
 
 

                                                                                     

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL CATALÃO 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE LETRAS E LINGUÍSTICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

MESTRADO E DOUTORADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

  

MARÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MAGALHÃES 

 

 

 

CORPO E SEXUALIDADE FEMININA EM GAROTA SIRIRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALÃO 

2020 

 



 
 

 
MARÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MAGALHÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO E SEXUALIDADE FEMININA EM GAROTA SIRIRICA 
 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado em Estudos da 
Linguagem, da Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, como requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Estudos da Linguagem, Área de 
Concentração Linguagem, Cultura e Identidade. 

 

Linha de Pesquisa: Literatura, memória e identidade. 
 

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Borges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALÃO 

2020 



 
 

MARILIA ALVES DE OLIVEIRA MAGALHÃES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CORPO E SEXUALIDADE FEMININA EM GAROTA SIRIRICA 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado em Estudos da 
Linguagem, da Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, como requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Estudos da Linguagem, Área de 
Concentração Linguagem, Cultura e Identidade 

 

Linha de Pesquisa: Literatura, memória e identidade. 
 

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Borges. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

______________________________________  ___________________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Borges – UFG/RC            Profa. Dra. Fabiana Jordão Martinez – UFG/RC 

(Presidente)                                                          (Membro Externo) 
 

 

____________________________________                  _____________________________________ 

 Profa. Dra. Fabianna Simão Bellizzi Carneiro         Profa. Dra. Silvana Augusta Barbosa Carrijo 
                             UFG/RC                                                                     UFG/RC 
                      (Membro Interno)                                                            (Suplente) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CATALÃO  

2020 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

           Gostaria de fazer o meu agradecimento de uma forma diferente: 

Sou filha de pai lavrador e mãe merendeira, meus pais nasceram no seio da 

pobreza e não puderam estudar; desde cedo senti as dificuldades de uma vida regada 

a trabalho duro e pouca comida no prato. Lembro-me que minha mãe, além de 

merendeira, ainda descascava mandioca em uma fábrica de farinha, e nós, eu e meu 

irmão, participávamos dessa lida diária.  

Nasci e cresci no campo, minha escola era perto de uma mata cheia de cipós 

e de uma igrejinha branca. Foi nesse ambiente singelo e sem pompas que os sonhos 

de Marília menina começaram a existir, foi através de um livro, de uma obra que senti 

em mim a paixão pela Literatura nascer. 

Ler era o meu refúgio e encontrei em A Gata Borralheira o meu primeiro amor: 

as dificuldades eram inúmeras, mas mediante o amargo da vida, encontrei-me no 

doce encanto das palavras. A infância pobre era permeada de alegria; a simplicidade 

nunca impediu os sorrisos de serem abertos. A escolinha fechou, o tempo mudou e 

os sonhos foram se tornando realidade, por fim, digo que conseguir chegar até aqui 

também foi um sonho projetado que ganhou forma, o percurso não foi fácil, mas 

apareceram pessoas tão importantes que eu não poderia deixar de mencionar em 

meus sinceros agradecimentos, foram elas as responsáveis por participarem da minha 

formação. 

Agradeço primeiramente a minha família, que é a minha base de ser no mundo. 

Agradeço aos professores, que transformaram o meu ser no mundo. Agradeço 

a Guilherme Figueira Borges, que foi um professor espetacular na graduação 

(UEG\Iporá) e me motivou buscar ir além. Agradeço à Jaqueline dos Santos Cunha, 

também minha professora da graduação que tanto me acompanhou de lá até aqui. 

Jaqueline foi o meu coração durante todo este processo, aquela que tantas vezes me 

recebeu em sua casa, emprestou-me inúmeros livros, sempre me acolheu com muita 

paciência e docilidade, uma pessoa e uma profissional de grande influência em minha 

vida, em minhas práticas. Agradeço a minha orientadora, Luciana Borges, pelos seus 

apontamentos, o seu olhar atento sobre a minha escrita, Luciana é de uma inteligência 

admirável, ensinou-me a desenvolver o pensamento crítico sobre as questões de 

gênero. Professoras e professores, vocês transformaram para melhor a minha 

essência, foram substanciais. 



 
 

Agradeço à Andressa Xavier, minha parceira de mestrado. Tantas vezes 

Andressa ofereceu o seu braço amigo, foi uma irmã para mim, agradeço imensamente 

por nossos caminhos terem se cruzado; não poderia também deixar de direcionar os 

meus agradecimentos à Taliane Segóbria por ter me acolhido em seu lar nos 

momentos que precisei. Há seres que foram morada, ofereceram-me um teto quando 

eu não sabia onde me abrigar, fornecendo como alimento: motivação para prosseguir.  

Enfim, agradeço a todas as pessoas que de alguma forma me auxiliaram. Sou 

mulher, filha da escola pública, de origem humilde e só consegui chegar até o 

mestrado e realizar uma pesquisa, porque passaram em meu caminho pessoas que 

pegaram em minha mão e me conduziram.  

A trajetória somente foi cumprida porque encontrei portas abertas e, por isso, 

não posso deixar de mencionar o quanto a Universidade exerceu transformação em 

minha forma de agir e pensar. Tenho a plena certeza de que a educação é a arma 

mais poderosa para mudança de si e do mundo. O poder do conhecimento é capaz 

de modificar vidas e trazer esperança à aridez existencial. 

 Viva o saber, viva a pesquisa, viva a Universidade Pública! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu siririco 

                                                                                                         Tu siriricas 

                                                                                                         Ela siririca 

                                                                                                         Nós siriricamos 

                                                                                                         Vós siriricais 

                                                                                                         Elas siriricam 

                                                                                   Que todas siririquem! 

 

 

                     



 
 

RESUMO 

 

As Histórias em Quadrinhos (HQ) surgiram e se popularizaram no contexto de 

uma sociedade patriarcal, dessa forma, as representações quadrinísticas muitas 

vezes colocam as mulheres em posição desfavorável, com os corpos objetificados, 

supersexualizados para atender aos desejos dos homens. Vale considerar também 

que os primeiros produtores eram do gênero masculino. Quadrinhos eram, em sua 

maioria, produzidos por homens para os homens e tendiam a reforçar estereótipos 

baseados nas desigualdades entre os gêneros. Com as mudanças sociais, com a 

presença do movimento feminista, as mulheres puderam ampliar os seus espaços e 

passaram a participar mais da produção de quadrinhos. Como resultado, houve duas 

mudanças significativas: mulheres ocupando cada vez mais o universo dos 

quadrinhos como autoras e a representação do corpo feminino passando por 

modificações, não mais se apresentando de antemão como um corpo objeto. No 

referido contexto surge a HQ Garota Siririca, de Gabriela Masson. A obra se 

popularizou de forma digital na internet (2013) e depois ganhou formato impresso  

(2015). A temática de Garota Siririca, masturbação feminina, e a forma de retratar os 

corpos contrariam as produções quadrinísticas tão reforçadas nos séculos XIX e XX, 

em que as representações patriarcais exerciam ainda mais sua força dominante. 

Diante do exposto, a intenção da presente pesquisa é elucidar a importância da 

produção de autoria feminina, assim como mostrar a relevância das representações 

que evidenciam a autonomia feminina. Para a discussão, recorreu-se principalmente 

à fundamentação teórica constante em Simone Beauvoir (1970), Guacira Lopes Louro 

(1997), Gayle Rubin (2012) e Michel Foucault (1998).  

 

Palavras-chave: Quadrinhos. Corpo feminino. Representação. Gabriela Masson.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Comics (HQ) emerged and became popular in the context of a patriarchal 

society, thus, the comic representations often put women in an unfavorable position, 

with objectified bodies, supersexualized to meet the desires of men. It is also worth 

considering that the first producers were male. Comics were mostly produced by men 

for men and tended to reinforce stereotypes based on gender inequalities. With social 

changes, with the presence of the feminist movement, women were able to expand 

their spaces and began to participate more in the production of comics. As a result, 

there were two significant changes: women increasingly occupying the universe of 

comics as authors and the representation of the female body undergoing modifications, 

no longer presenting itself beforehand as an object body. In this context comes the HQ 

Garota Siririca, by Gabriela Masson. The work became popular in digital form on the 

internet (2013) and later it was printed (2015). The theme of Garota Siririca, female 

masturbation, and the way of portraying bodies contradict the comic productions so 

reinforced in the 19th and 20th centuries, in which patriarchal representations exerted 

their dominant force even more. Given the above, the intention of the present research 

is to elucidate the importance of the production of female authorship, as well as to 

show the relevance of the representations that evidence female autonomy. For the 

discussion, we used mainly the theoretical foundation constant in Simone Beauvoir 

(1970), Guacira Lopes Louro (1997), Gayle Rubin (2012) and Michel Foucault (1998). 

 

Key words: Comics. Female body. Representation. Gabriela Masson.  
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INTRODUÇÂO 

 

As distinções sociais em torno dos gêneros masculino e feminino são 

construções culturais que se perpetuam há séculos, baseadas na demarcação de 

diferenças e na instituição de um sistema desigual, em que o feminino, por vezes, 

ocupa uma posição de subalternidade em relação ao masculino, uma vez que o 

sistema patriarcal1 coloca o homem como fonte de centralidade e poder. Entretanto, 

assim como há movimentos que pregam a hegemonia masculina, há também 

movimentos contrários, com o intuito de problematizar e reverter os padrões díspares. 

Um exemplo desses processos é o feminismo, movimento social criado com o intuito 

de promover a igualdade entre os gêneros.  

Partindo da perspectiva feminista, considera-se que uma maneira de amenizar 

as desigualdades entre os gêneros se faz por meio do questionamento dos discursos 

sexistas, sendo assim, é possível perceber reafirmações de discursos fálicos e tentar 

desestruturá-los. O sistema patriarcal se expressa em múltiplas instâncias, pois, assim 

como o espelho reflete a imagem, as representações sociais revelam seus reflexos 

em diversos lugares, nas mais variadas manifestações artísticas, inclusive nas 

Histórias em Quadrinhos (HQs).  

A HQ Garota Siririca é um exemplo de manifestação artística que busca 

questionar o sistema falocrático no qual estamos inseridos, já que se propõe a pensar 

outra possibilidade de representação dos corpos e vivências sexuais das mulheres. 

Garota Siririca foi criada por Gabriela Masson (lovelove6) em 2013, popularizou-se no 

site da Revista Samba2 e, posteriormente, em 2015, adquiriu formato impresso.  

Os enunciados presentes na obra de Masson propiciam a reflexão sobre a 

conjuntura social patriarcalista, pois, desde o início da narrativa, há tentativas de 

controle do corpo e da sexualidade feminina, imposições primeiramente exercidas 

pela família, depois pela igreja e pela escola. Nota-se, por meio da obra, o quanto há 

padrões prescritos à mulher. Masson constrói a narrativa a fim de evidenciar os 

moldes patriarcais e, principalmente, para mostrar que os corpos femininos podem 

criar suas próprias regras, subvertendo os discursos de dominação. Além disso, o 

                                                           
1 Sistema patriarcal é o sistema social em que os homens detêm o domínio, o poder. Há uma relação 
hierárquica entre os gêneros masculino e feminino. O homem é o portador de autoridade. 
2 https://revistasamba.blogspot.com/search/label/garota%20siririca 

https://revistasamba.blogspot.com/search/label/garota%20siririca
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processo de ruptura se instaura também por meio das imagens, visto que os corpos 

não foram desenhados para agradar ao público masculino, mas para evidenciar o 

processo de autonomia da mulher sobre si. Tem-se, então, uma HQ escrita por uma 

mulher, abordando de forma crítica e bem-humorada os percalços e anseios 

femininos.  

 A pesquisa foi estruturada em três capítulos: a princípio, discorre-se sobre as 

origens das Histórias em Quadrinhos, visto que o objeto de análise é uma HQ. Na 

sequência, propõe-se uma reflexão acerca da produção de autoria feminina e das 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se consolidarem em um meio de 

supremacia masculina e, por fim, chega-se à parte analítica, em que se discute 

especificamente a respeito da HQ. 

No capítulo 1, explicita-se o surgimento e a popularização dos quadrinhos. Para 

isso, foi feito um levantamento histórico em torno das HQs e buscou-se elucidar a 

forma pela qual os quadrinhos chegavam aos diversos tipos de público, como era sua 

divulgação e a recepção. Além desse histórico, considerou-se necessário fazer uma 

discussão em torno da validade literária dos quadrinhos, justamente por haver 

divergências teóricas. Há um dilema que se instaura na percepção da HQ como 

literatura: para Moacy Cirne (1942), por exemplo, quadrinho é a literatura do século 

XXI, no entanto, para Waldomiro Vergueiro (2009), os quadrinhos não podem ser 

tratados da mesma forma (quadrinho é quadrinho, não é literatura). Então, mediante 

essas diferentes visões, tentou-se colocar os argumentos contrários e favoráveis.  Por 

fim, menciona-se o quanto as HQs podem representar valores sociais, principalmente 

no que tange ao gênero feminino, porque muitas vezes o corpo da mulher é 

evidenciado de forma objetificada. 

No capítulo 2, explana-se sobre a importância da autoria feminina, traçando um 

panorama sobre as lutas e resistências que as mulheres têm enfrentado ao longo dos 

tempos para romperem com as barreiras do patriarcado. Evidencia-se a relevância de 

as mulheres se manifestarem através da escrita, especificamente aquelas que 

produzem quadrinhos, pois muitas HQs de autoria feminina tendem a trazer novas 

representações, contrárias aos modelos considerados falocêntricos. Esse capítulo 

encerra-se com algumas colocações sobre a autora do objeto de pesquisa, mostrando 

a trajetória de vida de Gabriela Masson, e como a sua história pessoal influenciou no 

processo de construção da HQ: Garota Siririca. 
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No capítulo 3, analisa-se trechos da obra que evidenciam a tentativa de 

controlar o corpo e a sexualidade feminina, é demonstrada a predominância de 

discursos que partem de diversas instâncias de poder, tais como: igreja, família e 

escola. Destaca-se o quanto a sociedade patriarcal tenta moldar as práticas femininas, 

na tentativa de disciplinar os corpos das mulheres e, por conseguinte, elucida-se os 

motivos de a personagem Garota Siririca poder ser considerada subversiva para os 

padrões estabelecidos para a mulher.  

Diante do exposto, tentou-se demonstrar as relações existentes entre 

quadrinho e realidade, partindo da percepção de discursos falocêntricos nas 

produções quadrinísticas. Pretendeu-se analisar as representações que subvertem o 

padrão de objetificação, demonstrando que o corpo pode ser retratado sem ser reforço 

do machismo, e a sexualidade feminina, desconstruída e libertadora.  
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1. LITERATURA E HISTÓRIA EM QUADRINHOS  

 

1.1 Surgimento e popularização dos quadrinhos 

  

O objeto da pesquisa, Garota Siririca, é uma História em Quadrinhos, e, por 

esse motivo, será feita uma exposição a respeito das HQs, pois se considera que o 

corpus precisa ser trabalhado em sua totalidade. Antes das análises, é necessário 

elucidar como os quadrinhos surgiram, como foi o processo de recepção por parte da 

sociedade e, por fim, como se dão os processos de representação nas HQs. Assim, 

parte-se da origem, remetendo-se ao surgimento e à propagação das HQs para, 

posteriormente, estabelecer relações com os valores sociais, haja vista que se tem o 

intuito de evidenciar os discursos que permeiam a linguagem quadrinística.   

  Desta forma, a priori, explicita-se as características do objeto de estudo, 

mencionando as definições em torno das HQs, e, em seguida, são feitas as 

abordagens a respeito dessa importante manifestação artística no que tange à 

expansão das HQs para a população. 

  As Histórias em Quadrinhos podem ser definidas "como uma forma de 

expressão artística constituída por dois tipos de linguagem: a linguagem gráfica (a 

imagem) e a linguagem verbal (o texto)” (LUYTEN, 1984, p.13). A imagem e a palavra 

se unem para construir sentidos, para propagar ideias e valores, no entanto, para se 

chegar a essa acepção de HQ, considera-se necessário fazer um recorte sobre o 

percurso dos quadrinhos ao longo dos tempos. 

 Os quadrinhos se popularizaram no século XX, mas a trajetória de um de seus 

elementos básicos já existia há mais tempo, pois desde a pré-história os seres 

humanos usavam a imagem para representar a realidade: a linguagem não verbal 

sempre esteve presente no cotidiano das pessoas, sempre foi permeada de 

significados inerentes à existência dos sujeitos, de acordo com Glayci Xavier (2018, 

p.1), “a imagem sempre fascinou o homem. Desde o tempo das cavernas, ela está 

presente em nossas vidas, é portadora de memória, cultura e tradição. Ela pode 

transformar um instante em eternidade”. E foi justamente pela junção da imagem e da 

palavra que surgiram as Histórias em Quadrinhos, originadas na civilização Europeia, 

assim como afirma Sônia Luyten:  

 
As origens das histórias em quadrinhos estão na civilização europeia, onde o 
aparecimento das técnicas de reprodução gráfica proporcionou a união do 
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texto com a imagem. A ilustração atinge tão depressa a imprensa como o 
livro. A imagem toma certas características que influenciaram a HQ: o 
desenho de humor (a caricatura) e os animais humanizados dos contos de 
fadas, foram, sem dúvida, importantes para a formação das atuais histórias 
em quadrinhos (LUYTEN, 1984, p.10). 

 

No entanto, apesar de terem surgido na Europa, as HQs só se tornaram 

mundialmente conhecidas através da indústria americana, no final século XIX, com a 

publicação do The Yellow Kid (O Garoto Amarelo), criado em 1895 por Richard 

Outcault. O sucesso do quadrinho foi tanto que o autor começou a produzir “algum 

material semanal, no qual havia pequenas histórias distribuídas em quatro ou mais 

imagens.” Em alguns momentos, o garoto amarelo falava em balões. Estava, assim, 

“lançada a moda” (XAVIER, 2018, p.4). A popularização dos quadrinhos, por meio da 

indústria jornalística, possibilitou que as pessoas das diversas camadas sociais 

tivessem acesso a essa forma de expressão artística, tornando-se “juntamente com o 

cinema, o meio de comunicação de massa mais importante do século XX” (SANTOS, 

GANZAROLLI, 2011, p.1). Devido à dimensão das HQs, foi traçada uma linha do 

tempo dividindo a trajetória dos quadrinhos em alguns períodos.  

O percurso dos quadrinhos norte-americanos foi demarcado em eras: “a era de 

ouro (1930-1945); a era de prata (1946-1960); era de bronze (1961-1980); e as novas 

tendências que compreenderiam dos anos de 1980 aos dias atuais” (OLIVEIRA, 2007 

apud CUNHA, 2016, p.68).  Essas eras apresentam algumas particularidades:  

 

O gênero de quadrinhos intitulado como super-heróis fora inaugurado por fins 
da década de 30 do século XX e inaugurará as atualmente chamadas “ERAS” 
dos quadrinhos, conforme Krakhecke: A “era de ouro” iniciada com o 
aparecimento de Superman, leva esse nome, pois foi a época que os 
quadrinhos do gênero atingiram vendagens astronômicas, encerrando-se 
com a crise dos quadrinhos associados ao aumento da delinquência 
juvenil[...]A “era de prata” foi marcada com a reformulação das HQs de super-
heróis, além da implantação de um código de censura. [...] A “era de bronze”, 
que ocorre devido a uma crise no mercado editorial no gênero de super-
heróis, tal como ocorreu ao fim da segunda guerra mundial, com o 
fechamento de diversas editoras e uma queda nas vendas e se estenderá até 
o final dos anos 1980. (CUNHA, 2016, p.3) 

 
Dentre as eras supracitadas, considera-se oportuno salientar que a era de ouro 

ficou conhecida como o ápice das HQs norte-americanas. O sucesso deve-se ao 

surgimento dos super-heróis nesse período; personagens que mexiam com o 

imaginário da população por serem fortes, honestos, destemidos e por sua luta para 

combater o mal. 
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As representações em torno dos super-heróis estavam atreladas a fatores 

sócio-históricos, porque nesse período estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial3, 

e a criação de seres que detinham poderes surgiu com o intuito de encorajar as 

pessoas a defenderem a nação, com isso, os quadrinhos tornaram-se ainda mais 

populares. Neste momento também, as mulheres puderam oferecer algumas 

contribuições, pois os homens estavam lutando na guerra e era necessário o trabalho 

delas para suprir o lugar ocupado por eles, “ao mesmo tempo, cresciam, também, o 

número de personagens, super-heroínas, criadas para defender a América” 

(NOGUEIRA, 2014, p. 738).  

