfil do jogador. Nem todos os jogos oferecem esse 

recurso, pois isso envolve que o jogo esteja conectado à internet. Os troféus por si só são o 

prêmio, o jogador não adquire nenhuma nova habilidade com a conquista; “in other words, 

achievements are designed to function as status symbols for gamers” (Sarkseein, 2015). 

Alguns exemplos de troféus que os jogadores podem receber são: Rockin’ the Boat (God of 

War, versão para PlayStation 3), A Hero’s Welcome (Ghosts of Sparta) e Two Girls One 

Spartan (Chains of Olympus); ou seja, o jogador recebe um troféu por fazer sexo com 

personagens femininas e encarando o sexo como um objetivo a ser conquistado. Esse tipo de 

narrativa reforça os valores machistas de nossa sociedade, os quais serão possivelmente 

reproduzidos pelos usuários, tanto jovens quanto os adultos. Como resultado, isso complica 

ainda mais a dinâmica entre homens e mulheres, tal como colocado por Sarkseein (2015): 

Let me emphasize that the problem here is not necessarily that sex is included in these 
games. By presenting sex as a goal and then presenting players with an award for 
accomplishing that goal, these achievements function as a form of trophyism. Simply 
put, trophyism is the tendency for men to view women as objects to be collected and 
displayed as status symbols of their sexual prowess or virility. These “trophy women” 
then serve as a way for men to assert their social status among and relative to other 
men. (Sarkseein, 2015). 
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O jogo Sid Meier’s Pirates! (2004) apresenta o herói navegando pelo mar caribenho e 

realizando uma série de funções. Uma das opções de jogabilidade envolve a dinâmica de 

pontos de fama (fame points). Ao resgatar e envolver-se romanticamente com uma ou mais 

filhas do governador (nota-se que as personagens não têm nome), quando a tarefa é cumprida 

existe ainda a possibilidade de casar-se com uma personagem. De acordo com a aparência da 

personagem, o jogador adquire mais ou menos pontos de fama. Estes pontos estão 

relacionados com o status social que o protagonista conquista até o final do jogo, podendo 

terminar como pobre ou como um rico governador. Outra forma de conquistar esses pontos é 

adquirindo tesouros e derrotando rivais, ou seja, a conquista da mulher torna-se mais uma 

ferramenta do jogo.  

Uma observação sobre o quão prejudicial pode ser a forma com que indústria dos 

videogames retrata as mulheres é a nomenclatura que era dada pela plataforma PlayStation 

Sony aos troféus, antes chamados de "entitlements" (que pode-se traduzir para o português 

como "direitos"). Sarkseein (2015) defende que esses direitos são especificamente direitos 

masculinos. O conceito da palavra direito envolve a noção de que algo é pertencente a si por 

obrigação. Dito de outra forma, o direito masculino envolveria a consciência de que algo (ou 

alguém) é uma obrigatoriedade em virtude do gênero.  

One of the most harmful aspects of male entitlement is the false belief that men have a 
right to survey and use women’s bodies. This mentality carries with it a corresponding 
set of expectations about what women should provide for men. It’s a worldview that 
primarily defines women’s social role as vessels of sexuality, and men’s roles as 
consumers or patrons of that sexuality. (Sarkseein, 2015). 

O entendimento dos direitos masculinos é um reflexo de como os homens relacionam-se com 

as mulheres. Isso está presente tanto no ambiente virtual quanto no real; por exemplo, durante 

streamings (transmissões em tempo real) mulheres gamers são constantemente assediadas por 

homens, que as abusam pedindo que mostrem os seios ou enviem nudes (autoretratos em que 

estejam nuas), ou quando homens assediam mulheres na rua, no trabalho, na faculdade, etc.. 

O direito masculino é um conceito complexo que é ensinado a partir de comportamentos e 
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valores sociais, religiosos, culturais e familiares. Por isso, pode-se afirmar que o problema 

não está apenas nos jogos digitais, entretanto a jogabilidade possibilita uma forma de 

associação e interatividade como poucas mídias permitem. Como apresentado no  jogo 

Lollipop Chainsaw (2012), o jogador pode adquirir o troféu “I swear! I did it by 

mistake!” (em tradução livre: Eu juro! Foi um engano!) controlando a câmera por um período 

de tempo para que o ângulo revele por debaixo da saia da personagem Juliette (ainda que a 

personagem tente defender-se da violação com as mãos). Isto é, o jogador é estimulado a 

encarar o corpo da mulher como algo que ele tem o direito de invadir e violar, seja como um 

troféu, seja porque supostamente lhe é de direito. 

Game systems are designed to provide feedback mechanisms that either punish or 
reward players for the ways they interact with virtual environments. Because video 
games are constructed around these formal input/output systems, they can be an 
especially powerful tool for reinforcing cognitive patterns by modeling and rewarding 
player behavior. 
In a game, you’re not just watching someone else being rewarded with a woman. You, 
the player, are earning a woman as a reward yourself for the actions you yourself have 
performed. (Sarkseein, 2015). 

Sarkseein argumenta que uma das formas com que os humanos se desenvolvem é a 

partir da observação e da imitação. Na dinâmica dos jogos, onde o usuário é protagonista e 

também espectador isso permite uma série de analogias, especialmente tratando-se de um 

público adolescente. Durante o desenvolvimento de um jogo, talvez isso não fique aparente 

no roteiro, no design, ou na jogabilidade. Contudo, representar mulheres em uma comunidade 

tão influente enquanto objetos, prêmios, direitos ou status acaba por reproduzir ou reforçar os 

mecanismos da cultura machista. Isso não impacta apenas os homens, mulheres também 

podem ter dificuldade em associar-se a esse tipo de representação, assim como podem 

internalizar questões referentes a relacionamentos, consentimento e sexualidade. 
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5.3 Design e Minorias 

Certamente que o machismo não se atém aos homens. Muitas mulheres identificam-se 

com os ideais do patriarcado, ainda que não reconheçam que essa liberdade de escolha muitas 

vezes também é resultado do movimento feminista. Mas discursos opressivos ou de ódio 

podem ser dirigidos tanto às mulheres, quanto as outras esferas da sociedade, tais como as 

comunidades trans e homossexual. O machismo também é prejudicial aos próprios homens, 

como levanta Adichie (2014): a masculinidade tóxica é presente na educação de meninos, isto 

é, qualquer traço de vulnerabilidade ou humanidade precisa ser escondido pois meninos 

precisam ser “homens” (aqui entenda-se a definição patriarcal).  

Em 2018, a organização britânica Council for Industrial Design, criada em 1944, 

revelou  importantes dados a partir de um censo sobre o mercado de design na Inglaterra. A 10

pesquisa revelou que 78% do mercado é constituído por homens, ao passo que 63% dos 

alunos em universidades registrados em cursos de design são mulheres; ou seja, ainda que as 

mulheres consigam ingressar em cursos superiores, elas encontram maiores dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho. O censo ainda revelou que em certas áreas essa disparidade 

é significativamente maior: na esfera do design industrial os homens designers representam 

95%, enquanto que no mercado digital essa representação cai para 85%. Mulheres estão em 

apenas 17% dos cargos sênior ou em posições de gerência; além disso, conforme revelou a 

pesquisa, designers mulheres ganham 18% a menos do que designers homens.  

Neste panorama, a pesquisa também revelou o problema da diversidade no mercado: 

pessoas negras, asiáticas e de outras etnias consideradas minoritárias estão em apenas 13% 

dos cargos. Em cargos de gerência, ou responsáveis pelo próprio negócio, esses grupos 

refletem apenas 12% do mercado. Tratando-se de um mercado dominado por homens, não 

 Cf. Design Economy 2018 – Council for Industrial Design (2018). Retirado de: 10
https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/Design_Economy_2018_exec_summary.pdf
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surpreende que a capacidade de projetar a diversidade para outros grupos esteja 

comprometida. 

Do ponto de vista do mercado de design, a mulher pode ser considerada também uma 

minoria. Contudo, atribuir tal categoria às mulheres quando outras minorias ainda buscam 

espaço e representatividade é uma questão delicada. D'Alleva (2005), por exemplo, separa o 

estudo do feminismo do estudo de gênero: 

Whereas feminism is particularly concerned with the sodal construction of women's identity, 
Gender Studies is concerned with the social construction of all gender identities and 
experiences-whether man, woman, transgendered, gender-blended, queer, or something else 
altogether. (…) Lesbian Studies provides a forum for recuperating the forgotten or concealed 
histories of gay and lesbian people, cultures, and institutions. (D'Alleva, 2005, p. 70). 