Nota-se, então, a grande repercussão dos quadrinhos nesse momento de 

conflito, justamente pela quantidade de personagens disseminados no mercado. De 

acordo com Natania Nogueira (2014, p.738), “nos Anos de Ouro (The Golden Age) 

dos comics norte-americanos centenas de personagens foram lançadas. Uma 

diversidade tão grande, que ainda hoje é difícil precisar em números”. As HQs, nessa 

época, alcançaram uma dimensão notável, não somente pela quantidade, mas 

também por fatores ideológicos, pois quadrinhos foram tidos como suporte para a 

formação de uma identidade da nação americana.  

No entanto, esse período de grande sucesso dos quadrinhos atrelado ao 

encorajamento social não durou para sempre, uma vez que com o fim da guerra houve 

mudanças na organização da sociedade: as mulheres, que com a guerra começaram 

a ter pequenas participações na produção dos quadrinhos, tiveram que voltar a ocupar 

o seu antigo e inevitável espaço imposto: o lar. E assim a chamada “Era de Ouro, 

tanto para o mercado de quadrinhos quanto para as mulheres que ocuparam 

brevemente esse espaço, acaba com o fim da guerra, com o regresso dos homens a 

seus postos de trabalho” (CRIPPA; MESSIAS, 2017, p.4). A sociedade volta às 

configurações anteriores e os quadrinhos também passam por um período 

conturbado, sendo alvo de preconceitos. 

O destaque das HQs na Era de Ouro foi ofuscado por determinados 

acontecimentos, e pode-se afirmar os quadrinhos transitaram entre dois extremos, em 

uma linguagem figurada: “passou pelo céu e pelo inferno das provações”, isso porque 

a notoriedade conquistada passou por um processo retrativo. Essa retração se deve 

                                                           
3 A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945 e foi nesse período que a indústria norte-
americana lançou os quadrinhos de super-heróis. Por meio das personagens havia o ideal patriota e a 
exaltação dos valores do povo americano, com o intuito de reacender a “chama” nacionalista.  
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ao Dr. Frederic Wertham e sua obra: Sedução dos inocentes. Tal publicação fazia 

diversas críticas às HQs, não faltava uma boa dose de críticas negativas. Assim como 

menciona Feijó (1997 apud XAVIER, 2018, p.7): 

 

Em 1954, foi publicado um livro, nos Estados Unidos, intitulado A sedução 
dos inocentes, que reforçou tal visão negativa; o autor, o psiquiatra Fredric 
Werthman, afirmava que os quadrinhos de aventura “emburreciam os 
leitores” e que o perfil intelectual de um leitor de gibis era o de uma criança 
de dez anos. 

 

Frederic Werthman (EUA) contribuiu para a desvalorização dos quadrinhos, 

pois seu estudo era permeado de preconceitos, considerando os mesmos como um 

verdadeiro incentivo à delinquência dos jovens, associando-os à burrice. Um livro de 

tal teor manchou a imagem das HQs. De acordo com Luyten (1984, p.12), “o livro 

trouxe uma áurea de desconfiança e um preconceito quanto à leitura dos quadrinhos, 

que só se desfez mais tarde, quando intelectuais do mundo todo recolocam as HQs 

no seu devido lugar”. Na época, Werthman causou um verdadeiro alvoroço com suas 

ideias, pois a partir das observações feitas dos jovens e crianças com distúrbios 

comportamentais chegou à conclusão que as atitudes violentas eram frutos das 

leituras de HQs. 

Ademais, “o livro de Werthman chegou às livrarias num momento em que os 

Estados Unidos viviam em pleno século XX, o macarthismo, um período de 

radicalização política e moral que relembrava os tempos da Inquisição” (JUNIOR, 

2004, p. 236). Toda essa onda conservadora fez com que Werthman alcançasse ainda 

mais sucesso, tendo seus conceitos publicados, difundidos em vários países. 

 Esses conceitos propagados pela obra Sedução dos Inocentes dialogavam 

com o modelo de sociedade preocupada com os valores morais e religiosos, 

considerando os quadrinhos aliados à base política de esquerda e ao comunismo. 

“Seduction of the innocent foi recebido por parte da imprensa como uma bomba 

atômica. Em especial pelos grandes jornais de linha conservadora e declaradamente 

anticomunista” (JUNIOR, 2004, 237).  As HQs no contexto sócio-histórico eram as 

bruxas, as quais eram capazes de fazer mal às criancinhas e, por isso, deveriam ser 

perseguidas e, dependendo do conteúdo, banidas do seio social.  

 Além dessa visão negativa sobre os quadrinhos, havia uma vigilância 

constante sobre o que poderia ou não ser publicado, isto é, havia um órgão 



18 
 

responsável pela fiscalização das HQs, os denominados Syndicates. Uma série de 

exigências teria que ser seguidas: 

 

Os “Syndicates”, além de possuir direitos sobre os trabalhos dos desenhistas 
(direitos sobre a venda e a distribuição), funcionam como agência de 
veiculação das histórias, preparando e emitindo milhares de matrizes a serem 
vendidas não só nos EUA como também em outros países. São responsáveis 
por alguns cuidados, ou seja, devem seguir um código de ética: as histórias 
não devem ofender nenhum leitor; não devem conter palavrões explícitos, 
que poderão ser substituídos por sinais convencionais; não devem conter 
sugestões de imoralidade; devem evitar controvérsias quanto à religião, raça 
ou política; devem evitar cenas de violência com mulheres, crianças e 
animais; não devem incentivar o crime, que será sempre punido. (LUYTEN, 
1984, p. 28) 

 

O julgamento social e as imposições em torno das produções trouxeram 

prejuízos, justamente porque os produtores de quadrinhos deixaram de criar mediante 

as censuras sofridas, pois se nota que era permissível o quadrinho “água com açúcar”, 

ou seja, temáticas livres de quaisquer ameaças que poderiam corromper o bem-estar 

social, principalmente ao público tido como vulnerável (crianças e jovens). Frederic 

Wertham discorria até mesmo sobre a figura feminina nos quadrinhos, tida como 

ameaçadora, usando a personagem Mulher Maravilha como um exemplo negativo, 

visto que “a independência de personagens como a Mulher Maravilha levaria as 

meninas a se tornarem lésbicas, isto é, o Código dos Quadrinhos impunha censura a 

todas as produções de quadrinhos” (NOGUEIRA, 2015, p. 5). Essa vigilância era 

constante, tanto que “os jornaleiros foram orientados a informar os pais e a expor 

cartazes que traziam um enorme carimbo com a palavra “aprovado” e, logo abaixo, a 

relação dos conceitos estabelecidos pelo código de ética” (JUNIOR, 2004, p. 243).   

Essa tentativa de controle em torno dos quadrinhos dificultou o trabalho dos 

quadrinistas, pois a liberdade de expressão vivia em constante ameaça. Então, 

mediante a situação difícil em que se encontravam, resolveram criar uma associação 

para defender os seus interesses. De acordo com Luyten (1984, p.30), “é criada, em 

1946, a National Cartoonists Society, constituída inicialmente por desenhistas de HQ, 

visando à defesa de seus interesses artísticos”. Com a união dos produtores de 

quadrinhos a censura foi sendo contornada, e em protesto à política dos Syndicates, 

surgiu, nos anos 1960, o movimento underground, assim como menciona Luyten 

(1984, p. 13): 
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Nesta década, os quadrinhos se liberam com o movimento “underground”. 
Inúmeros artistas rebelam-se contra as normas impostas pelos “Syndicates”, 
responsáveis pela produção e distribuição dos quadrinhos no mercado, e 
fundam seu próprio movimento. Aparecem as heroínas, certamente como 
reflexo dos movimentos feministas. 

 

Temas como feminismo, homossexualidade e liberdade sexual começaram a 

ganhar mais espaço nas HQs com o movimento underground, o qual também ficou 

conhecido como movimento contracultura, em que “a temática das histórias girava em 

torno de sexo, drogas e críticas ácidas e irreverentes ao governo americano, ao 

conservadorismo, ao sistema capitalista e a toda forma de repressão” (NUNES, 2007, 

p.113). Tal manifestação era uma forma de desestabilizar toda onda conservadora 

que pairava sobre o universo dos quadrinhos, foi um período de ruptura, de novas 

bases para delinear o modo de tratar as HQs.  

Nessa perspectiva do movimento Underground, um nome em especial merece 

destaque, trata-se de Trina Robbins. “Trina Robbins (1970) foi pioneira ao abordar 

temas como aborto e homossexualidade e lutar por espaço na contracultura norte-

americana, principalmente na produção de São Francisco” (MARINO; MACHADO, 

2019, p. 183). A sua importância diz respeito ao impulso exercido por ela para haver 

a participação feminina e pela inserção de temáticas lésbicas nos quadrinhos, antes 

consideradas impróprias. Nogueira (2015, p. 6) menciona que: 

 

Em 1972, juntamente com Trina Robbins e outras nove mulheres, ela deu 
início à primeira série de publicações exclusivamente produzida por 
mulheres, a Wimmen’s Comix que circulou até 1992.  Na primeira edição de 
Wimmen’s Comix, Trina contribuiu com uma história chamada Sandy Comes 
Out (Sandy sai do armário) e que se baseava na vida de uma amiga lésbica, 
no entanto, a artista também lésbica e ativista feminista Mary Wings se sentiu 
ofendida, acreditando que uma mulher heterossexual produzir uma história 
gay seria ultrajante. Por isso, em 1973, Mary produziu a primeira HQ sobre 
lesbianismo. 

 

 Então, observa-se que esse movimento foi relevante para novas abordagens 

nas HQs, pois os temas eram variados; as participações foram ampliadas e os 

quadrinhos começaram a se reestabelecer do golpe lançado por Frederic Wertman. 

Enfim, após o underground, as HQs retomaram o seu prestígio, grandes álbuns foram 

disseminados, dando assim, maior visibilidade à indústria quadrinística: 

 

Publicação dos “undergrounds”, já estabelecidos e, de certa forma, engajados 
com os “Syndicates”. Lançamento de grandes álbuns, na Europa, de artistas 
das histórias em quadrinhos. Em 1978, o Museu de New York faz uma 
retrospectiva sobre a obra do desenhista Winsor McCay. Outros artistas das 
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HQ aparecem em museus, como Burne Hogarth. É o reconhecimento do 
grande valor das histórias em quadrinhos. Começam a ser julgadas sob o 
ponto de vista estético. (Luyten, 1984, p. 13) 

 

A partir da década de 1970, os quadrinhos passaram por um momento de 

reconhecimento do seu valor estético, uma vez que sua imagem havia sido deturpada, 

vista socialmente como manifestação artística de menor valor. Vale salientar, também, 

que essa visão negativa construída em torno dos quadrinhos ocorreu em diversos 

países, inclusive no Brasil, pois as HQs brasileiras foram extremamente influenciadas 

pelos modelos estrangeiros. Apesar das produções nacionais tidas como marco no 

Brasil (Nhô Quim: impressões de uma viagem à corte, de 1869), percebe-se que 

muitas vezes os quadrinistas brasileiros ficaram ofuscados pelo domínio exercido pela 

indústria americana. Os eventos de desvalorização dos quadrinhos norte-americanos 

tiveram reflexo no Brasil, tanto sobre os personagens criados nas HQs quanto sobre 

o modo como os quadrinhos eram vistos pela indústria e pelo público brasileiro. 

Segundo Ivan Gomes (2008, p. 5), “as histórias em quadrinhos sofriam duros 

golpes em sua já frágil reputação, e isso repercutirá seriamente no mercado. No Brasil, 

o ataque às HQs pegou carona com os grupos conservadores”, assim como ocorreu 

nos Estados Unidos. A partir disso, nota-se que as considerações pessimistas sobre 

as HQs começaram de um centro, atingindo diversos polos, a exemplo da obra 

Sedução dos Inocentes, que transformou Frederic Werthman “em uma verdadeira 

celebridade internacional, até mesmo no Brasil, onde seus textos foram traduzidos em 

diversos jornais” (JUNIOR, 2004, p. 236). Contudo, a visão mundialmente contrária 

em relação às HQs durante um período vai muito além do que foi propagado por 

Werthman, pois não houve somente questões relacionadas ao conservadorismo da 

sociedade, mas outros fatores que contribuíram para o preconceito disseminado, não 

foi somente por conta dos conteúdos tidos como ameaçadores, é um pouco mais 

profundo, pois houve relações valorativas atreladas ao tipo de público leitor de 

quadrinhos e a forma como eram divulgados à população.  

 

1.2 Quadrinhos, leitores e literatura: relações imbricadas 

 

Como foi discutido no tópico anterior, os quadrinhos nasceram no seio 

jornalístico. Isso quer dizer que não são fruto de uma cultura erudita, consagrada 

canonicamente, e sim de uma cultura popular, e foram propagados pelos meios de 
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comunicação de massa: “os quadrinhos surgiram como objetos de atração não erudita 

(ou seja, sua publicação primeiramente em jornais e não em livros consagrados) 

criados em meio a grandes grupos” (GIONGO, 2016, p.23). As HQs nasceram em um 

contexto simples e acessível à população, chegando ao público leitor através dos 

jornais. 

Assim, os jornais publicavam as tiras diárias com o intuito de promover mais 

vendas, além disso, como os quadrinhos apresentam uma linguagem de fácil 

entendimento, atraíam a atenção dos diversos tipos de leitores, inclusive dos que não 

tinham acesso à educação formal, assim como aborda Giongo (2016, p.18): 

 

As HQs surgiram como meio que os jornalistas encontraram para chamar 
maior atenção e vender mais jornais. Os quadrinhos foram utilizados pela 
imprensa para atrair pessoas analfabetas, pouco escolarizadas ou ainda 
imigrantes que não eram fluentes na língua nativa. Dessa forma, os jornais 
poderiam abarcar uma gama maior da população e vender mais. Segundo 
Moacy Cirne, em 1925 a circulação diária nos Estados Unidos dos jornais 
chegava à 33.740.000 de exemplares: “veiculados pelos jornais, os 
quadrinhos ocupavam o centro da cultura de massa, segundo a produção 
econômica e social da época considerada”. 

 

Os quadrinhos surgiram na cultura de massa e foram um verdadeiro sucesso 

entre as pessoas, elevando, assim, o número de vendas dos jornais. Todos os 

envolvidos saíram ganhando: a população, principalmente a de classe social mais 

baixa, pôde ter acesso à leitura e ao entretenimento; e os jornais obtiveram lucros.   

Contudo, o contexto de divulgação e a linguagem acessível das HQs 

contribuíram para outro fator: a sua desvalorização no meio acadêmico, pois, de 

acordo com Andraus (2007, p. 5), “é provável que as Histórias em Quadrinhos, por 

serem muito próximas da cultura popular em forma e conteúdo, configuram-se num 

prato cheio para a desculpa burguesa que são materiais de baixa qualidade”. Então, 

percebe-se que o preconceito em relação aos quadrinhos não está relacionado 

somente à questão de ser uma arte voltada para o consumo, mas por fazer sucesso 

nas classes mais baixas, por ser uma arte do povo, configurando, assim, uma forma 

velada de elitismo, de preconceito social. As HQs não nasceram entre um grupo seleto 

de intelectuais, não possuem uma linguagem rebuscada que apenas a “elite” dotada 

de saber poderia compreender, não nasceram em “berço de ouro”, nasceram para 

que todos pudessem vislumbrá-las, independente da classe social e do nível de 

escolaridade. Eco (1970, p. 244) afirma: 
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A civilização de massa oferece-nos um exemplo evidente de mitização, na 
produção do mass media e em particular, na indústria dos comic strips, as 
“estórias em quadrinhos”: exemplo evidente e singularmente adequado ao 
nosso objetivo, porque aqui assistimos à co-participação popular de um 
repertório mitológico claramente instituído de cima, isto é, criado por uma 
indústria jornalística, porém particularmente sensível aos caprichos de seu 
público, cuja exigência precisa enfrentar.  

 
 As Histórias em Quadrinhos nasceram nos jornais e “abalava (e abala) a 

mentalidade linear dos literatos” (CIRNE, 1970, p.47), pois a elite, que pode ser 

concebida na figura dos literatos, acreditava ser a detentora dos “bens culturais” e não 

ficou satisfeita com o que os quadrinhos provocaram, visto que as HQs são frutos da 

cultura de massa e estavam associadas à indústria do entretenimento, e com a 

ampliação de acessos foi tratada como cultura de menor valor.  Segundo Laluña 

Machado e Dani Marino (2019, p. 60), os quadrinhos “acabaram considerados como 

baixa cultura, opondo-se, assim aos grandes objetos da chamada alta cultura que 

deveriam, segundo seus defensores, determinar os gostos e comportamentos dos 

homens”.  Nota-se, partindo de tal pressuposto, a existência de um separatismo social 

e também intelectual, justamente por haver pessoas querendo preservar aquilo 

considerado restrito e importante.  As afirmações a seguir comprovam muito bem essa 

mentalidade da época: 

 

A cultura ao longo dos tempos se configurou como um fato aristocrático, de 
acesso limitado e possível apenas a uma pequena elite, a simples 
possiblidade de uma cultura partilhada por todos, que se adapta a todos 
gerou uma pane de configuração. Para a elite, essa nova cultura que surgiu, 
assim como o acesso do homem aos bens culturais que antes só ela podia 
consumir, significou queda de seus valores e crenças e por isso, deveria ser 
combatida [...]. A história em quadrinhos, produto dessa nova cultura, talvez 
tenha sido a que mais sofreu com esse desprestígio (MACHADO; MARINO, 
2019, p.59).  

 

O desprestígio da elite pelas HQs se dá pela forma como foram propagadas, 

pela inovação na linguagem, e pela popularidade entre os diversos tipos de leitores, 

pois foi e ainda é inegável o sucesso dos quadrinhos, tanto que,” entre as formas 

visuais criadas pela humanidade, nenhum gênero, do passado ou do presente, 

ultrapassou em quantidade a produção das histórias em quadrinhos” (LUYTEN, 1984, 

p.10).  Os quadrinhos foram diminuídos, mas não foram abalados a ponto de deixarem 

de ser lidos, de agradar aos olhos do povo, e foi devido a essa popularidade que aos 

poucos a visão negativa em torno deles foi sendo rompida e ganharam um pouco mais 

de reconhecimento, assim como afirma Xavier (2018, p.7): 
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Com o passar do tempo, os quadrinhos começaram a ser publicados em 
jornais de maior prestígio, atingindo um novo público. Num lento processo, os 
quadrinhos foram conquistando seu espaço e o preconceito foi diminuindo. 
Eles passaram a ser considerados, então, assim como a Literatura e o 
Cinema, uma forma de arte. 

 

  Aos poucos, os quadrinhos, que eram publicados em jornais, passaram a ser 

publicados em outros formatos, como em coletâneas, que eram de caráter mais 

exclusivo e culto. As HQs conseguiram transitar entre o popular e o erudito, e as 

pessoas de variadas classes econômicas e acepções sociais inseriram esse gênero 

em seu cotidiano, Giongo (2016, p.25) menciona:  

 

Apesar de os quadrinhos terem surgido como cultura de massas, eles foram 
crescendo e ganhando espaço em meio a uma cultura mais erudita. Pode-se 
utilizar como exemplo as tiras de Charles Schulz, Peanuts, que surgiram em 
jornais e que se tornaram tão famosas que atualmente é possível encontrar 
uma coletânea que reúne todas as tiras publicadas [...].Esse tipo de inserção 
dos quadrinhos nesse meio cultural mais letrado aumenta o interesse de uma 
nova faixa econômica pelos comics, que surgiram como entretenimento 
principalmente para crianças com caráter cômico e que foi conquistando 
espaço no meio cultural até atingir o que hoje se pode chamar de cultura 
erudita, com edições mais formuladas e com custo mais alto. Dessa forma, 
os quadrinhos se firmam como nona arte juntamente com as literaturas e o 
cinema. 

 

Porém, é interessante pensar nos espaços duplos ocupados pelos quadrinhos, 

situados entre o “sagrado e o profano”, do povo para um grupo mais restrito, dos 

jornais para os livros. No entanto, por mais que as HQs tenham conseguido tal feito, 

ainda houve e há muitos entraves a serem transpostos, pois para muitos teóricos as 

produções quadrinísticas são consideradas inferiores em relação às formas clássicas 

literárias, ademais, concebem os quadrinhos como um objeto distante da literatura. 

Por isso, torna-se válida a discussão sobre os vários posicionamentos a respeito das 

relações entre quadrinhos e literatura, a fim de demonstrar os diálogos possíveis entre 

ambos.  

Desse modo, questões sobre as HQs serem ou não literatura merecem um 

olhar atento, porque é necessário elucidar os fatores que fazem com que uma obra 

ou gênero textual possa ser enquadrado no chamado cânone e ser considerado como 

literatura de qualidade. De acordo com Antoine Compagnon (1999, p. 226), “cânone 

vem do grego, e tem a ver com aquilo que deve ser imitado, é uma regra [...]. Na igreja, 

o cânone foi a lista dos livros reconhecidos como inspirados e dignos de autoridade. 

O cânone importou o modelo teológico para literatura”.  
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Intui-se a formação do conceito de cânone a partir da visão da igreja, isto é, 

nasceu no seio da igreja católica e passou a fazer parte do universo literário. Logo, 

pelo pressuposto teológico evidencia-se a presença de um grupo dotado de poder, 

representado pelos membros da igreja, que sempre ditou regras às pessoas, e mesmo 

depois do termo ter sido ampliado para a literatura, ainda continua sendo um molde 

ditado por aqueles que regem uma instituição.  

É um determinado grupo que inclui e estabelece uma obra como literária, e ele 

é formado “por aquilo que as autoridades, os professores e os editores incluem na 

literatura” (COMPAGNON, 1999, p.46). Assim, uma obra é considerada de valor 

porque há um cânone que elege a sua importância. Essa seleção é feita a partir do 

gosto, da primazia desse grupo. 

Para Pierre Bourdieu (2007, p. 13), “a ciência do gosto e do consumo cultural 

começa por uma transgressão que nada tem de estético: de fato, ela deve abolir a 

fronteira sagrada que transforma a cultura legitima em um universo separado para 

descobrir as relações inteligíveis que unem escolhas”. Isso quer dizer que o cânone é 

construído por pessoas que têm interesses em comum, e elas elegem obras de acordo 

com suas preferências para serem seguidas como modelo daquilo considerado bom, 

digno de atenção e respeito. Dessa forma, “o vulgar pode se tornar clássico, a 

literatura de massa pode se tornar cânone, o profano se torna sagrado, sempre 

conforme a escolha e monitoramento daqueles que querem manter o monopólio pela 

legitimação de uma cultura única” (OLIVEIRA, 2016, p. 2).  

Percebe-se, então, o estreito vínculo entre relações de poder e literatura, e os 

quadrinhos estão inseridos nessas relações, justamente por serem aceitos por alguns 

e excluídos por outros, havendo diferentes posicionamentos em torno das HQs.  

Há inúmeras vertentes a serem evidenciadas a respeito dos quadrinhos, com 

determinados posicionamentos teóricos, como é o caso de Cirne, que considera as 

HQs como um novo tipo de literatura: a literatura gráfico-visual, como ele mesmo 

menciona: 

 

Evidentemente, além da importância ideológica e social, os quadrinhos 
registram uma problematicidade expressional de profundo significado 
estético, tornando-se a literatura por excelência do século XX. Ou um novo 
tipo de literatura (popular) — a literatura gráfico-visual, que substituiu a outra, 
já gasta e corrompida pelo uso, e que teve em Joyce e Oswald de Andrade 
(no caso brasileiro) os últimos expoentes. No século do cinema, da televisão, 
das explosões sonoras, dos experimentos tecnológicos, da poesia concreta 
e do poema/processo, de Mondrian e Max Bill, de Albers e Wlademir Dias-
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Pino, a prosa linear daria o lugar a um novo procedimento literário, sem a 
literatice psicologizante de certos autores do passado e do presente (CIRNE, 
1972, p. 16). 

 

Assim, de acordo com o autor, as HQs são literatura, demonstrando uma 

posição crítica em defesa dos quadrinhos, colocando-os como algo inovador. O 

teórico deixa evidente que assim como a sociedade, a literatura também evoluiu, e as 

HQs vieram para substituir as formas clássicas. Essa visão derruba a concepção 

negativa sobre as HQs serem subliteratura, pois eram “consideradas infraliteratura, 

paraliteratura, e assumem hoje o caráter de arte e - por que não? - literária, capaz de 

revelar um extraordinário conteúdo ideológico, com o privilégio da criação e da 

modernidade” (BORGES, 2001, p. 2).  

No entanto, por mais que a visão de subliteratura tenha sido desmitificada, 

ainda existem controvérsias a respeito de considerar ou não as HQs como uma nova 

forma literária, pois, para alguns, literatura e quadrinhos são elementos díspares, 

assim como evidencia Ramos (2009, p.17): 

 

Chamar quadrinhos de literatura, a nosso ver, nada mais é do que uma forma 
de procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente prestigiados (...). 
Quadrinhos são quadrinhos. E, como tais, gozam de uma linguagem 
autônoma, que usam mecanismos próprios para representar os elementos 
narrativos. 

 

Para esse autor, a linguagem dos quadrinhos não faz com que sejam 

considerados como uma nova forma de literatura, ao contrário, ele defende a 

unicidade artística das HQs, que não podem ser comparadas a outras formas de 

expressão. Tal visão não é uma perspectiva negativista em relação as HQs, pois as 

trata como objeto singular. Ademais, a crítica que se instala tem a ver com a inserção 

de parâmetros para definir algo como sendo ou não literatura, e os quadrinhos estão 

fora dessa tentativa de enquadramento. 

Mas, essa percepção de Ramos não impede de elucidar as abordagens 

existentes entre as relações próximas da literatura e as Histórias em Quadrinhos, 

porque “há uma interconexão, uma troca, um hibridismo entre as linguagens. As 

Histórias em Quadrinhos dialogam com outras linguagens, como a literatura, e 

também com o teatro, a fotografia e a música” (RAMOS; VERGUEIRO; FIGUEIRA, 

2014, p. 154). Os quadrinhos carregam elementos que também compõem os gêneros 

tidos como integrantes da literatura, como mencionam Ramos, Vergueira e Figueira 

(2014, p. 217): 
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Os quadrinhos partilham com a literatura algumas particularidades de 
linguagem: são ficcionais, logo, trabalham com personagens, ambiente, 
espaço, tempo, narrador, foco narrativo, etc. Mas esses elementos 
partilhados são “traduzidos” para o hibridismo da linguagem quadrinística: 
são construídos visualmente. 

  

Os quadrinhos carregam uma linguagem híbrida e apresentam, também, 

características de um texto literário. No entanto, o diferencial está na associação entre 

linguagem verbal e não verbal. Enquanto na literatura tradicional criar imagens fica 

por conta da imaginação do leitor, daquilo que se constrói na mente a partir do texto 

escrito, nos quadrinhos não, as imagens são fontes constituintes e cruciais, tanto que 

as análises podem ser feitas levando em consideração as representações nos 

desenhos, os traços e as formas. Vergueiro (2009, p. 22) afirma que: 

 

[...] a interligação do texto com a imagem, existente nas histórias em 
quadrinhos, amplia a compreensão de conceitos de uma forma que qualquer 
um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades para atingir. Na medida em 
que essa interligação texto/imagem ocorre nos quadrinhos com uma dinâmica 
própria e complementar, representa muito mais do que o acréscimo de uma 
linguagem a outra, mas a criação de um novo nível de comunicação. 

  

Esse autor evidencia que o fato de os quadrinhos terem uma duplicidade na 

linguagem faz com que a compreensão seja mais ampla. Além disso, as HQs expõem 

outros elementos importantes: “o que dá a marca da linguagem dos quadrinhos são 

os balões, o espaço onde a fala ou pensamentos dos personagens são inseridos. 

Outro traço característico são as onomatopeias” (SILVA, 2001, p. 2). A linguagem dos 

quadrinhos é bastante rica, visto que, a partir da linguagem verbal, observa-se os 

sentidos provocados pelas palavras, e, a partir da linguagem não verbal, evidencia-se 

os sentidos provocados pelos recursos gráficos: tipos de balões, traços, forma das 

letras. Todos esses recursos permitem reconhecer as HQs como um gênero passível 

de inúmeras possibilidades de análise. 

 Ao mesmo tempo, os quadrinhos são considerados um hipergênero, isto é, um 

gênero textual que abrange outros gêneros. De acordo com Santin (2018, p.1), 

“quadrinhos são um hipergênero que angaria sob sua tutela uma grande variedade de 

outros gêneros, cada um com suas próprias peculiaridades o que não o configura 

como literatura”. Pela visão de Santin (2018), o fato de os quadrinhos não serem 

configurados como literatura não quer dizer que não existam intersecções entre 

ambos, pois há vários pontos semelhantes.  
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Portanto, pelas diferentes percepções em torno das HQs se torna adequado 

enfatizar que o objetivo desta pesquisa não é comprovar se os quadrinhos são ou não 

literatura, pois há opiniões divergentes sobre isso. Pretende-se, apenas, reafirmar a 

importância dos quadrinhos e concebê-los como um gênero que pode ter valor 

literário, não no sentido de ser aceito pela academia, porque se sabe que a questão 

do valor é bastante subjetiva, isto é, um grupo tenta definir aquilo que é ou não é bom, 

aquilo que é ou não literatura, como destaca Compagnon (1999, p.227): 

 
O tema “valor”, ao lado da questão da subjetividade, do julgamento, comporta 
ainda a questão do cânone e da formação desse cânone, da sua autoridade, 
de sua contestação e de sua revisão [...]. Compõe um firmamento diante do 
qual a questão da qual a admiração individual não se coloca mais: seus 
monumentos formam um patrimônio, uma memória coletiva. 
 

Partindo desse pressuposto, entende-se que existe um grupo capaz de ditar 

regras, definir o que vai fazer parte da coletividade. Por isso, explanar a respeito de 

quadrinhos como literatura é lidar também com domínios impostos, que por vezes 

geram embates ideológicos, pois as HQs ainda estão em processo de legitimação. 

Sendo assim, o ponto de partida situa-se em conceber o valor dos quadrinhos 

enquanto expressão artística, porque as HQs podem apresentar arte em forma de 

imagens, são capazes de expor valores através da linguagem verbal e não verbal, 

enfim, podem representar o mundo pelo viés artístico. Conclui-se, assim, que as 

perspectivas são inúmeras, porém, a escolha volta-se para elucidar o quanto os 

quadrinhos podem trazer consigo discursos patriarcais, e o quão se pode 

problematizar e desestabilizar tais representações existentes.  

 

1.3 Histórias em Quadrinhos e suas relações com a realidade 

 

Há várias formas possíveis de representar valores e questões culturais 

inerentes à sociedade. Tais representações podem ser percebidas das mais variadas 

formas, seja pelo cinema, pela música, pela pintura, e também pelas Histórias em 

Quadrinhos. As diversas manifestações artísticas evidenciam especificidades, 

características próprias que as tornam únicas. As Histórias em Quadrinhos, por 

exemplo, apresentam uma linguagem diferenciada por unir o verbal e o não verbal, 

isto é, as imagens e as palavras se constituem como elementos básicos desse gênero, 

fazendo com que os sentidos possam ser analisados em diferentes perspectivas. 
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As HQs são mais que fontes de entretenimento, são também pontos de partida 

para a análise da realidade, uma vez que diversos aspectos sociais podem ser 

evidenciados nos quadrinhos, “assim, as Histórias em Quadrinhos convertem-se em 

possibilidades de naturalização de valores, modelos e paradigma que são decalcados 

na memória coletiva sob a forma de representações que são absorvidas como 

normas” (OLIVEIRA, 2007, p. 23). É interessante pensar em como há uma via de mão 

dupla nas HQs, pois diversos aspectos da realidade são representados nas imagens, 

nos discursos quadrinísticos, assim como também as representações reforçam 

estereótipos sociais. Por isso, recorre-se àquela frase do senso comum de que a “vida 

imita a arte e a arte imita a vida”.   

Normas sociais são reforçadas a partir dos quadrinhos, as imagens, as palavras 

evidenciam aspectos que conduzem à existência humana, isso porque a literatura e 

as HQs de modo geral têm o poder de criar um efeito de real, tornam-se espelhos dos 

costumes, das teias culturais construídas coletivamente. Os reflexos das 

manifestações artísticas e literárias criam, também, uma espécie de catarse: o 

despertar das emoções e a compreensão de si. De acordo com Xavier (2018, p. 2), 

os textos podem fazer com que os sujeitos se tornem mais humanos: 

 

Por meio dos textos, é possível aprender como se comporta alguém de 
determinado meio social, mesmo que o leitor não se identifique com a 
personagem/história. Literatura, cinema e quadrinhos são diferentes formas 
de arte e toda arte educa, pois reflete o mundo das pessoas. Além disso, os 
artistas são observadores sensíveis do mundo e, por meio de sua ótica, o 
homem pode se tornar cada vez mais “humano”. 
 

No entanto, a sensibilidade dos artistas nem sempre expressa apenas o que é  

humanizador, pois os quadrinhos, por ora, também  podem retratar as mazelas 

sociais; as diferenças, o preconceito e as desigualdades são muitas vezes percebidos 

nas representações quadrinísticas, e, por esse motivo, pode-se fazer uma análise de 

como a sociedade constrói as relações binárias entre sujeitos dominadores e sujeitos 

dominados, em que a rede de oposições se faz  presente, formando um meio 

permeado por discursos intolerantes no que se refere a princípios  de liberdade para 

ser o que se é, e ser aceito por isso. Contudo, as HQs por si só não são culpadas por 

esse sistema de opressão, elas carregam apenas as vozes de quem oprime, pois são 

as pessoas que constroem os discursos e os colocam no papel, e por esse motivo 

pode-se utilizar os quadrinhos para se perceber a conjuntura social. 
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Dessa forma, os quadrinhos podem ser propagadores de modelos que 

reforçam a inserção das diferenças como princípio constitutivo da sociedade. “Na 

verdade, não deixam de ser uma representação da sociedade e de sua época” 

(LUYTEN, 1984, p.16). Assim sendo, os costumes de determinado período são 

elucidados nos quadrinhos, e, embora eles façam parte do universo ficcional, há uma 

linha tênue entre ficção e realidade, pois as HQs permitem estabelecer as relações 

existentes entre ambas.  

 

1.4 Quadrinhos e sociedade patriarcal 

 

É por meio dessa associação entre quadrinhos e realidade que se pode afirmar 

que a sociedade patriarcal, modelo de organização na qual há diferenciações entre os 

gêneros masculino e feminino, também está/esteve presente nas HQs, reforçando os 

padrões desiguais entre homens e mulheres.  

No século XX, principalmente no contexto da era de ouro dos quadrinhos, pode-

se perceber bastante essa percepção demarcada pela diferença: as HQs em sua 

maioria eram escritas por homens, contribuindo para as representações de acordo 

com a visão deles. Conforme Siqueira e Vieira (2008, p.189): “as personagens de 

quadrinhos foram, em sua maioria, idealizadas por homens e para homens, segundo 

o que eles vêm e entendem do sexo feminino”. Isso se deve ao tipo de sociedade da 

época, visto que, devido às configurações de uma sociedade falocêntrica, as 

representações das mulheres tendiam ainda para uma visão machista e sexista. 

Nos anos 1940, por exemplo, houve o ápice das personagens de super-heróis 

e com o surgimento de personagens femininas no contexto de guerra, como Black 

Venus, Missy Victory, Pat Patriot, Blond Bomber, Mulher Maravilha, a intenção era 

vender a imagem de uma mulher forte e defensora da pátria. Nogueira (2010, p.4) 

aponta que “a princípio, mulheres comuns, com habilidades de luta que as deixavam 

em pé de igualdade com os homens”, mas, em contrapartida, havia o apelo pelo 

aspecto visual, demostrando, dessa forma, uma falsa ideia de igualdade nas 

representações. Observe a imagem da personagem “Miss Victory”, criada por Charles 

M. Quinlan, em 1941: 
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Figura 1. Miss Victory. (SILVA, 2017). 

A personagem acima ilustrada é Miss Victory, vestida com as cores da bandeira 

dos EUA, com uma roupa que evidenciava suas pernas. Ela lutava para defender a 

sua pátria dos inimigos nazistas. “Foi uma das primeiras heroínas a vestir as cores 

dos Estados Unidos, uma Victory Girl, termo que tomamos emprestado de Mike Madri, 

que faz referência ao grupo de belas mulheres, uma mistura de pin-up4 e patriota” 

(NOGUEIRA, 2014, p.6). Apesar de a personagem Miss Victory ter sido criada por um 

homem, posteriormente mulheres também fizeram parte do roteiro, dentre elas, 

Alberta Tews e Nina Albright. 

No período de guerra, a participação das mulheres nos quadrinhos aumentou, 

pois era necessária a mão de obra delas, já que os homens estavam nos campos de 

batalha, contudo, de modo geral,  os empecilhos eram muitos para as produtoras de 

quadrinhos e não foram raros os casos em que elas tiveram que usar um pseudônimo 

                                                           
4 Pin-up era tida como uma mulher bonita, agradável aos olhos, esse conceito surgiu nos anos 1940, 
no período de guerra. A imagem das mulheres servia muitas vezes para atender aos desejo dos 
homens.  
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masculino para serem “aceitas” nesse universo, como foi o caso de June Tarpé Mills, 

criadora da super-heroína Miss Fury (1941), que usou o pseudônimo Tarpé, a fim de 

esconder a sua identidade feminina. 

  Ademais, era também comum a representação das personagens femininas de 

acordo com o modelo social vigente, justamente porque quem produzia não tinha 

autonomia no processo criativo, uma vez que estava sob o domínio de um editor. 

Katherine P. Rice ilustra bem essa premissa, ela foi a criadora da personagem Flora 

Flirt (1913), que não foi produzida no período de guerra, não é uma super-heroína, 

mas demonstra padrões impostos às mulheres. Veja a imagem: 

 

 

Figura 2. Flora Flirt (Robbins, 2013, p. 25) 

 

Em Flora Flirt há um discurso moralista, no qual a mulher não pode avançar “o 

sinal no namoro”, deve zelar pela sua imagem, pelo seu corpo, seguindo os preceitos 

para a sua condição. Além do mais, a personagem segue determinados estereótipos: 

é bonita, jovem e está à procura de um casamento. Apesar de não haver a 

objetificação do corpo em Flora Flirt, há outros aspectos que colocam a mulher em 

consonância com o patriarcado; não é a mulher fatal, mas é o estilo da “mulher 
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princesa”. Aquela que necessita da presença masculina (casamento como objetivo de 

vida) para mais, preocupada em manter aspectos “aprazíveis”: a beleza e a juventude. 

Cunha (2016, p.76) classifica como “princesas aquelas personagens que são 

representadas como jovens belas, glamorosas e solteiras, mas casadouras, cuja 

trama narrativa as envolve em questões consideradas femininas: moda/beleza e 

romance”. Observa-se que havia dois modelos de mulheres distintos: a frágil e a fatal. 

Todas elas tinham representações desfavoráveis a si e favoráveis ao sistema 

patriarcal. 

De diferentes formas a mulher foi sub-representada, tanto nas HQs de 

aventura, quanto em outros gêneros. Esses padrões tidos como femininos reforçam o 

quanto determinados “valores” estão impregnados nas produções artísticas, pois as 

HQs são escritas por pessoas que estão inseridas em um contexto social, e acabam 

transmitindo estereótipos em relação aos indivíduos e aos gêneros. Melo e Ribeiro 

(2015, p. 106) explicam que: 

 

As Histórias em Quadrinhos desde que surgiram se adaptaram e integraram 
ao contexto sócio-histórico ao qual estavam inseridas, isso não é novidade 
para um meio de informação. Dessa forma, as apreensões e representações 
que as HQs fazem sempre estão carregadas de valores, ideias, anseios, tanto 
dos criadores quanto dos leitores, talvez seja por essa razão que a 
sexualidade feminina é expressa com tanta veemência.  

 

As personagens femininas foram, por diversas vezes, representadas como 

“inferiores”. As formas de retratar a mulher eram variáveis, mas, independente do 

estilo das personagens, quase sempre estavam à luz da imagem subalterna em 

relação ao gênero masculino, assim como afirmam Melo e Ribeiro (2015, p. 106): 

 
As personagens femininas aparecem sempre de forma redutora, elas 
possuem três perfis, aparecem como mocinhas indefesas à espera de seu 
herói, ou são as vilãs sem escrúpulos que tentam a masculinidade dos heróis 
com o seu traje minúsculo e sua falta de moral, ou ainda a heroína com super 
poder ou não, que geralmente é jovem e bela, desenhada em posições 
sensuais que enfatizam seus atributos físicos. 

 

A partir da afirmação desses autores, pode-se concluir que quando se coloca a 

mulher como uma mocinha indefesa, evidencia-se que ela não pode se proteger 

sozinha, isto é, precisa da imagem masculina para salvá-la, o que demonstra 

claramente a insuficiência feminina nesse espaço dominado por homens: ou as 

mulheres são fracas ou são vilãs, transmitindo uma visão negativista da representação 

feminina, ou têm superpoderes, embora apresentar capacidades sobre-humanas não 
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as tornem mulheres excepcionais, pois ainda assim existe a tendência sexista de dotar 

de poder heroínas jovens e belas, que estão em consonância com o padrão vigente. 

Por conseguinte, a imagem feminina é rotulada de maneira desfavorável, pois ao 

atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com um padrão físico 

imposto culturalmente, “expressa relações de poder segundo as quais as mulheres 

precisam competir de forma antinatural por recursos dos quais os homens se 

apropriaram” (WOLF, 1992, p.11). 