Assim sendo, é necessário reafirmar que o feminismo preocupa-se com questões que 

vão além do posicionamento da mulher. Um exemplo disso é a forma como o design gráfico 

aborda as mulheres negras. Mulheres negras são apresentadas como belas, desde que estejam 

no limite do que considera-se supostamente aceitável no mercado do design quanto aos 

elementos fenotípicos da raça negra (como cor da pele, lábios grandes, cabelo crespo – sendo 

esse último muitas vezes alisado para adequar-se ao padrão da indústria). Em português, o 

termo mulata(o) foi historicamente utilizado para representar o resultado de um filha(o) entre 

uma pessoa branca(o) e uma negra(o), alguém que consequentemente apresentaria traços 

mestiços. No caso das mulheres, a noção também é usada historicamente para sexualizar 

mulheres não-brancas de corpos curvilíneos. A gíria popular “mulata tipo exportação” ainda 

coloca a mulher negra como um produto a ser consumido no exterior do Brasil. Como se não 

bastasse, a origem da palavra mulata vem de mula, um animal estéril resultado do 

cruzamento do cavalo com a jumenta. O termo começou a ser utilizado para designar pessoas 

mestiças ainda no século XVI:  

O tom depreciativo da associação original é indiscutível e facilmente explicável pelo 
racismo escancarado de uma época escravocrata. O que cabe discutir é se vale a pena 
condenar o vocábulo por causa disso. (Rodrigues, 2017). 
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Do ponto de vista social, a palavra podia trazer, especialmente em uma cultura miscigenada 

como a brasileira, a idéia de mistura, criação e desenvolvimento. Porém, no sentido prático, 

em uma sociedade ainda muito racista, mulata(o) é apenas mais uma palavra utilizada de 

maneira eufemística. 

Natály Neri (2017) é uma produtora de conteúdo digital, negra e ativista, que 

apresentou-se no TedTalk com o texto intitulado A mulata que nunca chegou. Na ocasião, 

Neri (2017) relatou que desde que tinha 8 anos já ouvia constantemente comentários (em sua 

maioria vindos de homens) referentes ao fato de que ela se tornaria uma mulata extravagante 

no futuro. Seu, entendimento na época era de que "ser mulata" seria “uma categoria menos 

pior que [ser] negra”. No decorrer de sua adolescência, porém, Neri (2017) compreendeu que 

"ser mulata" trazia consigo uma série de conotações sexuais: “ser mulata é ser da cor do 

pecado", "ter curvas sensuais"; "que a mulata me colocava na poesia, que a mulata colocava o 

meu corpo na Bossa Nova. Eu não era a mulata, mas eu me tornaria a mulata” (Neri, 2017). 

O próprio entendimento do que se tratava ser mulata desenvolveu em Neri seu lado ativista. A 

youtuber é uma mulher magra, e enquanto para muitos seu corpo adequava-se ao padrão tido 

como ideal de beleza, ela própria o odiava, pois suas expectativas estavam ligadas ao ideal 

machista e racista do corpo feminino. Sendo o racismo uma característica estrutural da 

sociedade brasileira, Neri reafirma a partir de sua própria vivência como “os mecanismos do 

racismo são muito mais complexos e muito mais profundos do que qualquer padrão de 

beleza” (Neri, 2017). 
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Figura 21: Campanha "White is Purity" da marca Nivea (2019). Fonte: reprodução da autora. 

Na Figura 21, o anúncio da marca Nivea desenvolvido para vender o desodorante 

Nivea Invisible for Black & White foi vinculado principalmente no Oriente Médio, com uma 

modelo de costas junto aos dizeres "White is purity (branco é pureza)". O anúncio foi retirado 

de circulação depois que uma série de reclamações foram feitas via redes sociais. Neri faz 

parte de uma nova geração de influenciadores digitais que trata de pautas abrangentes, como 

por exemplo o racismo. Gabriela Oliveira, mais conhecida como Gabi Oliveira, e seu canal 

no Youtube é outro exemplo dessa geração.  

Eu, assim como muitos criadores de conteúdos que não nunca fomos representados 
para além dos estereótipos, estamos hoje usando uma nova mídia para construir uma 
nova narrativa. Novas narrativas, essas que impactam positivamente pessoas e causam 
transformação social. No meu canal eu falo sobre o racismo e seus impactos (…). Mas 
eu também falo sobre intercâmbio, morar sozinha, relacionamentos, maquiagem, e 
sabe por quê? Porque nós existimos para além do racismo e dos estereótipos que nos 
foram impostos! (Oliveira, 2010). 

É importante colocar que o tema do racismo não foi imposto de forma apenas social, 

ele existe nas campanhas publicitárias, nas brochuras e nos encartes. Se hoje o design pode 
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ser usado como uma ferramenta para compartilhar narrativas, contar histórias, fomentar uma 

indústria, ou apenas para colocar a representatividade em voga, é porque discussões como as 

apresentadas por Kilbourne, Jamil, Neri e Oliveira estão acontecendo. O design também já 

foi e ainda é usado por minorias de maneira propositiva; provavelmente, o exemplo mais 

conhecido da relação do design com as minorias seja a bandeira LGBT+. A bandeira com as 

cores do arco-íris, também conhecida como "Rainbow Flag" foi criada por Gilbert Baker a 

pedido de Harvey Milk. Em 1977, Milk foi o primeiro político assumidamente gay a ser 

eleito para um cargo político na Califórnia (EUA). A bandeira foi desenvolvida especialmente 

para a San Francisco Gay and Lesbian Freedom Day Parade de 1978. Conforme consta no 

MoMA  (o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque), as cores no design de Baker 

representam: vermelho para vida, laranja para cura, amarelo para luz solar, verde para 

natureza, azul para serenidade e roxo para o espírito. 

 
Figure 22: Rainbow Flag de Gilbert Baker (1978). Fonte: MoMA. 

De 1990 a 2011, o movimento OutRage! produziu diversos pôsteres e flyers que eram 

distribuídos durante passeatas pelos direitos LGBT+ (cf. Figura 23). Alguns traziam longos 

textos com informações sobre as questões relevantes a essa minoria, outros eram apenas 

questionamentos levantados pelos manifestantes. Anos antes, Keith Haring foi um artista que 
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marcou a década de 1980 com seu trabalho e dedicação às pautas da homossexualidade e da 

SIDA. Ao colocar sua arte em painéis nos metrôs de Nova Iorque, o artista tornou-se um dos 

grandes nomes da pop art. Haring morreu em 1990 e, desde então, sua arte e estilo único tem 

sido reproduzidos constantemente (cf. Figura 24). A exploração da obra de Haring é um 

exemplo de design que inspira-se na arte moderna.   

 
Figura 23: Pôsteres do movimento OutRage!. Fonte: reprodução da autora. 

 
Figura 24: Trabalhos de Keith Haring para Moleskine e Uniqlo. Fonte: reprodução da autora. 



 79

A agência de publicidade Ogilvy & Mather, juntamente com as organizações Newfest 

e NYC Pride e a empresa de tipografia Fontself, colaboraram na criação de uma fonte – 

chamada Gilbert – em comemoração às conquistas de Gilbert Baker, falecido em 2017. A 

fonte foi disponibilizada para uso gratuito com o intuito de seja utilizada em protestos pró-

LGBT+, assim como a Rainbow Flag. Um exemplo mais recente, ocorrido em junho de 

2019, é o da loja sueca IKEA, que lançou uma edição especial de sua tradicional sacola 

(Frakta), onde ao invés do azul, a peça segue o padrão criado por Baker (cf. Figura 25). A 

sacola foi comercializada nos EUA no mês de junho para celebrar o mês do orgulho LGBT+. 

Todos os lucros serão destinados à Human Rights Campaign Foundation. 

 
Figura 25: Tipografia Gilbert. Fonte: Ogilvy & Mather e Frakta comemorativa IKEA. Fonte: reprodução da autora. 