Os padrões de beleza fazem com que as mulheres se tornem escravas dos 

modelos tidos como ideais; os rituais de beleza e juventude são propagados 

diariamente como sinônimo de felicidade feminina. As relações de poder entre homem 

e mulher também se dão nessa esfera, porquanto, é como se houvesse um manual 

de instruções, uma lista extensa de parâmetros para que a mulher seja socialmente 

aceita; e, mesmo assim, diante de tantas cobranças, o feminino ainda é tido como 

gênero em processo de construção, em que nunca se é bom o suficiente, pois está 

aquém do gênero oposto. As representações dadas nas HQs evidenciam muito bem 

tal prerrogativa: as diferenças são notáveis, os espaços ocupados são díspares. 

A mulher, por exemplo, em muitas representações não ocupa papel central, 

está sempre no espaço secundário. De acordo com Braga e Silva (2015, p. 153), “as 

HQs é um mundo da supremacia masculina, o papel da mulher era de submissa aos 

homens, sempre como um papel de mocinhas nas histórias ou como auxiliar do super-

herói”. A imagem da mulher, nos quadrinhos, segue um padrão de subalternidade, 

como se vivessem à sombra masculina. O patriarcado, nesse sentido, vem à tona em 

sua maneira mais implacável: a mulher pode aparecer como personagem de 

destaque, mas a luz maior, isto é, a força dominante, sempre será dada e reforçada 

pela personagem masculina.  

Além da posição de destaque ser dada ao homem, há outro fator que merece 

atenção: a representação do corpo feminino como símbolo sexual, tido como um corpo 

objeto, o qual deve atender às expectativas do universo masculino. A respeito disso, 

Nunes (2007, p. 150) afirma o seguinte: 

 

As representações do corpo feminino nas histórias em quadrinhos tem sido, 
há várias gerações, um locus erotizado de significações, uma instância de 
vigilância e controle sobre as sexualidades masculinas e femininas. A própria 
contextura desse corpo concorre, na opinião de Bourdieu (1999, p.79) para 
fazer de experiência feminina do corpo limite da experiência universal de 
corpo-para-o-outro, incessantemente exposto à objetivação operada pelo 
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olhar e pelo discurso dos outros. Desse modo, as belas mulheres são a um 
só tempo, padrões de beleza a serem seguidos e consumidos; elas fixam a 
identidade feminina enquanto reafirmam os valores masculinos.   

O corpo objetificado mais uma vez é a reafirmação do meio falocêntrico, no 

qual o corpo feminino serve de objeto como contemplação para os homens. Essa 

contemplação também aparece em outras manifestações, como no cinema, em que 

“as posições masculina e feminina – e a divisão heterossexista ativo/passivo: o 

homem é o olhar; a mulher, a imagem – são claramente demarcadas na análise da 

imagem” (MALLUF; MELLO, 2005, p. 345). Embora os quadrinhos sejam formados 

por imagens fixas e o cinema por imagens em movimento, ambos passam pelo mesmo 

processo: fazem parte da “política do olhar”. Para Laura Mulvey (1983, p. 444), “o 

olhar masculino determinante projeta sua fantasia na figura feminina. As mulheres são 

simultaneamente olhadas e exibidas, tendo sua aparência codificada no sentido de 

emitir um impacto erótico e visual”. As imagens a seguir exemplificam muito bem a 

afirmação de Mulvey: 

 

Imagem 3. Malle Call.  https://br.pinterest.com/ 

As imagens mostram a personagem Male Call, criada por Milton Cannif, em 

1942. Estava direcionada aos jornais das Forças Armadas para entreter os homens, 

posta para servir ao imaginário sexual deles. Verifica-se o quanto a personagem foi 

feita para provocar o prazer de outrem por meio do olhar. A primeira ilustração acima 

mostra Male em primeiro plano, vestido longo, mas “tomara que caia”, evidenciando 

https://br.pinterest.com/
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ser uma mulher sexy. Logo atrás, em segundo plano, há a presença dos homens, 

pressupõe-se que ela ocupe um papel justamente para agradá-los. Na segunda 

imagem, também em pose que evidencia seu busto, seios volumosos e as coxas, 

torna-se objeto de apreciação masculina, ainda oferece um pacote de natal para os 

generais. Na verdade, sabe-se que o oferecido não é o objeto natalino, mas a própria 

imagem da mulher que está sendo objetificada, construída para gerar a contemplação. 

 Portanto, reafirma-se a recorrência de se exaltar a beleza, os atributos físicos 

femininos, e, quando isso acontece, nota-se o quão o corpo feminino serve à 

sociedade patriarcal, pois a mulher é moldada, por meio dos desenhos, para atender 

às expectativas de um público leitor masculino. Ela é reduzida à mera coisificação da 

sua subjetividade: não é a totalidade, mas as partes que a colocam como serva dos 

desejos de uma cultura em que os homens exercem o domínio. Segundo a teórica 

Simone Beauvoir (1970, p.11), o homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro. Quando 

Beauvoir afirma essa condição revela que a centralidade, o poder na sociedade 

patriarcal está nas mãos dos homens e a mulher, por sua vez, acaba exercendo a 

função de complemento. Essa relação entre homem sujeito e mulher outro se 

materializa também nas representações quadrinísticas.  

De acordo com Melo e Ribeiro (2015, p. 108): “a linguagem do corpo feminino 

expressa nos enredos das HQs, expressões de aspirações, valores e pré-conceitos 

de seus criadores”. Contudo, é necessário problematizar que os quadrinhos só 

representam a mulher de tal forma porque a sociedade é assim, as HQs são apenas 

reflexo das mazelas presentes no meio social. 

Os quadrinhos, por vezes, servem para reforçar estereótipos machistas, e “a 

figura da mulher nas histórias em quadrinhos pode ser vista como uma construção 

sociocultural, permeada em valores histórico-culturais” (MELO; RIBEIRO, 2015, 

p.108). Não se pode analisar os quadrinhos de modo estanque, pois as formas de 

representar dizem muito sobre a estrutura da sociedade.  

Há enigmas a serem desvendados através dos traços, das formas, dos tipos 

de linguagem quadrinística, porque, por trás das representações, percebe-se uma 

construção social que vem sendo formada e reafirmada há anos, porém, isso não 

significa que há uma única verdade inquestionável, justamente por existirem outras 

forças que tentam reverter o sistema dominante androcêntrico, pois, apesar de haver 

uma ótica machista nas HQs, observa-se que essa não é a única vertente: outras 

representações surgiram, dando espaço para que outra ótica fosse desenhada ao 
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longo do tempo, permitindo que o corpo feminino começasse a ser representado de 

forma distinta. 

Com a transformação da sociedade5 e a participação feminina nas produções 

das Histórias em Quadrinhos, houve rupturas em relação às representações 

misóginas. Inicialmente não havia tanta liberdade para as mulheres produzirem 

conforme seus anseios, contudo, somente o fato delas começarem a participar mais 

desse universo já foi relevante, pois aos poucos começaram a ter mais autonomia, 

assim como afirma Cunha (2016, p. 74): 

 

Muitas das representações, fossem elas produzidas por mulheres ou por 
homens, tendiam a seguir a dinâmica delineada pela sociedade patriarcal-
machista [...]. No entanto, é inegável o fato de que a presença feminina no 
processo de produção de histórias em quadrinhos foi um dos fatores que, 
além de possibilitar maior envolvimento de mulheres em atividades que não 
estavam relacionadas aos afazeres domésticos, ajudou a preparar o terreno 
para a inserção de outras mulheres quadrinistas que vieram a subverter a 
representação feminina nos quadrinhos. 
 

Portanto, pode-se afirmar que as mudanças sociais e a inserção da mulher em 

diversas esferas, inclusive na produção de HQs, foram de suma importância para que 

as personagens passassem a ser tratadas de forma diferente, principalmente quanto 

ao modo de retratar o corpo. De acordo com Bernardi (2016, p. 6), “a questão da 

objetificação do corpo feminino nos quadrinhos é uma das que mais incomodam as 

mulheres que atuam no setor em todas as partes do mundo”. A presença das mulheres 

na produção das HQs foi substancial para que houvesse uma nova visão em relação 

aos papéis exercidos, contribuindo, assim, para a ruptura da representação patriarcal.   

No próximo capítulo, apresenta-se uma abordagem sobre a escrita de autoria 

feminina, mostrando, principalmente, a importância de existir quadrinhos produzidos 

por mulheres, pois houve mudanças significativas no modo de representá-las, 

resultando em uma representação não mais como reforço de um meio social 

falocêntrico.   

 

 

 

 

                                                           
5 Nesse sentido, pode-se inferir sobre alguns acontecimentos importantes para as mulheres: direito ao 
voto, liberação sexual, inserção no mercado de trabalho. 
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2. ESCRITA FEMININA: TRAJETÓRIA DE LUTAS E RESISTÊNCIAS 

 

2.1. Emancipação feminina através da escrita 

 

Para se falar de escrita feminina, é necessário mencionar as condições a que 

as mulheres foram submetidas ao longo dos tempos, pois a trajetória feminina é 

repleta de lutas e resistências. A mulher viveu em um ambiente permeado de 

discursos patriarcais, que delimitavam suas ações. Desse modo, percebe-se que não 

houve as mesmas oportunidades para homens e mulheres: os papéis de gênero eram 

muito bem definidos; a ocupação dos espaços era direcionada, assim como menciona 

Zinani (2010, p. 53): 

 

Considera-se a divisão entre os espaços público e privado com seus 
respectivos ocupantes, atribuindo-se o público ao masculino, cabendo o 
privado ao feminino, a localização do homem no espaço público é 
privilegiada, uma vez que está subjacente uma investidura específica, uma 
função oficial [..]. O lugar das mulheres de acordo com a tradição, é o espaço 
privado: a mulher foi criada para a família e para as coisas domésticas. Mãe 
e dona de casa, esta é sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para a 
sociedade inteira. 

 
Quando a mulher não possui direitos e é condicionada somente às obrigações 

domésticas, isto é, ao espaço privado, ocupa uma posição de subalterna, pois seu 

espaço torna-se limitado, sem ter a oportunidade de ir além, de ser a autora do seu 

destino, das suas vontades. Contudo, para a cultura patriarcal, isso está perfeitamente 

de acordo com os padrões de normalidade, o poder está nas mãos dos homens, que 

podem ocupar o espaço público, podem dar asas a suas ambições, são os detentores 

da verdade, que ditam a ordem das coisas. Dessa forma, a diferença estabelecida 

entre os gêneros faz com que as desigualdades sejam nitidamente percebidas. 

De acordo com Zinani (2010, p. 47), “o gênero é uma construção sócio-

histórica, definida em relação aos contextos social e cultural, que possibilitou a 

teorização sobre a diferença tanto dos aspectos discursivos quanto aos aspectos 

sociais”. Hoje, pode-se afirmar que houve mudanças em relação aos espaços 

femininos ocupados, pois as mulheres deixaram de ocupar somente o espaço privado 

para ocuparem o espaço público, algo que antigamente era comum somente aos 

homens. 
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Ao se falar de espaço público, engloba-se também o acesso à educação, que 

é responsável por dar novos rumos, novos horizontes ao destino dos sujeitos, e isso 

não era feito de forma igualitária para homens e mulheres, pois as mesmas 

oportunidades não existiam nesse quesito. Inicialmente, a educação formal a que as 

mulheres tinham acesso estava voltada para o inegável destino de ser dona de casa 

e mãe. Somente após as mudanças sociais é que essa situação foi sendo 

transformada, sobre isso, Silva (2014, p. 31) declara: 

 

As últimas décadas do século XIX, apontam para a necessidade da educação 
da mulher, vinculando-a à modernização da sociedade. Em decorrência do 
novo papel, as meninas ricas e casadoiras, que durante muito tempo tiveram 
sua escolarização atrasada em relação aos meninos, passaram a receber, 
além dos conhecimentos inerentes a sua condição de “boa dona de casa” e 
“boa mãe”, aulas de piano, francês, canto e dança, de modo a proporcionar 
companhia mais atraente nas reuniões sociais. Apesar dessa mudança na 
forma educacional, as meninas continuavam sendo tiradas da escola ainda 
muito jovens, já que o principal objetivo era o casamento. Apenas no final do 
século XIX, começaram a surgir as primeiras escolas normais.  

 

Então, diante desse contexto, as mulheres tinham barreiras a serem 

transpostas, já que a própria cultura instituía os ideais de vida femininos. E até mesmo 

o acesso à escolarização tinha apenas um objetivo em comum: fazer com que a 

mulher fosse destinada ao espaço privado. No entanto, houve formas de 

deslocamento de tal espaço, e a imprensa foi um exemplo disso, justamente por ser 

um local onde poderia haver essa linha tênue de transposições de papéis femininos. 

De acordo com Zinani (2010, p. 52), “a imprensa, efetivamente, constituiu uma das 

formas significativas de a mulher, a partir do espaço privado de seu lar ingressar no 

espaço público”.  

 Por meio dos jornais, a mulher foi conquistando algum “lugar ao sol”, pois 

“embora sem poder algum, as mulheres conquistaram influência através da palavra” 

(ZINANI, 1945, p. 52). Foi um processo ocorrido aos poucos, pois se colocar em 

lugares considerados masculinos não ocorre repentinamente. De início, no século 

XIX, as mulheres norte-americanas que conseguiam empregos no meio jornalístico 

estavam direcionadas a publicações tidas como femininas, tais como beleza, moda, 

espaço doméstico, então, não havia liberdade para opinarem em outros assuntos, 

porque dependiam do aval deles, os homens. Contudo, em 1868 “é lançado por 

Amelia Blommer e Elizabeth Staton o primeiro jornal explicitamente feminista dos 

Estados Unidos, chamado The Revolution” (CASADEI, 2011, p. 6). Quando difundido, 

recebeu duras críticas de outros jornais, o jornal mainstream, por exemplo, escreveu 
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afirmando que o lugar da mulher era o ambiente privado, isto é, o lar, além do mais, 

deixou evidente o descontentamento em relação à abordagem das mulheres sobre 

questões sociais, considerando algo inoportuno e impróprio para o gênero. 

No Brasil não foi diferente, os jornais dirigidos por mulheres também surgiram 

no século XIX. Junto com os jornais femininos, vieram também os apontamentos 

sociais depreciativos, pois os críticos da época consideravam a imprensa feminina 

superficial e sem importância. Contudo, essa negatividade não foi suficiente para 

impedir as mulheres de exercerem o direito à palavra.  

 Em 1852, foi lançado por Joana Paula Manso de Noronha O jornal das 

senhoras. De acordo com Duarte (2003, p. 55), “o pioneirismo de O jornal das 

senhoras, e suas colaboradoras representaram um decisivo passo na longa trajetória 

de mulheres em direção à superação de seus receios e conscientização de direitos”.   

 Elas não tinham tanto poder, mas usaram a arte da escrita para tentar apagar 

a sua invisibilidade social, e, apesar da imprensa ser ocupada majoritariamente pelos 

homens, as mulheres com sua timidez imposta puderam ocupar pequenos lugares de 

enunciação. 

A divulgação de ideias femininas por meio da escrita não se restringia apenas 

a matérias voltadas ao entretenimento (romances, crônicas...), mas também serviu 

como recinto para críticas ao sistema opressor. De acordo com Zinani (1945, p. 53), 

“a inserção feminina, na atividade jornalística, possibilitou que se divulgassem 

algumas das lutas feministas, tais como direito ao voto, contribuindo para a 

conscientização feminina”. No Brasil, a atuação da imprensa feminista foi 

extremamente importante, assim como mencionam Silva e Souza (2014, p. 202):  

 

A imprensa feminista ampliava, dessa forma, o debate sobre a permissão do 
voto para a população alfabetizada enfatizando a igualdade intelectual entre 
homens e mulheres como condição para a participação política. Este 
posicionamento engrossou as fileiras de partidários à causa feminista que, ao 
longo das primeiras décadas do século XX, foi fundamental para pressionar 
o governo a incluir o direito ao voto das mulheres na Constituição de 1932. 

 
Desse modo, a palavra como instrumento político foi uma forma encontrada 

pelas mulheres para reivindicarem os seus direitos, e quando se fala em direitos não 

se está referindo apenas ao acesso à educação e ao uso da palavra, mas direito em 

seu sentido global, em reconhecer a urgência de serem tratadas como iguais, sem 

distinções a partir dos gêneros.  
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Sabe-se da existência da distinção biológica entre homens e mulheres, mas as 

diferenças entre ambos têm fundamentado muitos discursos de dominação, em que 

se colocou o feminino em uma condição de subalternidade, reforçando a ideia do 

macho como dominador. A partir da condição a que as mulheres estão submetidas, 

faz-se os seguintes questionamentos: quantas mulheres já foram vítimas da 

sociedade patriarcal? Quantas distinções já foram feitas só pelo simples fato de ter 

um órgão genital entre as pernas? Quantas lutas já foram travadas em busca de ser 

o que se é? Quantos direitos foram tirados e quantos foram buscados?  

Essas indagações permitem refletir sobre o quão o feminismo foi e ainda é 

importante nesse processo de busca pela legitimação do feminino enquanto ser igual. 

Historicamente houve uma trajetória de lutas e conquistas, e, também, um movimento 

impulsionador, que é caracterizado por ser “um movimento legítimo que atravessou 

várias décadas, e que transformou as relações entre homens e mulheres” (DUARTE, 

2003, p. 151). Tal movimento social surgiu com o intuito de diminuir as barreiras 

alicerçadas em relação ao gênero feminino, de luta contra a opressão a que as 

mulheres estavam e ainda estão destinadas. De acordo com Duarte (2003, p. 152): 

 

O feminismo poderia ser compreendido em um sentido amplo, como todo 
gesto ou ação que resulte em um protesto contra a opressão e a 
discriminação da mulher, ou que exija a ampliação dos seus direitos civis ou 
políticos, seja por iniciativa individual, seja de grupo. 

 

 O feminismo pode ser percebido de diversas formas, e até mesmo o ato de 

escrever é tido como uma atitude feminista, justamente por se tratar de uma escrita 

feita por mulheres, em um universo em que não tinham “vez e nem voz”. Aquelas que 

rompiam com a condição imposta estavam rompendo com o próprio sistema.  De 

acordo com Zahidé Muzart apud Duarte (2003, p. 153), “no século XIX, as mulheres 

que escreveram, que desejavam ter uma profissão de escritoras eram feministas, pois 

só o desejo de sair do fechamento doméstico já indicavam uma cabeça pensante e 

um desejo de subversão”. Tal desejo de subversão marcou a trajetória de algumas 

mulheres ao longo dos tempos, pois viver em uma sociedade direcionada pelos e para 

os homens exige transposição de barreiras, e não eram raros os episódios em que as 

mulheres escritoras criavam outro nome (pseudônimo) para poderem publicar os seus 

textos, camuflando a identidade feminina. Essa era a forma encontrada para os textos 

obterem aceitabilidade perante o público. Percebe-se, então, que mesmo mediante as 
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condições difíceis as mulheres foram além daquilo que era estabelecido para a 

condição feminina.   

Destarte, apesar de as mulheres já fazerem parte do mundo da escrita há 

séculos, ainda é necessário problematizar o reconhecimento dado aos textos de 

autoria feminina, pois se sabe que as oportunidades não foram iguais, e ainda há 

transposições a serem feitas, pois as conquistas a serem alcançadas dizem respeito 

às diferentes esferas, seja no campo literário ou artístico.  

É a partir dessa perspectiva de mulher escritora e produtora de HQs que se 

evidenciam os quadrinhos como um espaço de domínio masculino, onde os homens 

ganharam fama, mas, também, um espaço em que as mulheres estavam presentes, 

escondidas nas portas dos fundos e exercendo a sua arte criadora. Porém, é 

justamente por não poderem exercer suas funções de forma evidente, sem as 

máscaras impostas, que se situa a reflexão sobre por que até hoje mulheres 

produtoras de quadrinhos estão reivindicando o brilho que, por tantas vezes, foi 

ofuscado pelo domínio patriarcal. Como afirma Eugênio (2017, p. 9): 

 

Elas não estão somente reivindicando espaço no campo tendo como 
parâmetro o seu mérito artístico, isto é, a qualidade do seu trabalho enquanto 
artista que produz histórias em quadrinhos, mas também arriscando penetrar 
em um campo que até então não lhes pertence, demarcado como sendo de 
domínio masculino. 

 

Portanto, por trás das questões das produções de quadrinhos, há algo muito 

mais profundo: uma sociedade alicerçada na diferença de oportunidades e nas 

desigualdades instituídas entre o masculino e o feminino. Assim, não se pode pensar 

em quadrinhos de autoria feminina sem se elucidar as lutas femininas, sem se 

evidenciar a influência feminista na trajetória das mulheres, tanto no passado quanto 

no presente, porque “de certa forma, ainda estamos fazendo História das Mulheres, 

ainda necessitamos lembrar que é necessário falar das mulheres; iniciativas 

exclusivamente femininas são exemplos disso” (BERNARDI, 2016, p. 28).  

A sociedade evoluiu, as desigualdades entre homens e mulheres hoje são mais 

amenas, pois as mulheres estão no mercado de trabalho, estudam e são 

independentes, no entanto, esses fatores não querem dizer que existem 

oportunidades iguais, porque os homens ainda são os que recebem maior estima 

social. Partindo dessa realidade, pode-se afirmar que os quadrinhos também são 

espelhos da cultura machista, pois ainda há um percurso para que a produção de HQs 
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seja considerada uma instância onde há equidade entre os gêneros, desse modo, 

“ainda há um longo caminho a ser percorrido no sistema de quadrinhos para que ele 

esteja mais aberto e igualitário” (BERNARDI, 2016, p. 58).   

 Todavia, só pelo fato de haver a inserção de mulheres, iniciativas para tentar 

romper com os paradigmas existentes, já são indícios de uma nova perspectiva, 

porque quando a mulher toma a palavra, quando ela ocupa espaços de predominância 

masculina, seja na literatura ou em outras artes, de certa forma está tomando a sua 

própria dignidade roubada: calaram a sua voz, tiraram dela o direito de ser ouvida, de 

ser vista e tratada como igual, e escrever/produzir quadrinhos é muito mais que 

colocar as palavras em um papel, a escrita é um ato político, em que a materialidade 

se torna um objeto de expressão de si.  

Por outro lado, a trajetória da escrita de mulheres foi marcada pela tentativa de 

invisibilidade que não se restringe apenas à literatura, pois até mesmo no percurso da 

mulher enquanto artista há questionamentos delineados a partir do gênero. Ser 

homem ou ser mulher são pontos de partida para que haja reafirmações e também 

contestações, porque o feminino, em seu percurso histórico, foi e ainda é colocado à 

prova em diversas instâncias. De acordo com Louro (1997, p.20), "o argumento de 

que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a relação entre ambos 

decorre dessa distinção, que é complementar e na qual cada um deve desempenhar 

um papel [...], acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível”. 

 Mediante os discursos desiguais estabelecidos para os gêneros, a mulher foi 

a vítima, pois os discursos a colocavam como subordinada, sem direito à autonomia.  

Um exemplo claro é a rejeição que as mulheres artistas sofriam. Loponti (2002, p. 288) 

deixa isso evidente: 

 

No caso das mulheres artistas, elas são sempre apêndices de alguém: filha 
de, esposa ou amante de, mãe de... Elas e suas realizações precisam ser 
justificadas a partir da sua relação com outros. Como crianças que precisam 
ser conduzidas, as mulheres artistas e suas produções são sempre colocadas 
à prova, e sua capacidade de criação além dos limites da maternidade e 
reprodução é regularmente questionada, legitimando a arte como produto da 
criatividade e da genialidade masculinas. 

 

Os trabalhos realizados por mulheres são marcados constantemente pelos 

questionamentos e pelas dependências ao gênero masculino, evidenciando, assim, a 

sociedade falocêntrica, que nega a autonomia feminina. Assim como a história Bíblica 

(GÊNESIS 2: 18-25), em que Eva surgiu da costela de Adão, a mulher é concebida 
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socialmente como sendo essa parte, nunca um corpo por inteiro, como dona de si, 

mas como essa parte surgida dos fragmentos masculinos, gerando uma identidade 

permeada de representações excludentes. 

A identidade feminina é marcada pela diferença, e “marcada pela exclusão” 

(SILVA, 2002, p. 9). As relações entre o eu e o outro são formadas a partir de 

classificações, as quais geram oposições. A desigualdade perdura há séculos entre 

homens e mulheres: são opostos, mas não são oposições criadas conscientemente 

em ambos. Há uma rede de significações construídas socialmente que apresenta até 

mesmo uma força inerente aos sujeitos, de maneira inconsciente, e as transmissões 

comportamentais instituídas através do gênero são feitas de forma aleatória. Desde 

quando os sujeitos estão dentro do útero e se descobre o sexo, já são construídos 

discursos sobre como será a vida, como será o comportamento daquele ser.   

A passividade, o recato e a obediência são comportamentos atribuídos à 

mulher, isto é, desde o nascimento a ideia de fragilidade e dependência é incutida no 

ser feminino, são fatores culturais que tendem a criar normas sociais para os sujeitos. 

Romper com essa condição é um trabalho de desconstrução de condicionamentos, 

além do mais, quando o ser silenciado passa a exercer a sua liberdade cerceada, há 

um processo transformador, emancipatório. Assim sendo: 

 

Mulheres confinadas ao silêncio são mulheres passivas, mulheres objeto, 
mulheres apenas representadas. Mulheres autoras estão tomando, em suas 
próprias mãos, o trabalho de escrever a própria história e dela se tornar 
protagonista, buscando fugir dos estereótipos. (BERNARDI, 2017, p. 7) 

  

Mulheres autoras são as que foram além do estabelecido, foram e são a 

personificação da resistência por meio das palavras; mulheres produtoras de 

quadrinhos personificam nos traços, nas formas, nos discursos. A essência feminina 

marcada, sofrida, transfigurada, adquire outra dimensão, passa a ser sinônimo de luta, 

em que a sutil forma de expressar adquire a significação de representação de si por 

autonomia social através do objeto fictício. 

No entanto, até mesmo para se evidenciar a produção feminina em uma 

perspectiva emancipatória, é necessário, a priori, fazer uma abordagem de como as 

representações eram feitas a partir do olhar masculino, para, assim, estabelecer as 

contraposições entre a ótica que reforça o machismo e a que rompe com esse sistema 

opressor. O intuito foi elucidar, através de exemplos e análises, como as construções 
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sociais para os corpos foram feitas e como estão sendo desconstruídas por meio da 

autoria feminina. 

 

2.2. Corpo objeto: uma análise sobre as formas, traços e discursos que 

supersexualizam a mulher 

 

Antes da exposição das imagens e das observações a respeito de como o corpo 

da mulher é retratado, é necessário esclarecer que quando se usa o termo “quadrinhos 

produzidos por homens” refere-se à produção quadrinística a partir da ótica patriarcal, 

em que a mulher é representada nos moldes baseados na alteridade, na diferença 

marcada pela desigualdade e na objetificação dos corpos femininos.  

É importante demarcar também que não é todo e qualquer quadrinho produzido 

por mulheres que propõe uma representação baseada na autonomia e na 

independência feminina, visto que o machismo e as relações de dominação masculina 

atravessam todos os indivíduos, fazendo com que o processo de criação voltado para 

uma ótica livre do olhar patriarcal seja um exercício de construção que demanda 

tempo e muitas referências que colocam a mulher em posição de equidade.   

O patriarcado está impregnado na cultura, nas condutas dos sujeitos e as 

produções quadrinísticas eram feitas em sua maioria pelos e para os homens. 

Entretanto, no contexto de criação das HQs, aconteciam casos em que as mulheres 

participavam, mas tinham que representar as personagens femininas de acordo com 

o modelo social vigente. De acordo com Cunha (2016, p. 72): 

 

As primeiras produções de tirinhas produzidas por mulheres seguiam os 
padrões de leituras consideradas “femininas”. Assim, sem se libertar dos 
estereótipos normatizadores, já que as publicações estavam atreladas às 
demandas do editor, um sujeito masculino, as produções das quadrinistas 
pareciam trabalhos de mulher para agradar outras mulheres segundo o 
imaginário da época. O conteúdo dessas publicações continha romances, 
moda, belas mulheres e crianças dóceis. Esse tipo de produção recebia 
normalmente o nome de family strip, quando a temática envolvia questões 
pertinentes à realidade familiar, girl strips, quando abordavam o “universo” 
das moças: moda, beleza e dilemas amorosos, e kid strips, produções 
voltadas para crianças. 

 
As produções de autoria feminina, no século XX, por diversas vezes, 

assemelhavam-se a produções masculinas, por motivo óbvio: mulheres estavam 

submetidas ao domínio dos homens, representavam de acordo com a concepção 

social vigente, e, assim, a propagação do modelo de mulher ideal se disseminava. 
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Com isso, percebe-se o quanto determinados “valores” estão entranhados nas 

produções artísticas, pois as HQs são escritas por pessoas que estão inseridas em 

um determinado contexto social, e acabam transmitindo estereótipos em relação aos 

indivíduos e aos gêneros (masculino e feminino).  

Nota-se que há dois tipos básicos de estereótipos relacionados à 

representação feminina nas HQs: a submissa (mocinha) e a sedutora (mulher fatal). 

Desse modo, mesmo havendo tentativas de se evidenciar uma mulher forte e 

autônoma, por diversas vezes, os discursos patriarcais ainda exalam suas vozes. De 

acordo com Eugênio (2017, p. 36), “sensualidade é explorada de modo objetificante, 

mesmo que no texto e nos diálogos elas sejam investidas de autonomia e poder”. E é 

justamente a partir da objetificação do corpo feminino que foi feita a abordagem 

analítica. De início, então, explicita-se o que é ensinado nos manuais específicos de 

desenho de quadrinhos, a respeito de como devem ser as representações dos corpos 

femininos e masculinos. Em Hart (2000, p. 19) encontram-se tais modelos: 

  

 
Figura 4. Proporções ideais. (HART, 2000, p.19) 
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Nesses manuais, juntamente com as imagens, são mencionadas as proporções 

ideais do corpo feminino; é exposto o seguinte: “comic book women are first and 

always feminine, with sweeping curved forms” (HART, 2000, p.9), isto é, “a mulher nas 

Histórias em Quadrinhos são primeiro e sempre femininas, com curvas e formas 

completas”. Somente por esse trecho verifica-se essencialmente que há uma norma 

referente ao corpo, segundo Bourdieu (2002, p. 9): “o mundo social constrói o corpo 

como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão 

sexualizantes”. A construção desses corpos se dá por meio de discursos sobre eles, 

e são representados em diferentes veículos de comunicação, inclusive nas HQs, de 

acordo com Siqueira e Vieira (2008, p. 186):  

 

Por ser uma arte do domínio do visual, os quadrinhos constituem uma 
poderosa via de expressão do corpo, tanto no momento da construção – o 
corpo do artista, que desenha, arte-finaliza ou colore as histórias; como no da 
representação, por meio das imagens dos personagens que participam das 
histórias, e, por fim, no corpo do leitor, cujos sentidos captarão, a seu modo, 
os símbolos representados.  

 Os quadrinhos são fonte de representação do corpo, e os princípios 

demonstrados nessa imagem fazem referência ao corpo feminino, que é demarcado 

enquanto território visível de deleite, pois quando as curvas femininas são prioridades, 

o cerne está sendo os atributos físicos. Somente pelo simples fato de haver os termos 

“primeiro” e “sempre” na proporção idealizada do desenho, já se evidencia o que é 

mais importante na representação do feminino: a objetificação.   

O molde exemplificado demonstra as regras para os desenhos quadrinísticos, 

que para desenhar os corpos femininos é necessário evidenciar as curvas, ou seja, 

para ter êxito é preciso colocar o corpo como objeto. São “representadas em posições 

hipersexualizadas (almejando mostrar seus “atributos” da forma mais destacada 

possível, algo que não é feito com personagens masculinos)” (BERNARDI, 2017, p.5). 

A imagem a seguir, de Hart (2000, p. 21), reforça esses atributos:  
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Porém, no manual para desenhar homens, o foco está em “all it forces are 

working in harmony”, ou seja, em todas as forças trabalhando em harmonia. O aspecto 

físico também é um ponto importante, contudo, na representação masculina a 

evidência está nos músculos, nas costas largas, no peitoral grande. Esses atributos 

não são colocados para objetificar o corpo masculino, ao contrário, o objetivo é 

demonstrar um corpo dotado de força, de poder. Partindo do pressuposto da 

representação do homem versus a representação da mulher, percebe-se distinções, 

um é o polo dominado e o outro é o polo dominante. Há uma relação dicotômica que 

“supõe que a relação masculino-feminino constitui uma oposição entre um polo 

dominante outro dominado — e essa seria a única e permanente forma de relação 

entre os dois elementos” (LOURO, 1997, p. 33). 

                                                           
6Noções básicas do corpo.  Olhe para as linhas básicas do corpo. Todas as suas forças estão 
trabalhando em harmonia. As grossas linhas pretas indicam a posição dos ossos principais, que servem 
de base para todas as poses. Você pode ver o peso e a massa da caixa torácica, a curva e a direção 
da coluna vertebral e a largura da pelve. Observe que a clavícula é larga, como uma saliência, que 
estabelece as bases para um peito maciço. As escápulas adicionam largura às costas. Essa abreviação 
visual fornece a estrutura na qual o desenho final está pendurado. Todos os seus desenhos de figuras 
devem começar com essa estrutura subjacente. 
 

 
BODY BASICS6 
Look at the basic lines of the body. All its forces are working in harmony. The thick, black lines indicate the position of the major 
bones, which serve as the foundation for every pose. You can see the weight and mass of the rib cage, the curve and direction 
of the spine, and the width of the pelvis. Note that the collarbone is wide, like a ledge,which lays the foundation for a massive 
chest. The shoulder blades add width to the back. This visual shorthand provides the framework on which the finished drawing 
is hung. All of your figure drawings should begin with this underlying framework. 
 

 
 

Figura 5. Fundamentos do corpo. (HART, 2000, p.21) 
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 O exercício de dominação ocorre por meio dessas imagens, pois quando os 

traços e as formas para o masculino são voltados para o aspecto de exaltação do 

perfil forte, e, para o feminino, de atração sexual, nota-se implicitamente os valores 

embutidos nos quadrinhos. Na imagem a seguir há uma comparação ainda mais 

evidente, em que aparecem corpos masculinos e femininos próximos.  

 

 

Figura 6. Corpos masculinos e femininos. (HART, 2000, p.9) 

 

Verifica-se que as personagens estão todas em movimento, mas os homens 

são fortes, dotados de poder, além de estarem em primeiro plano, ao contrário dessa 

perspectiva, aparecem as mulheres, que também estão se movendo, entretanto, há a 

cabeça de uma, as nádegas de outra e, por fim, um corpo caído de maneira sensual. 

As imagens dizem muito sobre como o corpo feminino é concebido. Nessa 

representação, evidencia-se ao menos três posicionamentos: a mulher como parte 

(aquela que não é vista socialmente em sua totalidade), a mulher como objeto sexual, 

e a mulher como um ser frágil. Dessa forma, estão sendo subjugadas ao poder do 

falo, condizente com a afirmação de Nunes:  
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As personagens femininas de histórias em quadrinhos, mocinhas ou vilãs, 
convertem-se em se em verdadeiros manuais de formas/significações a 
serem ludicamente decodificado pelos olhos do menino. Sua virilidade está 
lá, sempre presente na oposição da representação do corpo masculino e 
feminino. Os valores de força e da potência estão latentes no contraste entre 
as silhuetas dos personagens: a contextura dela é pequena e delicada, 
enquanto a dele é grande e maciça (NUNES, 2007, p.51). 

 

 Nos corpos as diferenças se instalam, nos desenhos há sentidos que 

ultrapassam a materialidade visível do “papel”, pois os traços e as formas são 

carregados de discursos que estão na exterioridade, no nosso meio social. A 

misoginia e os rótulos estabelecidos para os corpos estão demarcados fortemente; as 

diferenças são perceptíveis e pode-se constatá-las por meio de uma campanha criada 

em 2012, chamada Hawekeye initiative, que faz uma crítica em relação à forma como 

os corpos são retratados nas HQs.  

 

 
Figura 7. Hawkeye Initiative. Fonte: Pinterest 

 

Noele Esteveson foi precursora desse projeto, criando um site “que contesta de 

maneira bem-humorada a maneira que as mulheres são retratadas nos quadrinhos. A 

ideia é colocar o super-herói Gavião arqueiro (Hawkeye), da Marvel Comics, nas 

mesmas poses de suas colegas” (LIBERAL, 2013).  O objetivo foi justamente elucidar 

a objetificação do corpo feminino, ao colocar os homens e as mulheres nas mesmas 

posições, nota-se o quão os corpos femininos são exageradamente desenhados de 

forma apelativa, são retratados assim nas HQs, nas propagandas, nos comerciais. As 
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representações do corpo feminino se perpetuaram ao longo dos tempos, de diversas 

formas, e isso não é perceptível somente pela imagem dos corpos objetificados, mas, 

também, pela maneira como são propagados os ideais de comportamento dos sujeitos 

de acordo com o gênero.  

Um exemplo claro situa-se na forma como as super-heroínas foram construídas 

psicologicamente, em que se explicita a condição hierárquica entre gênero dominado 

e gênero dominante, pois, segundo Xavier, Braga e Silva (2015, p.137): “o papel da 

mulher nas HQs era somente vítima das maquinações dos vilões, ou tinham papel 

secundário, auxiliando o super-herói masculino. Este era o retrato da sociedade 

machista, mulheres subjugadas pelo domínio masculino”. A função de auxiliar retoma 

o conceito traçado por Simone de Beauvoir, no qual a mulher não é um, mas sim o 

outro, aquela que está condicionada à “autoridade masculina”. 

Essa autoridade estava presente nos três modelos básicos de representação 

feminina nas HQs, pois, conforme Nunes (2007, p.153), “o papel da mulher era de 

linda e voluptuosa; entretanto, na condição de namorada, ela era virgem, e na 

condição de vilã, ela era rejeitada pelo herói”. Observa-se como os modelos ideais 

eram contraditórios: servia para atender aos homens sexualmente, mas se fosse a 

namorada teria que ser casta, reforçando as convicções de recato e pureza, e mais 

ainda, poderia ser rejeitada caso não fosse a defensora dos bens comuns. São ideais 

contraditórios que servem para atender aos modelos da sociedade patriarcal, que 

convém aos desejos dos homens.  

Até mesmo nas representações das super-heroínas famosas, consideradas 

como modelo de uma nova mulher, como no caso da Mulher Maravilha, criada por 

Wilian Moulton Marston (1941), há traços de submissão e objetificação feminina. 

Produzida no contexto da segunda Guerra Mundial, “representava a força das 

mulheres norte-americanas, que deveriam trabalhar para que seu país se mantivesse 

firme e unido, enquanto os homens lutavam na guerra contra os nazistas em nome da 

liberdade” (XAVIER; BRAGA; SILVA, 2015, p.112). A seguir, a imagem dessa super-

heroína: 
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Figura 8. Mulher Maravilha. Fonte:  http://capasdegibisdccomics.blogspot.com 

 

Nessa imagem, nota-se como o seu corpo é colocado em evidência, não 

deixando de lado o aspecto de “mulher sedutora”.  A personagem Mulher Maravilha 

fez muito sucesso na época. De acordo com Silva (2011, p. 1), “a entrada dos Estados 

Unidos na Segunda Grande Guerra em fins de 1941 e a consequente ida das mulheres 

ao campo de batalha e as linhas de montagem das fábricas ajudou a estabelecer a 

imagem da heroína amazona como um símbolo do poder feminino diante do 

patriarcado”. Contudo, ela não se abstém de alguns estereótipos: “é feminina, 

atraente, adoradora da deusa grega da beleza e do amor- sendo beleza e a 

capacidade de amar consideradas qualidades ideais da mulher” (BRAGA; SILVA, 

2015, p. 114). Mesmo quando há um ideal de empoderamento feminino, esse não é 

absoluto, existem contradições e ambiguidades. 

about:blank
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 Ademais, de acordo com Xavier, Braga e Silva (2015, p.119), na representação 

da personagem no contexto de “pós-guerra os atributos físicos passaram a ser mais 

valorizados do que a inteligência, quando a boa moça estava sempre sujeita a 

fraquezas associadas aos papéis de gênero, tais como aparência e insegurança”.   

Verifica-se que, muitas vezes, os quadrinhos foram feitos por homens e para 

os homens, e a mulher, nessa história toda, torna-se apenas um objeto de uma 

sociedade injusta, que tende a colocá-la como coadjuvante nos quadrinhos e na 

própria trajetória histórica. As imagens e os discursos não estão somente em 

personagens conhecidas mundialmente, estão aqui, no Brasil. Um exemplo disso é a 

HQ: Mirza, a Mulher Vampiro, produzida por Eugênio Colonesse. Logo na capa dessa 

obra já se observa a figura de uma mulher, e pode-se conferir como esse corpo está 

sendo representado: 

 

 

 

Figura 9. Mirza, a mulher Vampiro. Fonte: http://bancadosgibisbrazucas.blogspot.com/ 

 

http://bancadosgibisbrazucas.blogspot.com/


53 
 

A HQ Mirza, a Mulher Vampiro foi publicada pela primeira vez em 1937 e não 

se trata de uma super-heroína globalmente conhecida, e sim da “primeira personagem 

brasileira de História em Quadrinhos de terror” (COLONESSE, 1988, p. 3). Na capa 

da obra pode-se perceber alguns aspectos interessantes: a personagem é bela e tem 

os seios à mostra. A imagem de mulher bonita e sedutora confirma-se no decorrer da 

narrativa, pois é uma personagem que usa a sua beleza para atrair vítimas e aniquilá-

las, criando o estereótipo de mulher perigosa e fatal, capaz de seduzir e levar à morte. 