Buck Angel é um ator, produtor de cinema adulto e ativista dos direitos trans. Angel 

também é um investidor que, através do design de produto, auxiliou no desenvolvimento de 

um brinquedo sexual. The Buck Off foi criado para facilitar o ato da masturbação, com 

características projetuais específicas para homens no momento da transição sexual (Figura 

26).  
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Figura 26: Imagens do brinquedo The Buck Off. Fonte: Buck Off.  

Conforme demonstrou-se, o design em todas as suas esferas, pode de diversas formas 

enriquecer o entendimento, a aceitação e o discurso de minorias. Podendo ir além da 

representatividade, a partir do design é possível colaborar com as pautas mais abrangentes e 

inclusivas de nossos tempos. 
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Capítulo 6: O Contra-Ataque ao Feminismo e o Papel do Design 

Em obras que marcaram historicamente o feminismo, como as já citadas O Segundo 

Sexo e Mística Feminista, Beauvoir (2009 [1949]) e Friedan (1971) questionaram diversos 

problemas estruturais de nossa sociedade. Entre a época em que foram publicadas e os 

tempos atuais está situado o período que denomina-se "o contra-ataque ao feminismo", 

explorado por Susan Faludi (2001). Do ponto de vista da sociedade estadunidense, a autora 

analisa ações que procuravam desmerecer o movimento.  

Embora o movimento feminista tenha certamente tornado as mulheres mais 
conscientes da sua própria desigualdade, nem por isto o crescente protesto feminino 
deveria ser descartado como sendo apenas "hipersensibilidade" atiçada pelo 
feminismo. (Faludi, 2001, p. 16). 

Em Backlash – O contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres, Faludi (2001)  

apresenta algumas explicações para o temor que muitas pessoas sentem em relação ao 

feminismo. A autora demonstra como a estrutura do patriarcado faz uso, não apenas de 

políticas, mas sobretudo de representações na mídia, novelas, filmes, seriados, para retratar 

que a mulher em busca de independência é amargurada, arrependida de suas escolhas e 

infeliz. As mulheres são apresentadas constantemente como rivais em um duelo no qual a 

vencedora não ganha um novo status, ou trabalho, mas tem como recompensa o amor e a 

atenção de um homem. A autora também explora a evolução das gerações feministas: as 

crianças dos anos 1960 são os jovens dos anos 1980 – o que uma geração marcada pela busca 

de conquistas políticas para as mulheres poderia querer? Na realidade, como avaliou-se no 

presente trabalho, as conquistas feministas acontecem em ritmo lento e permanecem muitas 

vezes aprisionadas ao discurso teórico; igualmente, sabe-se que é mais difícil mudar a cultura 

política das pessoas do que propriamente alterar as leis que asseguram os direitos das 

mulheres.  
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A indústria da beleza também teme as conquistas feministas. Afinal, se as mulheres 

começarem a amar incondicionalmente seus corpos, quantas indústrias perderiam seu poder? 

Tal como problematiza Faludi: 

A indústria da beleza, é claro, nunca compactuou com as aspirações feministas. Isso 
não significa dizer que seus promotores tenham um programa político contra os 
direitos das mulheres, apenas seguem uma política comercial cujo objetivo é aumentar 
os lucros. (Faludi, 2001, p. 209). 
  
As cicatrizes deixadas por esse período de contra-ataque ao feminismo são sentidas 

ainda hoje pelas mulheres. Ainda que pareça uma questão superficial, pode-se dizer que a 

indústria da beleza influenciou muito a auto-estima de muitas mulheres. Talvez seja por isso 

que ainda hoje acredite-se que uma mulher que se identifica como feminista não pode 

encaixar-se em padrões estéticos comerciais, ou que não possa maquiar-se por exemplo, pois 

dessa forma estaria supostasmente traindo o movimento. Uma conclusão demasiadamente 

superficial a respeito de um assunto, de fato, muito mais complexo. Como pontua Adichie 

(2014, "Capítulo: Sejamos Todos Feministas"): “Decidi parar de me desculpar por ser 

feminina. E quero ser respeitada por minha feminilidade. Porque eu mereço… Sou feminina. 

Sou feliz por ser feminina. Gosto de salto alto e de variar os batons.” Isso não faz da autora 

uma mulher menos feminista, é apenas uma escolha estética que todas as mulheres têm o 

direito de fazer. Sabe-se que os danos causados por pressões estéticas atingem não apenas 

feministas, mas todas as mulheres. Os problemas de auto-estima, os complexos alimentares, a 

insatisfação sexual, a falta de sororidade – todos esses problemas devem-se, ao menos em 

parte, à indústria da estética e das mídias. 

Por fim, como apresentado por Faludi (2001, p. 322), até mesmo a autora de Mística 

Feminina seria uma das vítimas do backlash. Friedan (1971) perdera parte de sua influência 

no movimento feminista na medida em que o mesmo adquiriu outra proporção, novas vozes e 

líderes. Como Faludi (2001) explica: 

Em tempos de contra-ataque, a atenção era mais uma vez desviada das causas daquela 
"reação": a raiva masculina devido às crescentes exigências das mulheres e o temor 
dos homens diante da cada vez maior autonomia feminina. Mais uma vez, cada alvo 
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da fúria do contra-ataque era redefinido como sendo a própria e única ameaça para si 
mesmo. (Faludi, 2001, p. 351). 

Ou seja, a responsabilidade pelo contra-ataque seria do próprio feminismo. Homens não 

tinham um papel ativo no processo da infelicidade ou da disparidade entre gêneros. A 

responsabilidade seria do movimento que almejou muitas coisas, as quais muitas mulheres 

não necessariamente desejavam. A autora ainda ressalta a questão do feminismo ter sido 

atacado por diversos grupos:  

Os especialistas que divulgavam o contra-ataque para o grande público eram um clã 
diversificado e sem a menor relação entre si, não se enquadrando em nenhuma 
generalização política ou social – mas todos eles traziam uma bagagem pessoal 
quando se aproximavam do microfone. Podiam ter um interesse genuíno na condição 
da mulher e uma ardente curiosidade intelectual sobre a questão. Mas também eram 
movidos por motivos e rancores e vaidades pessoais que dificilmente reconheciam ou 
compreendiam. (Faludi, 2001, p. 284). 
     
O design foi apenas mais uma ferramenta para provar este ponto: em embalagens de 

produtos ou em campanhas publicitárias, a linguagem gráfica utilizada de forma geral era 

machista. Se ainda hoje vemos campanhas onde mulheres são objetificadas – ainda que 

muitos não enxerguem o problema disso – nos anos 1980 isso era ainda mais proeminente e 

muito pouco debatido. A banalização da cultura do estupro, a erotização da mulher mais 

jovem, a romantização do papel de donzela que precisa ser salva, e a negação da mulher 

enquanto protagonista de sua própria vida e dona de seu próprio corpo, foram algumas das 

narrativas adotadas pelo design. A comunicação gráfica foi e ainda é uma ferramenta 

poderosa na divulgação de ideais tanto feministas, quanto anti-feministas. Tal como afirma 

Faludi (2001, p. 324): “Examinar as diferenças entre os sexos pode ser uma oportunidade 

para investigar toda uma série de relações de poder, mas muitas vezes não passa de mais um 

convite para justificá-las”. 

Diante desse panorama, diversos pesquisadores buscaram comprovar as aptidões de 

acordo com o gênero, ou seja, afirmar que mulheres eram boas em questões humanitárias, 
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sociais e familiares – especialmente no âmbito doméstico. Dito de outra forma, colocar os 

papéis do sexo feminino e masculino como biologicamente pré-determinados e invariáveis.  

A maioria das estudiosas começou inicialmente investigando a origem das diferenças 
entre homens e mulheres, sem a menor intenção de glorificá-las. Queriam desafiar a 
arraigada convenção de se considerar o comporta- mento masculino como norma e o 
feminismo como desvio. E esperavam encontrar nas "diferenças" femininas um 
modelo para a vida pública mais humanitário - que pudesse ser usado pelos homens 
assim como pelas mulheres. 
(…) 
Mas nos anos 80, a tarefa de construir um novo contexto havia sido em grande parte 
abandonada; embora muitas estudiosas relacionais procurassem salientar o há muito 
merecido reconhecimento pelas tarefas femininas no lar, muitas vezes elas perdiam de 
vista o contexto mais amplo e em vez disto ofe- reciam lacrimosas imagens do 
confinamento doméstico da mulher. (Faludi, 2001, p. 284). 