Percebe-se que há uma imagem negativa da mulher, o corpo da personagem 

é visto como um corpo que leva à perdição, ao mesmo tempo em que é construído de 

forma a atrair o olhar dos leitores, é um corpo fetiche. De acordo com Dantas (2006, 

p. 48), “as mulheres eram esvaziadas de qualquer subjetividade, atuando num campo 

de trocas simbólicas onde o corpo era a metáfora mais evidente de sua desigualdade”. 

Isso pode ser constatado também nos gêneros eróticos e pornográficos, por esse 

motivo, tomam-se como exemplos os quadrinhos produzidos entre os anos 1950 e 

1970, por Carlos Zéfiro. As revistas produzidas por Zéfiro fizeram com que ele fosse 

procurado pela polícia durante o período da ditadura militar, mas nada aconteceu a 

ele, “não foi descoberto certamente porque boa parte dos policiais que o investigavam 

era formada por leitores seus e coniventes com sua assídua produção” (JUNIOR, 

2010, p. 319). Verifica-se, então, uma ameaça disfarçada de aceitação, pois as obras 

agradavam aos homens e, por isso, nada aconteceu naquele momento, ele continuou 

produzindo e fazendo sucesso.  

 As produções de Zéfiro eram conhecidas como “catecismos”, justamente por 

terem essa associação de oferecer aos homens diferentes “lições” sexuais. A 

inspiração veio das revistas americanas pornográficas, produzidas entre 1930 e 1950, 

chamadas de Tijuana Bibles7. Os catecismos foram popularmente difundidos entre o 

público masculino, sendo utilizados para “aliviar a tensão”. No entanto, quando se 

considera os conteúdos das revistas, percebe-se a presença de discursos prejudiciais 

à mulher. 

  As revistas mostravam “façanhas sexuais de rapazes bem-dotados com suas 

primas e cunhadas, vizinhas e desconhecidas. Havia também padres com freiras. 

Algumas vezes, suas histórias de final moralista e abordagem machista caíam para o 

grotesco, com mulheres que transavam com animais” (JUNIOR, 2010, p. 320). As 

                                                           
7 Os produtores de Tijuana Bibles produziam de forma anônima, usavam personalidades conhecidas 
para criarem uma história pornográfica (Superman, Popeye, Gadhi, entre outros).  
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temáticas abordadas nas revistas eram diversas, mas a representação feminina nelas 

foi, por vezes, depreciativa e repleta de misoginia. Nas capas logo abaixo evidencia-

se alguns aspectos relevantes: 

 

 

 

Figura 10. Catecismos de Zéfiro. Fonte:https://www.albertolopesleiloeiro.com.br/ 

 

https://www.albertolopesleiloeiro.com.br/
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Figura 11. Aventuras de João Cavalo. Fonte: https://levaumcasaquinho.blogspot.com/ 

 

Na Figura 10 há três capas, e tem-se os seguintes enunciados: “Virgem outra 

vez”, “O caminhoneiro, comedor” e “Andrea”. As ilustrações chamam à atenção, o 

corpo da mulher é colocado sempre em evidência e os discursos remetem à 

valorização da virgindade, mas como fetiche masculino; também coloca o homem 

como símbolo da virilidade, isto é, o denominado “comedor”. A mulher acaba se 

tornando uma mera coisificação dos desejos másculos.  

Já na Figura 11, a condição feminina é colocada de maneira ainda pior, a 

ilustração foi retirada do quadrinho “As aventuras de João Cavalo”, o enredo produzido 

por Zéfiro gira em torno de João, um homem conhecido por ter um órgão sexual 

enorme e, por isso, vive em busca de parceiros capazes de suportá-lo: animais, 

homens e diversas mulheres.  

Na cena explicitada ele está com uma mulher que demonstra em suas falas 

não o aguentar, pede para que ele retire o pênis, no entanto, João não se importa, 

pois, o desejo dele era gozar. É factível a supremacia masculina nesse episódio, o 

gozo era um direito de João, o homem, e a mulher exerceu apenas a função de objeto. 

https://levaumcasaquinho.blogspot.com/
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Outrossim, há claramente um estupro de forma velada, pois a mulher não queria mais 

e mesmo assim ele persiste. São essas representações que figuraram e ainda figuram 

na coletividade, pautadas em diferenças que geram desequilíbrios sociais.  

De acordo com Vieira e Siqueira (2008, p.191): “as mulheres, quando não são 

prostitutas, não fazem alusão a nenhuma profissão e destinam-se imediatamente ao 

sexo. São submissas, não ousam reclamar da dominação do homem”. No próprio 

modo como é desenhada, a Figura 11 demonstra esse exercício de dominação, pois 

a mulher está por baixo, com as pernas abertas, entregue às vontades dele, que está 

com as mãos nos seios dela e a “rasgando” com seu o órgão “imponente”. O corpo 

feminino ali, por meio das formas, dos discursos se torna um objeto fornecedor de 

prazer, não é levada em consideração a sua vontade, é um corpo servil, escravo do 

sistema falocêntrico, evidenciando as distâncias existentes entre homens e mulheres.  

Portanto, a forma de representar os corpos e as atitudes femininas desenha 

ainda mais as relações díspares entre o gênero masculino e o feminino. Seja nas 

narrativas de aventuras (super-heroínas), nas narrativas de terror ou nas narrativas 

eróticas ou pornográficas, o corpo feminino seguiu o mesmo padrão de 

subalternidade, seja pela forma das ações determinadas nos roteiros das HQs, ou 

pela forma como o corpo aparece. Entretanto, tais representações não foram sempre 

as mesmas, pois houve um processo de ruptura, de transgressões aos modelos 

falocêntricos, principalmente pela produção de HQs feitas por mulheres.  

De acordo com Bernardi (2016, p. 26), “a importância de mulheres que 

escrevem e dão vida a personagens femininas se apresenta, especialmente, em 

questões de representatividade – por vezes, tão escassas em quadrinhos de autoria 

masculina”. Por esse motivo, torna-se necessário fazer uma abordagem sobre como 

se deu a produção de autoria feminina e como são as representações nela presentes.  

 

 

2.3. Mulheres quadrinistas: outra perspectiva de representação  

 

 A trajetória das mulheres produtoras de quadrinhos foi marcada por questões 

sociais, uma vez que o sistema em que sempre estiveram inseridas influenciou suas 

práticas e devido a isso não se pode pensar em representação e produção feminina 

de quadrinhos sem considerar a conjuntura da sociedade, sem traçar um percurso por 

onde elas passaram até chegar ao século XXI. 
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As mulheres sempre participaram da produção de quadrinhos, mas, por conta 

do patriarcado e sua força dominante, não foram todas as produtoras que 

conseguiram romper com os modelos patriarcais. De início, nas produções dos 

séculos XIX e XX foram apenas algumas mulheres que “conseguiram desenvolver 

HQs que subverteram os estereótipos da sociedade machista, fazendo do seu 

trabalho uma forma de protesto, tais como Rose O’Neill e Grace Drayton, Kate Carew, 

Grace Gebbie e Fanny Y. Cory” (BARROS, 2017, p.181). Rose O’Neil, por exemplo, 

em 1986 já publicava em jornais e foi considerada uma das primeiras mulheres a 

participar dessa atividade: desenvolver tirinhas para os jornais norte-americanos. “É 

válido contextualizar aqui que ainda se estabelecia na época o conceito e formato das 

tiras. Naquele tempo eram acompanhadas de legendas, pois não havia ainda o balão 

(FONSECA, 2016, on-line). A primeira publicação de Rose O’Neil foi produzida um 

ano após The Yellow Kid e se chamava Truth Magazine. Além disso, ela também criou 

ilustrações a favor do voto feminino, veja a imagem:  

 

 
Figura 12. Direito ao voto. Fonte: http://ladyscomics.com.br/ 

 

 A produção de Rose O’Neil demonstrava a preocupação com a autonomia 

feminina, pois teve coragem de produzir algo voltado para a reivindicação do direito 

das mulheres, não representava o corpo, mas uma ação indispensável para a 

igualdade entre homens e mulheres. Com a participação das mulheres anteriormente 

descritas, encorajou outras a se inserirem neste universo, pois “possibilitaram que 

com o passar do tempo, e principalmente a partir da década de 1920, a participação 

feminina como produtoras e consumidoras de HQs aumentasse” (BARROS, 2017, p. 

181). Embora nem todas tivessem a mesma liberdade na criação ou acabassem 

sendo influenciadas pelo sistema patriarcal, a participação feminina foi relevante. 

http://ladyscomics.com.br/
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  De modo geral, a trajetória feminina nos quadrinhos norte-americanos foi 

dividida em fases, que Cunha (2016) dividiu em momentos. O primeiro momento 

corresponde ao período de 1895 a 1920, em que as mulheres tiveram alguma 

participação, muitas vezes como ilustradoras, entretanto, a participação ainda era 

pouca e utilizavam pseudônimos ou abreviações em seus nomes para camuflar a 

identidade feminina. Nessa época, segundo Trina Robbins (2013), destacaram-se os 

trabalhos de Rose O’Neill (1874-1944) em The Old subscriber Calls (1896), e Grace 

Weiderseim (1877-1936) em Naughty Toodles (1903). 

 O segundo momento corresponde a 1920-1940 em que houve maior 

participação feminina assinando os trabalhos, assim como no terceiro momento, que 

diz respeito aos anos entre 1940 e 1960, “nele acompanham-se a ampliação do 

espaço da mulher no mercado de trabalho, aumenta-se o número de mulheres 

quadrinistas” (CUNHA, 2016, p. 74). Foi neste período que aconteceu a segunda 

Guerra Mundial, em que as mulheres ocuparam os espaços tidos como “masculinos”.  

 E, por último, “a partir da década de 1960 tem início o quarto momento da 

história das HQs. Sua particularidade se deve às discussões acerca das questões de 

gênero, especialmente as do estilo underground” (CUNHA, 2016, p. 74). Porém, por 

mais que muitas representações não fossem tão emancipatórias, salienta-se o quão 

foi crucial a ocupação de espaços, e graças aos movimentos sociais como o 

feminismo é que as coisas começaram a se transformar, surgindo, então, mais formas 

de representação, considerando a mulher de forma libertária.  

Com as mudanças sociais ao longo dos tempos, as mulheres foram adquirindo 

mais autonomia nos modos de agir e de se expressar. A partir dos anos 1960 há 

visíveis mudanças, conforme explana Barros (2017, p. 187): 

 

A libertação conquistada pelas mulheres e a ampliação dos movimentos 
feministas aumentaram as possibilidades criativas das mulheres. O teor 
presente nessas obras é, geralmente, de desabafo da condição feminina, 
especialmente sexual, cuja repressão já não atuava sem resistências 

significativas. 
   
 O movimento feminista foi determinante para a inserção das mulheres nesse 

universo, e ainda mais para a abordagem de temas antes tidos como tabus para as 

mulheres. Segundo Machado e Marino (2019, p. 294), “ao menos desde a década de 

1970, os movimentos feministas têm se voltado para expor e pensar o funcionamento 
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dos discursos sobre as mulheres, batalhado pela autonomia e agência dos seus 

corpos e do exercício da sua sexualidade”.  

De lá para cá, com a participação feminina houve uma ampliação dos espaços 

ocupados pelas mulheres, que passaram a ter mais independência sobre suas 

práticas. Aqui no Brasil não foi diferente, apesar da história de mulheres quadrinistas 

ainda estar sendo construída.  

No Brasil, de acordo com Marino e Machado (2019, p.280) “a cultura 

quadrinhos ganhou força nas décadas de 1930 e 1940, com as revistas de Tico-Tico 

e Suplemento Juvenil, que trazia boa parte dos quadrinhos americanos. É difícil saber 

se alguma mulher foi publicada nesta época, além de Nair de Teffé”. 

Nair de Teffé ficou conhecida pela publicação de caricaturas nos jornais. Os 

desenhos se caracterizavam por fazerem críticas à sociedade no que diz respeito à 

moda utilizada de forma exacerbada e aos costumes. Observe a imagem:  

 

 
Imagem 13. Caricatura. Fonte: https://plataformacascais.com/ 

 
 

 A participação de Nair de Teffé estava voltada para o exagero, para a crítica, 

conforme é notado na imagem. Além dela, há poucos nomes no século XX: Patrícia 

Galvão, conhecida como Pagu, que desenhou tiras para o jornal, e Hilde Weber, que 

produzia charges e caricaturas. Nessa época, “a atuação das mulheres como 

criadoras de histórias em quadrinhos não estava vinculada diretamente a um mercado 

https://plataformacascais.com/
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voltado para esse tipo de linguagem, mas à imprensa burguesa ou ligada movimentos 

políticos e artísticos” (CRIPPA; MESSIAS, 2017, p. 7). No Brasil, de modo geral, 

percebe-se que há uma imprecisão de dados sobre a participação feminina nos 

quadrinhos, sobre a trajetória das mulheres nesse campo.  

 De acordo com Crippa e Messias (2017, p. 7), “o protagonismo feminino nas 

artes e na produção científica é um assunto relativamente recente nos estudos 

acadêmicos, fruto da influência do movimento feminista, a partir da década de 1960”.  

Foi devido à influência dos movimentos feministas e com a internet que se pôde 

vislumbrar o aumento de mulheres produzindo quadrinhos, aliado a uma expressão 

artística mais livre dos moldes patriarcais. Barros (2017, p.217) faz a seguinte 

colocação: 

 

Após a década de 1990, ocorre uma mudança com a participação das 
mulheres no cenário dos quadrinhos nacionais. Começam a surgir muitas 
jovens quadrinistas por meio de publicações independentes e fanzines, que 
utilizam a internet e meios alternativos para difundir sua voz e estética. O 
espaço online confere autonomia às quadrinistas, que podem atuar de 
maneira direta com seu público, o que possibilita colocar em prática suas 
convicções artísticas. Há também as que estão preenchendo o espaço do 
mercado nacional de HQs com novas propostas editoriais, desenhando uma 
nova figura da mulher e tentado desconstruir os estereótipos dos discursos 
masculinos. 

 

 A configuração trouxe transformações significativas, fez da internet um espaço 

de divulgação eficaz, assim, as práticas femininas puderam se propagar por meio das 

redes. De acordo com Hollanda (2018, p. 47): “as redes se mostraram uma base 

socialmente flexível para articular as múltiplas posições identitárias feministas dentro 

das lógicas interseccionais indispensáveis para a expressão de novos ativismos das 

mulheres”. As pautas feministas postas nas redes, tais como sexualidade, machismo, 

padrões estéticos e comportamentais, também estão presentes nas produções das 

quadrinistas brasileiras. Marino e Machado (2019, p. 370) explanam que: 

 

No Brasil, os quadrinhos feministas também têm feito a diferença. Há uma 
nova geração de mulheres produzindo quadrinhos que falam sobre temas 
como machismo, discriminação e homofobia, entre outros, e que encontram 
receptividade em um público leitor que, até então, não encontrava 
representatividade [...]. Se o número de leitoras cresceu, o de produtoras 
também.  

 

 Partindo dessas novas perspectivas, houve a apropriação de espaços on-line, 

isto é, sites voltados para a divulgação dos quadrinhos produzidos por mulheres, como 

é o caso do Lady’s Comics, criado em 2010; a Zine XXX (2013), “projeto que reuniu 
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artistas de diferentes regiões do país e publicou cinco zines. A partir disso foi criado 

um grupo de discussão no Facebook, que segue ativo até hoje” (MARINO; 

MACHADO, 2019, p.184). Constata-se, por meio dos recursos atuais, o inegável 

impulso rumo ao reconhecimento da produção artística feminina. No entanto, ainda 

havia entraves a serem transpostos, pois, ainda hoje, observa-se que os quadrinhos 

de autoria feminina não são equivalentes à proporção numérica dos homens. É um 

dado mundial, refletindo também aqui no Brasil, assim como afirmam Dantas e 

Nolasco (2017, p. 2): 

 

Ainda há um largo caminho para se considerar equidade de gênero na 
projeção de tal produção editorial. O que é visível em espaços como feiras e 
premiações, tais como o Troféu HQMix, onde em sua edição de 2015 apenas 
13% dos indicados eram mulheres, ou o próprio Festival Internacional de 
Quadrinhos e Feira Plana, nos quais o gênero predominante de expositores 
ainda é o masculino. 

 

A publicação das mulheres ainda é restrita, elas estão tentando ocupar espaços 

majoritariamente masculinos. Porém, o ponto principal a ser salientado na produção 

feminina situa-se justamente na abordagem feita, no conteúdo apresentado nas HQs. 

Segundo Bernardi (2017, p. 10), “muitos quadrinhos de autoria feminina trazem uma 

abordagem diferente daqueles produzidos por homens, no modelo de sociedade 

patriarcal”. A importância de se abordar HQs de autoria feminina está na forma de 

representação, pois são mulheres falando de mulheres, abordando questões que 

tanto as afetam, tais como os padrões para o corpo, para a sexualidade, para o 

comportamento. 

Para exemplificar a tentativa de subversão aos modelos quadrinísticos 

falocêntricos, foram escolhidas duas obras publicadas há pouco tempo, condizentes 

com o período em que as mulheres estão tendo maior autonomia criativa, as obras 

foram: Morrer de amor e continuar vivendo (2017), de Lorena Kaz, e Olga, a sexóloga 

(2015), de Thais Gualberto, e, por fim, chegou-se ao corpus de pesquisa: Garota 

Siririca, de Gabriela Masson (2013). O objetivo foi justamente evidenciar obras de 

autoria feminina, que não colocam o corpo como objeto, que não colocam a mulher 

como serva dos desejos dos homens, seja nos aspectos físicos e/ou psicológicos.  

Os trechos das obras de Lorena Kaz e Thais Gualberto serão citados para 

exemplificar perspectivas libertárias do corpo e do comportamento feminino, isto é, 

quadrinhos brasileiros, escritos por mulheres, que retratam uma visão voltada para o 

processo de ruptura com os moldes patriarcais. Dessa forma, as HQs referenciadas 
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serviram como caminhos que conduziram ao objeto da pesquisa: Gabriela Masson e 

sua obra prima, Garota Siririca.  

As obras supracitadas são atuais e condizem com o processo de ruptura com 

o patriarcado; são autoras que expressam os anseios femininos e o desejo de serem 

vistas e tratadas de forma igualitária. Assim sendo, os exemplos e o corpus de análise, 

Garota Siririca, mostram pelos discursos e pelas formas e traços outro olhar sobre a 

produção quadrinística.  

Essas produções de HQs servem como um ato político, um meio de protesto 

em relação às condições a que as mulheres estão submetidas, além de fazerem 

críticas à sociedade falocêntrica. De acordo com Eugênio (2016, p.117): “a produção 

quadrinística de muitas é um meio de protesto, de fazer política, e acaba sendo de 

alguma forma orientada pela teoria/prática feminista”. Lorena Kaz, por exemplo, 

utilizou os quadrinhos para expor sobre a dependência afetiva feminina; através dos 

depoimentos dos grupos MADA (Mulheres que Amam Demais Anônimas) e CVV 

(Centro de Valorização da Vida) foram feitas reflexões sobre a vivência feminina, e 

colocadas em forma de HQ. As temáticas são variadas na obra Morrer de amor e 

continuar vivendo, como se percebe no exemplo a seguir: 

 

 
Figura 14. Mulher e suas obrigações. 
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Nota-se, no quadrinho, as malas e os pesos que recaem sobre a mulher: 

responsabilidades, obrigações, filhos, casamento, sacrifícios, enteados, dívidas, 

concessões e aluguéis. A personagem até tenta se desvencilhar de tudo isso, porém, 

ao final, sente-se completamente esmagada. Essa HQ mostra como a sociedade 

coloca sobre as mulheres inúmeras obrigações, as quais muitas vezes soam como 

imposições, como se fossem os padrões pesados à condição feminina. Ademais, 

percebe-se que, além da crítica, o corpo da personagem não é objetificado e nem está 

dentro dos padrões de beleza.  

A mulher representada é livre das amarras da satisfação masculina. Segundo 

Wolf (1992, p.77), “as mulheres não passam de "beldades" na cultura masculina para 

que essa cultura possa continuar sendo masculina”. A imagem da mulher bela e 

sensual, por vezes tão exposta nas HQs para satisfazer os olhares masculinos, já não 

é tão presente em narrativas como Morrer de amor e continuar vivendo, rompendo, 

desse modo, com a fetichização e a idealização da mulher e de seu corpo. 

A obra de Thais Gualberto também segue a mesma linha de representação, 

pois em Olga, a sexóloga, os corpos não são objetificados, mesmo sendo quadrinhos 

com muitas abordagens referentes à sexualidade. Como aparece no exemplo a 

seguir: 

 

 

Figura 15. Olga, a sexóloga. 
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A temática do quadrinho é sobre a masturbação, a dúvida é se pode utilizar 

legumes para o ato masturbatório, mas Olga, de uma forma descontraída, afirma ser 

um método natural, e as precauções devem estar voltadas apenas para o uso do 

preservativo e o cuidado com os agrotóxicos. Ainda que seja um quadrinho 

humorístico, a sexualidade feminina é tratada de forma leve, não havendo restrições, 

proibições ou julgamentos.  

Nesses dois exemplos, percebe-se perspectivas feministas nas abordagens, 

observa-se o quão os quadrinhos podem ser utilizados para fazer críticas e até mesmo 

para elucidar assuntos considerados tabus, como a masturbação feminina. De acordo 

com Bernardi (2016, p. 119), “é necessário estimular a continuidade de tais iniciativas, 

para que estas sigam fomentando produções inovadoras e também para que 

mulheres possam se estabelecer no meio”. A partir dessa constatação, chega-se 

diante de um caminho duplo: mulheres quadrinistas buscando seu espaço de direito, 

e representações femininas voltadas para a autonomia da mulher na sociedade. 

Assim sendo, verifica-se como é importante evidenciar os trabalhos produzidos por 

mulheres, e, por isso, foi feito um percurso a respeito da autora de HQ: Gabriela 

Masson, e, por fim, uma análise da obra Garota Siririca.  
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3. TENTATIVA DE CONTROLE DO CORPO E DA SEXUALIDADE FEMININA EM 

GAROTA SIRIRICA 

 

3.1 Gabriela Masson: sua história, outros enredos 

 

A priori, é importante traçar um percurso sobre a vida de Gabriela Masson8, 

com base em seus próprios relatos sobre o processo de descoberta de sua 

sexualidade e da relação com seu corpo. Esse percurso é de suma importância para 

se compreender como a HQ Garota Siririca se constituiu enquanto representação dos 

dilemas femininos, pois a história não surgiu ao acaso, uma vez que a autora partiu 

de suas experiências para criá-la.  

A masturbação, algo constantemente exposto na obra, foi algo que integrou a 

história de Masson, transformando a forma de lidar consigo mesma e com os outros. 

A relevância de se descobrir impulsionou a criação da HQ: 

 

Aos 23 anos e há 10 anos sexualmente ativa, já tinha feito mil sexos, mas 
nunca chegado a um orgasmo [...]. Só fui ter um orgasmo quando finalmente 
tentei de novo, mais de uma década depois da primeira e frustrante 
masturbação. Fechei os olhos e me dediquei por mais de uma hora a me 
tocar pacientemente, a ouvir os até então silenciados desejos e sensações 
do meu corpo. Enfim, experenciei o tal orgasmo e, como numa segunda 
puberdade, decidi praticar o exercício de autodescoberta, autonomia de ter 
um orgasmo por dia. A partir de então, minha atitude com os outros corpos 
se transformou e também foi possível conquistar a intimidade que eu nunca 
pude construir com minha própria corpa9. Foi entre 2012 e 2013 que esse 
intensivão rendeu a ideia de Garota Siririca (MASSON, 2015, p. 1). 

 
A realidade vivenciada na trajetória de vida da autora fornece substância para 

a compreensão do ficcional, em que a centralidade é o corpo feminino: o desejo desse 

corpo de se expressar livremente na sociedade. No texto analisado, pode-se notar as 

possíveis relações entre vida e obra, a experiência de Masson com a sua sexualidade 

e com seu corpo compõe a personagem e as temáticas evidenciadas na HQ. 

                                                           
8 A abordagem da vida de Gabriela Masson foi feita tendo por base a monografia: “Projeto Pedagógico 
de formação da sexualidade da mulher e a Garota Siririca”, defendida por ela em 2016, na Universidade 
de Brasília. Também são utilizados trechos da introdução da obra que foi publicada em formato 
impresso. 
9 Corpa é o termo utilizado por Masson, “é original do lesbofeminismo latino. A intenção em seu uso é 
reconhecer o corpo da mulher como território político e marcar uma dissidência às normas do 
heteropatriarcado” (Masson, 2015, p.1). 
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A obra não é autobiográfica, mas há conexões visíveis entre o seu eu mulher e 

a obra. Nos discursos presentes na HQ e no modo como a história foi construída pode-

se observar traços de uma escrita de si, de acordo com Oliveira (2015, p. 66): “a escrita 

de si, por seu turno, empresta ao texto características do escrevente, fornece 

subsídios para que se possa associar o homem à obra”. No caso, as associações 

podem ser feitas entre a mulher, a autora, e Garota Siririca. Mais ainda, as vozes 

exaladas por meio da HQ são vozes não só de Gabriela, mas de tantas outras 

mulheres, condicionadas ao reduto do falo, pois “na mulher há um conflito entre sua 

existência autônoma e seu ‘ser-outro’; ensinam-lhe que para agradar é preciso 

procurar agradar, fazer-se objeto; ela deve, portanto, renunciar à sua autonomia” 

(BEAUVOIR, 1970, p. 22). A história de muitas é demarcada por essa sujeição, 

semelhante ao percurso de Masson, visto que desde a infância o seu corpo de mulher 

que foi invisibilizado e silenciado. 

 A autora de Garota Siririca, que assina seus quadrinhos como lovelove6, teve 

uma formação permeada de tabus, já que a sexualidade era tida como território 

proibido, com restrições constantes, como ela mesma menciona: 

 
As memórias da minha formação, das quais minha mãe participa, são de 
situações de repressão, lições educativas e especialmente de silêncio. Foi 
exclusiva dela a responsabilidade por uma educação sexual das filhas; minha 
mãe também formou seus conhecimentos de sexualidade sob uma longa 
tradição de estigmas e moralidade (MASSON, 2016, p. 39) 

  

Percebe-se, a partir da fala da autora, a presença de uma formação 

conservadora, patriarcal, em que a sexualidade feminina era algo que não poderia ser 

abordado no seio familiar. Essa tradição voltada para a moral e os bons costumes era 

e ainda é recorrente, perpetuada de geração em geração, e, muitas vezes, está 

arraigada em discursos religiosos, que concebem a sexualidade feminina como algo 

que deve ser vivido dentro de certos parâmetros. 

  Gabriela Masson está inserida nesse contexto de religiosidade, pois “vem de 

uma família cristã, em que uma parte é católica e a outra evangélica” (TENÓRIO, 

2016, p. 2). A família de Masson era extremamente tradicionalista e com poucas 

informações a respeito do corpo. Além da falta de diálogo familiar sobre o assunto, 

não houve, tampouco, uma aprendizagem significativa sobre sexualidade no ambiente 

escolar, assim como é afirmado por ela:  
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Minha primeira (e única) aula de educação sexual na escola, aconteceu em 
1999, enquanto eu estava na antiga quarta série do ensino fundamental. Ela 
foi mediada por uma professora estranha à minha comunidade escolar, que 
entre as meninas e os meninos começou a nos instruir sobre o sistema 
reprodutor da mulher e do homem, especialmente preocupada com os temas 
da gravidez e das DSTs. Recordo-me que uma das minhas colegas falou 
discretamente sobre seu corrimento e perguntou a mim e outras meninas se 
também acontecia conosco. Todas nós respondemos imediatamente que 
não. Por muito tempo, eu pensava estar doente por causa das secreções. 
Curiosamente, as secreções vaginais não foram abordadas pela professora 
de educação sexual, que se preocupou em dedicar o tempo da aula aos 
alertas sobre os perigos da gravidez precoce e do sexo (MASSON, 2016, p. 
41). 
 

A partir do que foi citado por Masson, verifica-se que a escola também não 

abordou, de forma ampla, questões sobre o corpo feminino, pois a educação sexual 

estava destinada a ensinar os alunos que o sexo poderia causar consequências 

desagradáveis, isto é, a educação sexual estava centrada em estabelecer regras para 

se viver uma sexualidade “segura”. “A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1971, 

determinava conteúdos de educação sexual na disciplina ‘Programas de saúde’, 

dentre eles a venerealogia e noções de desvios da normalidade” (PINHEIRO apud 

MASSON, 2016, p. 42). Isso significava que o ensino estava restrito aos aspectos 

práticos, ignorando as inúmeras possibilidades que poderiam ser abordadas, e o 

corpo era considerado apenas como elemento para possibilitar a reprodução, devendo 

ser “domesticado” para exercer determinadas funções, desconsiderando 

completamente as subjetividades relacionadas ao gênero e à sexualidade. 

O simples fato de as garotas (Masson e suas colegas) não saberem a respeito 

das secreções dos próprios corpos demonstra o quanto as diversas instâncias sociais 

ainda tendem a colocar alguns assuntos “debaixo do tapete”, tratando-os como 

polêmicas e criando uma zona proibida a respeito dos próprios corpos e sexualidades. 

Mais ainda, muitas mulheres crescem sem conhecer a si mesmas, por viverem em um 

meio que considera isso algo desnecessário/ fora dos padrões. Masson (2016, p. 41) 

evidencia que essa falta de informação foi frustrante: 

 

Foi frustrante, para mim, crescer sem representações e informações positivas 
sobre o funcionamento da vulva e do meu sistema reprodutor. Numa 
sociedade patriarcal, numa cultura misógina, a vagina é concebida como um 
buraco de onde escorrem líquidos nojentos. 

 
Nota-se, por meio do relato, a visão deturpada do corpo propagada 

culturalmente: “durante séculos a vagina ocupou um espaço interditado na sociedade. 

Tudo a respeito dela e da biologia feminina foi transformado em tabu, em proibição, e 
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um véu foi lançado sobre a vagina, sobre a sexualidade feminina” (LOUSA, 2017, p. 

5). A formação de Gabriela foi baseada nessa constante, visto que ela só foi ter maior 

conhecimento sobre como funcionava seu corpo depois de adulta, de forma 

independente, através de pesquisas sobre o assunto, e esse processo foi 

emancipatório, pois, a partir do momento em que começou a se conhecer, descobriu 

que o corpo pode ser fonte de prazer e que “a autonomia sobre o próprio corpo e a 

independência do próprio prazer são fundamentais para que mulheres desenvolvam 

personalidades menos passivas e vulneráveis” (DODSON apud MASSON, 2016, p. 

42).  

Conhecer a si mesma foi essencial para Masson, contudo, foi justamente pela 

pouca informação quando criança e adolescente, e também pela visão 

heteronormativa das representações pornográficas assistidas, que ela começou a 

desenhar: 

 
Criei então o hábito de desenhar usando como referência os doujinshis10 
pornográficos, tanto com o objetivo de melhorar minhas técnicas de desenho 
do corpo humano, quanto como uma maneira de me relacionar sensualmente 
com o tema [...]. O desenho me parece funcionar como ferramenta de 
apreensão do mundo, útil para minha autoformação, capaz de traçar diálogos 
e esquemas entre os desejos e as possibilidades, articular as informações 
que eu consumia com a minha intimidade e estruturar conceitos acerca do 
objeto desenhado (MASSON, 2016, p. 46). 

 

O desenho foi uma maneira encontrada para exteriorizar aquilo que Masson 

sentia e conhecia sobre o universo da sexualidade, e foi nesse contexto que surgiu, 

em 2013, a obra Garota Siririca, que teve como objetivo maior: “estimular a discussão 

entre mulheres e sociedade a respeito da masturbação da vulva e da sexualidade 

feminina” (MASSON, 2016, p. 59). 

Essa obra aponta as possibilidades de subversão ligadas ao corpo feminino, 

subvertendo os discursos normativos relacionados ao corpo e à sexualidade. A 

produção de Gabriela Masson apresenta uma perspectiva de empoderamento 

feminino no que tange ao corpo e à sexualidade, e isso é demonstrado no enredo e 

em como as personagens são representadas, assim como afirma Bernardi: 

 

A série trata das histórias de uma garota viciada em masturbação; a Garota 
possui vários brinquedos eróticos e assiste muita pornografia, preferindo ficar 
sozinha do que ter relações sexuais com outras pessoas. Ela tem duas 
amigas, a Xoxola e a Xena (que, eventualmente, tornam-se um casal lésbico); 

                                                           
10 Doujinshis são produções de origem japonesa, feitos de forma independente. Os produtores 
geralmente utilizam personagens dos mangás que o público conhece e criam outras histórias.  
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não há nenhuma representação masculina no presente do quadrinho – 
visualmente, ou os personagens se parecem com pessoas e são parte do 
passado, através de memórias, ou, se são homens que fazem parte do 
presente da Garota Siririca, são ursos antropomorfizados. (BERNARDI, 2016, 
p.49) 
 

A HQ evidencia uma Garota que faz da masturbação algo essencial e constante 

em sua vida e, embora haja a referência ao vício, algo popularmente conhecido como 

negativo, na obra a autora utiliza isso como uma forma de fazer uma crítica aos moldes 

pornográficos fetichistas, assim como ela mesma afirma: “a narrativa pornográfica 

desse trabalho é construída na intenção de subverter, a partir de uma linguagem 

popular e comercial, as mentalidades depreciativas e nocivas, geralmente atribuídas 

à representação das vulvas e à masturbação” (MASSON, 2016, p.61).  

Além disso, a personagem principal (Garota Siririca) dispensa a presença de 

homens para ter prazer, contudo, isso não demonstra uma visão radical de que as 

mulheres não precisam dos homens, evidencia apenas o autoconhecimento como 

fator emancipatório, pois a masturbação foi e ainda é vista como uma prática repleta 

de tabus; “a masturbação já foi considerada como extremamente prejudicial pela 

ciência médica, tendo sido propostas, inclusive, algumas formas de tratamento ou de 

prevenção, até mesmo no início do século XX” (BAUMEL, 2014, p. 16). A visão sobre 

a masturbação, em séculos anteriores, estava associada até mesmo à loucura, era 

tida como algo abominável. Sobre isso, Endsjo (2014, p. 55) explica: 

 

O pecado secreto da masturbação, que não apenas era uma perigosa porta 
de entrada para outras práticas luxuriosas, mas algo que poderia ocasionar 
diversas doenças sexuais, bem como a epilepsia e loucura. Essa era a 
convicção vigente sobre as consequências da masturbação até meados do 
século XX.  

 
Os discursos médicos e religiosos condenavam a prática masturbatória: a 

religião associando-a ao pecado e a medicina associando-a como fator prejudicial à 

saúde. De acordo com Baumel (2014, p.16), “os diferentes significados atribuídos à 

palavra ‘onanismo’ refletiam os pontos de vista específicos de cada grupo. Enquanto 

a religião apontava para o pecado e para o vício, a medicina trazia a ideia de doença”. 

Para a medicina, a normalidade era a mulher não sentir prazer, o corpo feminino era 

o lugar que servia para gerar vidas, restringindo o corpo e a prática sexual à 

reprodução. “Médicos defendiam que a normalidade era a ausência do desejo e a 

incapacidade de alcançar o prazer sexual. A mulher normal seria, portanto, 

anestesiada para o exercício de sua sexualidade, estando canalizada para a 
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reprodução” (MARTINS, 2004, p. 112). Essa concepção voltada para a ausência do 

prazer fez com que a masturbação fosse repreendida pela medicina, os médicos se 

debruçavam sobre o assunto, dentre eles, Poiullet que, em 1897, escreveu um tratado, 

referência para a comunidade médica: 

 

A preocupação com o que faziam as mulheres quando estavam sozinhas 
levou muitos médicos a escreverem sobre a masturbação, entre eles o Dr. 
Pouillet, autor de um tratado sobre o assunto, que alcançara a sétima edição 
em 1897. Da mesma forma que Parent-Duchatelet tornou-se uma autoridade 
médica a respeito da prostituição, o livro de Pouillet foi, para os médicos e 
estudantes de medicina do final do século XIX, uma referência obrigatória 
sobre a masturbação feminina, principalmente devido à extensão e aos 
detalhes de sua obra. (MARTINS, 2004, p. 112) 

             

          Para Pouillet, a masturbação feminina soava como uma ameaça ao bem-estar 

social, havia uma concepção misógina, em que a mulher era tida como um ser 

vulnerável, “dedicada à manipulação devido à sensibilidade característica de seus 

órgãos genitais e à fragilidade de sua vontade, que a impedia de resistir às causas 

externas que levavam ao ‘vício’” (MARTINS, 2004, p. 115). Para a comunidade médica 

da época, os danos da masturbação feminina poderiam ocasionar doenças graves, 

desde inflamações até a loucura. Por isso, a vigilância sobre os corpos femininos era 

grande, as restrições giravam em torno de algumas atividades, tais como andar de 

bicicleta ou a cavalo. Também eram tidas como práticas inadequadas ver esculturas 

de corpos nus e ler romances. Acreditava-se que todos esses exercícios poderiam 

estimular o desejo e levar as mulheres ao “vício” do prazer solitário.  

Não eram apenas discursos que controlavam as condutas femininas, eram 

discursos que causavam danos físicos, pois o pensamento recorrente desse período 

refletiu nas ações médicas, a ponto de levar alguns profissionais a mutilarem o clitóris 

daquelas que se masturbavam, como explicita Martins (2004, p. 117): 

 

Pouillet recomendava um tratamento preventivo, seguindo as prescrições 
higienistas quanto aos cuidados com a alimentação, o vestuário, a educação 
e a vigilância dos comportamentos das crianças. Caso o mal já estivesse 
instalado, o médico recomendava a vigilância extrema ou o uso de certos 
medicamentos com propriedades sedativas. Se estas medidas não fossem 
eficazes, era necessário passar para uma terapêutica mais drástica, como o 
uso de aparelhos ou vestimentas que impedissem a manipulação, ou então, 
em casos mais extremos, a clitoridectomia. Embora este procedimento não 
tenha tido muitos adeptos, alguns médicos fizeram esta cirurgia mutiladora 
tanto em mulheres casadas como em jovens e meninas. 
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Mutilar corpos femininos é o mais alto grau de violência, é uma perseguição 

cruel em nome do mal a ser controlado. A partir desse pensamento, quantos corpos 

foram colocados à prova para satisfazer àquilo considerado correto por determinado 

grupo, e, como de costume, as mulheres foram as vítimas. Por esse motivo, Masson 

faz a seguinte crítica em sua obra: 

 

 

Figura 16. Garota Siririca - corpo perseguido 

 

Assim como na fala de Xoxola, amiga de Siririca, a vulva foi perseguida, 

controlada, independente da condição da mulher. A forma como tratavam a 

masturbação feminina denota isso. O prazer da mulher era alvo de vigilância 

constante, o corpo que não seguia as normas era um corpo transgressor, causando 

repulsão social pelos grupos de poder: a medicina considerava que a masturbação 

causava danos ao corpo e a religião defendia que ocasionava danos à alma. A igreja 

tinha essa visão mesmo sem haver a presença de um fundamento bíblico explícito.  

 

A proibição de praticar sexo solitário segue uma longa tradição, que, apesar 
disso, não tem fundamento na Bíblia. A primeira história Bíblica sobre 
masturbação, ligada a pessoa de Onã, não trata exatamente de onanismo. 
Onã é morto por Deus por ter interrompido o coito com sua esposa, não por 
se masturbar. O relato sobre Onã acabou, mesmo assim, respaldando a 
proibição à masturbação – uma conduta reforçada pelo fato que qualquer 
outra forma de sexo que não o intercurso sexual conjugal heterossexual era 
vedada pelo cristianismo. (Endsjo, 2014, p. 56) 

  
  A tradição cristã, ainda persistente na contemporaneidade, coloca o sexo 

como conduta a se exercer dentro dos laços matrimoniais, qualquer outra forma de 

viver a sexualidade é inadmitida pela igreja.  “Em 1975, o Papa Paulo VI em sua 
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Declaração sobre a ética sexual, atacou o grave pecado do onanismo. Agora que os 

médicos descartaram o problema da masturbação. O Papa declara que o masturbador 

se vê privado do amor de Deus” (UTA, 1998, p.338). Diferente da visão da medicina 

que se modificou, a posição religiosa se mantém firme, na iminência de vincular a 

masturbação ao afastamento de Deus. Esses discursos revelam o quanto a religião 

molda as condutas dos indivíduos, porém, esse molde é direcionado de forma mais 

intensa às mulheres, justamente pela ideia de corpo casto. 