Já em 1796, Wollstonecraft repudiava a ideia de infantilização da capacidade da 

mulher. “My own sex, I hope, will excuse me, if I treat them like rational creatures, instead of 

flattering their fascinating graces, and viewing them as if they were in a state of perpetual 

childhood, unable to stand alone” (Wollstonecraft, 1796, p. 6). O período de contra-ataque ao 

feminismo deixa resquícios vividos ainda hoje – ideias que foram estabelecidas e são 

reiteradas constantemente em nossa sociedade. Conforme D'Alleva completa:  

Society dictates that certain ways of living are normal, and then coerces or persuades 
individuals to conform to these standards and perpetuate them. But when you look at 
the range of human behavior, you soon realize that there's no such thing as "normal," 
however much society would like us to think that there is. (D'Alleva, 2005, p. 71). 

O papel do design – e de forma mais ativa do próprio designer – é resolver 

problematizações a partir de seus projetos. Como apontado no Capítulo 2, onde as noções de 

Design Emocional e Social foram exploradas, o design comunica-se de forma empática com 

o objetivo de auxiliar a sociedade – e como diz a máxima de Milton Glaser: “o bom design é 

boa cidadania” (Heller, 2003, "Capítulo: Introduction"). Assim sendo, propõe-se que o design 

auxilie no combate ao ataques contra o movimento feminista, não somente porque o design 
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fez parte desse processo, mas, sobretudo, porque posicionar-se enquanto um profissional do 

design é fazer justiça ao ofício.  
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Considerações Finais 

O objetivo desta dissertação foi primordialmente estabelecer as relações entre o 

design gráfico e o feminismo e, consequentemente, demonstrar como pode o primeiro 

impulsionar a divulgação e o entendimento crítico do segundo. A primeira motivação para a 

escolha do tema foi o desejo de explorar o movimento feminista; desde o processo de 

contextualização do feminismo e suas diretrizes, até a conclusão deste projeto, foi possível 

compreender o lento desenvolvimento no que tange à igualdade entre os gêneros. A segunda 

motivação foi a possibilidade de incluir o design gráfico na discussão. Durante o processo de 

escrita dessa dissertação, diversas fontes foram citadas sobre a indústria do design e do 

feminismo, no entanto foi possível observar a ausência de diversidade entre os autores. As 

designers que contribuíram com o conteúdo do presente trabalho possuem o mesmo 

background e, por mais que possuam visões e estéticas diferentes, ainda produzem sob o 

mesmo ponto de vista. Por fim, a terceira motivação foi questionar e transformar o 

conhecimento da própria autora sobre o tema proposto.  

Para a conclusão desse trabalho, foi necessário estudar a história e as definições 

disponíveis sobre feminismo e design gráfico e propor parâmetros para analisar a forma como 

a mulher é representada em mídias específicas: anúncios publicitários, ilustração de jogos 

digitais, história do design e mercado laboral. Por fim, ficou evidente durante a pesquisa que 

as mulheres ainda têm um longo caminho pela frente na conquista por espaço, porém 

percebe-se que o movimento está ganhando mais força atualmente. Pode-se dizer, assim, que 

o movimento feminista não vai abrir mão dos direitos adquiridos até aqui e seguirá em busca 

da ampliação do lugar da mulher em nossa sociedade.  

Nesse contexto, é válido questionar se a era da internet, com todo seu poder midiático, 

será decisiva para acelerar o processo de desmistificação do papel da mulher, sobretudo 

considerando-se o quanto o design – principalmente o gráfico – está relacionado com o 

digital. Ao final do desenvolvimento desse trabalho, compreendeu-se que o design gráfico, 

ainda que seja um campo abrangente, com diversos projetos de inclusão, ainda precisa 
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enquanto mercado tornar-se mais ativo no movimento feminista. Através dessa dissertação, 

buscou-se também incentivar e contribuir com o debate sobre as relações entre o movimento 

e o design. Por fim, esse trabalho proporcionou a aproximação com novos conhecimentos 

sobre o tema proposto e abriu oportunidades para futuros questionamentos, na medida em 

que a temática é de extrema relevância na trajetória profissional e pessoal da autora.  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