 De acordo com Delumeau (2009, p. 470): “há a marginalização da mulher na 

cultura cristã, a fim de constituir à espera do fim do mundo, por muito tempo 

considerado próximo, a exaltação da virgindade e da castidade”. Partindo da 

concepção religiosa de abstenção dos pecados, do corpo como templo de santidade, 

sugere a vivência sexual dentro dos parâmetros plausíveis, em que é negada a 

liberdade sexual, principalmente às mulheres, pois elas devem conservar “o corpo 

intacto” até o casamento. Por conta do tratamento aplicado de forma mais severa a 

determinado gênero, pela masturbação não ser concebível dentro de moldes 

homogêneos, presencia-se disparidades: a naturalização para os homens e a 

transgressão para as mulheres, assim como afirma Baumel (2014, p. 20): 

 

Em meados do século XX, Kinsey e seus colaboradores mostraram ser a 
masturbação uma prática comum, tanto em homens (Kinsey, Pomeroy, & 
Martin, 1948/1998) quanto em mulheres (Kinsey, Pomeroy, Martin, & 
Gebhard, 1953), apesar de constatar uma diferença importante na 
prevalência, com por volta de 90% dos homens e 60% das mulheres 
relatando se masturbarem. Estas também mostravam maior descontinuidade 
na frequência e incidência da masturbação, estimando-se que apenas por 
volta de 20% das mulheres estivessem se masturbando ativamente em cada 
ano [...].Os autores constataram que aproximadamente metade das mulheres 
que haviam se masturbado relataram algum problema psicológico sobre essa 
experiência, o que indica que milhões de mulheres haviam tido prejuízos 
considerados desnecessários na autoestima, eficiência social, e às vezes 
ajustamento sexual no casamento, não pelo fato de haverem se masturbado, 
mas pelo conflito entre suas práticas e seus códigos morais.  

 

A pesquisa foi feita no século XX, mas, ainda hoje, observa-se a predominância 

da masturbação entre o gênero masculino, pois é uma prática naturalizada para os 

homens, ao contrário da prática masturbatória feminina, que está agregada à culpa, 

isso porque os padrões de moralidade sempre recaíram e recaem sobre o corpo da 

mulher. E é nesse ponto que Garota Siririca subverte os padrões impostos, pois ela 

se masturba desde o início da narrativa e não se sente culpada por isso, pois seu 

próprio prazer é a sua prioridade, conforme é denotado no exemplo:  
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Figura 17. Garota Siririca (masturbação) 

 

Essa imagem ilustra bem o quanto Garota Siririca mantém a relação com ela 

mesma: na imagem ela primeiramente lê sobre o brinquedo erótico, depois coloca em 

prática, as gotículas de suor expressam o tipo de reação que ela teve, há desenhos 

de brilhos, “estrelas” para mostrar a chegada ao ápice, ao prazer. Observa-se, pelos 

traços e formas, o corpo feminino longe dos padrões de objetificação, pois, apesar de 

ser uma obra pornográfica, não foi feita com a intenção de agradar aos olhos dos 

homens, como afirma a autora:  

 

A pornografia feminista, dentro da Garota Siririca, funciona no sentido de 
representar corpos e hábitos diversos daqueles comumente retratados pela 
indústria pornográfica heteronormativa. Cada personagem em Garota Siririca 
possui características físicas, personalidades e orientações sexuais que, em 
conjunto, formam identidades que fogem a um padrão pornográfico fetichista, 
heteronormativo e racista [...]. Outra estratégia usada para retratar as 
personagens nuas ou se masturbando, sem superssexualizá-las, mas numa 
abordagem mais “naturalista” do corpo, é evitar “posar” as personagens de 
modo que aparentassem estar flertando com o leitor ou a leitora (MASSON, 
2016, p. 61). 

 

 Na HQ torna-se explícita a referência a outra forma de pornografia, denominada 

pós-pornô, criada pelas feministas em protesto à pornografia tradicional e falocêntrica. 

De acordo com Hollanda (2018, p. 97): “é uma estratégia que pretende redefinir os 
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imaginários sexopolíticos e promover o desmantelamento das estéticas e linguagens 

da indústria pornográfica tradicional. Assim, a performance pós-pornô é 

experimentada pelas artistas como uma crítica incisiva e transformadora”. Em Garota 

Siririca, em vários momentos, a personagem se masturba assistindo pornografia, 

porém, neste ato há o questionamento sobre a condição da mulher, além de haver 

referência à pornografia pós-feminista:  

 

 

Figura 18. Garota Siririca, pós-pornô 

 

 No primeiro quadro acima, Garota Siririca vai buscar um vídeo pornô e começa 

a refletir sobre como era a condição das mulheres décadas atrás, ela menciona: “os 

caras tinham revistas e as minas”? A partir do discurso dela há um questionamento 

sobre a dificuldade no passado de a mulher encontrar algo voltado para o prazer dela, 

pois a preocupação, os instrumentos para estimular o desejo eram direcionados aos 

homens, as mulheres eram ignoradas. Havia um consenso social de que o poder de 

sentir, de viver o sexo de forma autônoma era permitido a eles, pois a sexualidade, de 

acordo com Foucault (1998 apud LOURO, 2000, p.6): “é uma invenção social, uma 

vez que se constitui, historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre o sexo: 

discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes, que produzem 
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verdades”. O corpo era regulado, a sexualidade controlada era e ainda é imposta ao 

gênero feminino, no entanto, Garota Siririca faz críticas a esse sistema. 

Masson ainda coloca em sua narrativa um conceito diferente de pornografia, 

“empreendedorismo pós-pornô feminista”, que na HQ é divulgado pelas amigas da 

personagem principal, que o “nomearam carinhosamente” de Garota Siririca. Desse 

modo, “as obras, performances e ações pós-pornográficas têm em comum o desejo 

de desconstruir (ou ao menos confrontar) o imaginário pornográfico e sexual vigente, 

a partir da representação de corpos, gêneros e práticas sexuais historicamente 

marginalizadas” (SARMET, 2014, p. 2). Esse conceito foi cunhado em 1980 nos 

Estados Unidos e se estende até a atualidade, visando justamente propor outra forma 

de lidar com a pornografia, divergindo dos padrões heteronormativos. Corrobora com 

o exposto na HQ, pois, no empreendedorismo pós-pornô haveria catálogo para casais 

lésbicos, oficinas de autoexame e seria inaugurado dia 24 de outubro, na loja 69. 

Verifica-se, dessa forma, palavras carregadas de sentidos, que mostram uma nova 

forma de representar as relações homoafetivas, a abordagem da sexualidade. 

Outrossim, “o uso de dildos em corpos femininos, aparatos e jogos sexuais são 

propostas do pós-pornô, para fazer um contraponto ao sexo heteronormativo 

tradicional” (FREITAS; LEITES, 2016, p. 9). Por conseguinte, além de haver a 

referência ao pós-pornô na HQ, tem-se uma narrativa construída nessa perspectiva, 

visto que os brinquedos eróticos são fortemente evidenciados como veículo para 

obtenção do prazer, distanciando-se das acepções comuns, em que as mulheres são 

usadas para fomentar as ânsias masculinas.  

De acordo com Balestiere (2015, p. 6), “ao descentralizar o pênis como 

protagonista dos atos sexuais e evidenciar os dildos, ânus, relações entre humanos e 

máquinas e toda uma série de elementos que antes foram marginalizados pela 

pornografia, perturbam-se os binarismos de gênero”.  À vista disso, a exaltação do 

pênis na figura masculina é substituída por outras possibilidades, em que os objetos 

são usados a favor da satisfação de si; o gênero feminino deixa de ser um corpo usado 

para ser um corpo autossuficiente.  

Essa ótica do pós-pornô rompe com os moldes da pornografia tradicional, 

marcada pelo sexismo, “tal conteúdo não é produzido para qualquer público, a 

pornografia se institui totalmente voltada um grupo social específico: homem branco 

heterossexual” (FREITAS; LEITES, 2016, p. 4). A finalidade do pós-pornô é 

justamente trabalhar com a desconstrução desse modelo. Na obra, tudo é feito de 
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maneira a provocar a reflexão sobre como se instauram os discursos de poder do 

patriarcado e como pode haver desestruturações. Portanto, pela forma como é feita, 

a HQ “pode ser compreendida como uma produção de pornografia feminista, ou de 

pós-pornô, no sentido de representar visual e explicitamente relações sexuais e 

genitais, mas cuja atmosfera é talvez satírica, seguramente crítica, em vez de erótica” 

(MASSON, 2016, p. 60). 

 Além do mais, a narrativa é construída de forma a evidenciar grupos 

inferiorizados socialmente, grupos que são vítimas do sistema opressor. Por meio da 

obra e dos discursos das personagens, elas exaltam as suas vozes e colocam para 

fora aquilo que tanto as incomodam, assim como é perceptível a seguir: 

 

 

                                                  Figura 19. Garota Siririca- hímen 

 

O diálogo entre Garota Siririca e suas amigas é justamente sobre o hímen, 

Siririca menciona que rompeu o hímen através da masturbação e, então, Xena relata 

a situação pela qual passou: ser julgada pelo namorado por não ter sangrado, quando 

ele a considerou uma puta. Dessa forma, “tomar o hímen como prova de virgindade 

deixa claro que o foco principal é a virgindade. Enquanto as conquistas do homem 
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“ativo” fazem galgar posições sociais, as mulheres são dotadas de uma sexualidade 

“passiva” e precisam ser protegidas dessa conquista” (ENDSJO, 2014, p. 69). Na obra 

é notória a reprovação dessa concepção social, após a situação descrita por Xena é 

demonstrada indignação, os balões adquirem outro formato, evidenciando o grito, a 

revolta com a sociedade machista, pois essa cobrança não se destina aos homens, 

uma vez que apenas as mulheres sofrem por terem o seu valor associado ao hímen. 

De acordo com Foucault (1988, p. 23), há uma “moral viril onde as mulheres só 

aparecem a título de objetos ou no máximo como parceiras às quais convém formar, 

educar e vigiar”. A autora da obra deixa isso nítido aos leitores, ela se posiciona 

através das imagens, dos discursos, da forma como representa as personagens. 

Garota Siririca subverte as expectativas patriarcais a todo o momento, seja por sua 

temática ou por seus traços não objetificarem os corpos que são representados ao 

longo da narrativa.  

Assim, considera-se também que a abordagem naturalista do corpo é o ponto 

chave de Gabriela Masson.  Na obra, “os peitos, coxas e bundas não mostráveis nos 

circuitos da publicidade ou da indústria pornográfica: nenhuma das personagens 

representa os ideais de beleza hegemônicos” (BALESTIERE, 2015, p. 11). A 

perspectiva de Masson se difere completamente da perspectiva dos primeiros 

quadrinhos de super-heroínas, em que a mulher se apresenta como um ser dotado de 

beleza e o corpo se constitui como utensílio de atração. 

 Além do mais, as mulheres não são colocadas como aquelas que vivem à 

sombra dos homens, necessitando da presença deles; as poucas figuras masculinas 

que aparecem são ilustrativas, com a intenção de evidenciar o julgamento em relação 

às atitudes da personagem, e também “contextualizar” o surgimento dos brinquedos 

eróticos, frequentemente utilizados por Garota Siririca. Assim como se pode perceber 

no episódio a seguir: 
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Figura 20. Marajá  

 

Essa passagem mostra o chamado: “precioso do príncipe”, comumente 

conhecido como vibrador. Na narrativa ele é visto como um objeto mágico, surgindo a 

partir da paixão de um marajá por outro homem, por ser uma paixão proibida e 

condenável, a mãe do Marajá mandou matar o amante. O Marajá, inconformado com 

a perda do seu amado, ordenou que reproduzissem o membro do seu amor, e foi 

assim que surgiu o “consolo”, na narrativa de Gabriela Masson. Na obra aparecem o 

Marajá e seu amante para ilustrar a história do dildo, contudo, até mesmo as aparições 

masculinas são feitas de maneira diferente, pois evidenciam o amor entre dois 

homens, a proibição por parte do meio social, e, por fim, o fruto desse amor entre os 

dois resultou em um objeto que fornece prazer aos corpos, apresentando uma 

perspectiva de abertura de diálogo sobre homoafetividade. 

Gabriela Masson construiu uma narrativa em que há relacionamentos 

homoafetivos, brinquedos sexuais, personagem adepta à masturbação, corpos fora 

dos padrões estéticos, e principalmente críticas ao sistema patriarcal, que quer 

constantemente exercer controle sobre o corpo e a sexualidade feminina. 

  

Pessoas nascidas com vulva e designadas mulheres em nossa sociedade 
costumam ter sua sexualidade construída, desde a infância, na base de 
sustos, abusos, repreensões, contos de fadas e sua versão adulta: a 
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pornografia. Na pornografia heterocentrada, a sexualidade é performada 
numa dinâmica de dominação e submissão, a violência contra a mulher é 
naturalizada, a penetração do pênis exaltada como ato legitimador da relação 
sexual [...]. A intenção de publicar a Garota Siririca é que este material 
desperte a curiosidade de mulheres a respeito das suas corpas. Aumentar a 
representatividade, apostando na construção de um imaginário feminino 
feminista. (MASSON, 2016, p.1) 

 
A intenção de Masson foi justamente representar mulheres em sua 

integralidade, na HQ não houve objetificação nem tampouco comportamentos 

submissos, não houve o silenciamento das canções libertárias. As letras, as palavras, 

as imagens condizem com o momento atual, em que as mulheres estão se 

apropriando de seus lugares, mas ainda precisam expandir seus impérios, pois o 

patriarcado ainda persiste em reinar. 

 A autora fez de Garota Siririca uma obra repleta de possibilidades analíticas 

por meio das personagens, principalmente através de Garota Siririca verifica-se 

rupturas com os padrões colocados aos corpos e à sexualidade feminina, que são 

estabelecidos em diversas instâncias de poder. 

 

 

 

3.2 Garota Siririca:  família e igreja  

 

A partir de Garota Siririca é possível analisar a conjuntura social falocêntrica, 

possibilitando questionamentos, principalmente no que se refere ao controle dos 

corpos femininos, porque o objeto de pesquisa permite perceber, por meio da 

personagem principal, os vários moldes existentes para “a prisão” das vontades 

corpóreas e sexuais. 

Por intermédio da análise da HQ pode-se perceber tais moldes, especialmente 

pela forma como a obra coloca os condicionamentos impostos ao gênero feminino, 

uma vez que a HQ Garota Siririca tem como personagem principal uma menina, isto 

é, a figura feminina situa-se na centralidade. São evidenciados, de forma constante, 

os padrões destinados à mulher (recato, obediência, submissão) e a sua não 

aceitação por parte da personagem. Observa-se, por meio da obra, as diversas 

instâncias de poder tentando exercer controle sobre esse corpo: desde o início da 

narrativa é mostrado que há a tentativa de domínio da sexualidade, seja pela família, 

pela igreja e até mesmo pela escola.  
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Partindo da HQ para a análise social, nota-se que essa tentativa também é 

constante em nosso meio, pois essas instâncias de poder querem construir um corpo 

“domesticado”, ditando os conceitos daquilo que é aceitável ou não. Sobre essas 

questões, Louro menciona que: 

 

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 
aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 
inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 
por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo (LOURO, 
2008, p.18). 
 

Percebe-se que a forma de agir dos sujeitos, principalmente no que tange ao 

corpo e à sexualidade, não passa despercebida, assim como é evidenciado na HQ 

Garota Siririca. A forma como a personagem se relaciona consigo mesma, através do 

toque em pontos específicos do corpo, é motivo de sanções pelas diversas esferas 

sociais, uma vez que consideram a masturbação feminina como algo anormal. De 

início, a família foi quem exerceu a função repreensiva, pois a personagem, desde a 

infância, descobre o clitóris como órgão capaz de propiciar prazer e a mãe ao notar 

essa descoberta a adverte, assim como é evidenciado na imagem a seguir: 

 

 

Figura 21. Garota Siririca (criança)  
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Considerando a repressão dos corpos e principalmente a negação da 

sexualidade, sobretudo a sexualidade infantil, a HQ demonstra um retrato da 

sociedade, que condena qualquer prática de conhecimento do próprio corpo, 

independentemente da idade, especialmente se a pessoa a descobrir o próprio corpo 

for uma menina. Foucault analisa as construções sobre a sexualidade, em que se 

acreditava “que as crianças, por exemplo, não têm sexo: boa razão para interditá-lo, 

razão para proibi-las de falarem dele, razão para fechar os olhos e tapar os ouvidos 

onde quer que venham a manifestá-lo, razão para impor um silêncio geral e aplicado” 

(FOUCAULT, 1988, p. 9). 

A proibição gira principalmente em torno dos corpos femininos, pois, “o sexo é 

discursivamente produzido e difundido por um sistema de significação opressivo para 

as mulheres, gays e lésbicas” (BUTLER, 2003, p. 165). Os homens na cultura 

patriarcal são caracterizados pela universalidade, eles são o centro e estão 

condicionados aos parâmetros heteronormativos. A posição divergente dessa 

polaridade gera uma relação arbitrária em que o gênero feminino e as relações 

homossexuais são demarcados como distantes da ordem, tornam-se grupos 

marginalizados socialmente. Em Garota Siririca há inúmeros momentos em que existe 

a tentativa de opressão ao corpo feminino, sendo o mesmo concebido como um corpo 

periférico, necessitado de regulamentos para se estabelecer no universo de 

dominação masculina.  

No episódio supracitado, esse sistema opressivo fica bem evidente, pois “é 

possível entender através do discurso da mãe, ‘menina, tira a mão da pepeca’ a 

contenção da sexualidade feminina, que tem início na vida privada na figura dos 

cuidadores [...], que ensinam às filhas o comportamento social esperado das 

mulheres”. (COSTA; RABAY, 2015, p.7). Essa atitude tomada pela mãe da 

personagem mostra o quanto certas partes do corpo são consideradas interditos, elas 

não podem ser tocadas, pois despertam sensações consideradas impróprias. 

Contudo, não há um discurso voltado somente para o corpo, mas especialmente para 

o corpo feminino. Nota-se, então, uma referência à questão de gênero, uma vez que 

Garota Siririca, a personagem, é uma menina, e, por isso, deveria manter determinada 

“postura” corporal e sexual. Lousa (2017, p. 4) afirma que:  

 

A disciplinarização e educação do corpo feminino atende a uma estrutura 
política que privilegia homens em detrimentos de mulheres. O corpo é uma 
região inóspita e como construção social deve ser controlado, por isso está a 
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serviço do patriarcado que institui normas de conduta opressoras que visam 
subjugar mulheres. 

 

A família, representada pela figura da mãe, exerce uma função importante no 

controle do corpo, da sexualidade, segundo Rubin (2002, p.31): “as famílias têm papel 

crucial no reforço da conformidade sexual”. Essa conformidade sexual diz respeito ao 

ato de a menina se tocar, visto como uma ação imprópria, anormal, e que deveria ser 

repreendida. No entanto, a atitude da mãe, da família, muitas vezes está alicerçada 

no discurso religioso, que propaga ideais de castidade a serem seguidos pela figura 

feminina, isto é, um corpo casto é um corpo santo, em que a mulher deve desviar-se 

de todos os caminhos que a levam à “perdição”, ao pecado.   

A tradição religiosa exerce um poder disciplinador aos corpos femininos, “por 

meio dela que se transmitiu às gerações de mulheres, durante mais de 30 séculos de 

história, uma concepção muito ambivalente de seus corpos. A sua ética tem sido, em 

grande medida, repressiva e negativa” (WANDERMUREM, 2007, p.11). Na percepção 

religiosa, o corpo é um templo de santidade, o qual deve abster-se de muitos prazeres 

em nome da salvação da alma; a renúncia, a vigília constante são argumentos da 

doutrina cristã para o alcance do transcendente, porém, de forma nítida a autoridade 

cristã tem maior peso sobre o corpo das mulheres. Isso pode ser percebido no 

episódio seguinte: 
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Figura 22. Garota Siririca (igreja)  

 

Percebe-se na imagem a presença das três instituições de poder: a família (pai 

e mãe), a escola (as diretoras) e a religião (o padre). Todas essas esferas demonstram 

preocupação com a atitude da garota, pois ela estava rompendo com as expectativas 

sobre sua sexualidade. Ao tomarem conhecimento da ação da menina, empenham-

se em encontrar uma solução para contê-la. A saída encontrada seria a catequese, a 

fim de doutriná-la, colocá-la no caminho considerado “certo”. Há várias palavras que 

fazem referência à sexualidade feminina como um exercício negativo, “errado”, assim 

como demonstrado nos termos: imoral, vício, prejudicial, pecado. E a solução também 

é apontada a partir das palavras: vigilância, oração e perdão. Essa imagem é 

carregada de significados acerca da importância atribuída à manifestação dos desejos 

femininos, vista pela sociedade como algo que deve ser controlado.  

Segundo Louro (2000, p. 6), “as identidades de gênero e sexuais são, portanto, 

compostas e definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder 

de uma sociedade”. Há um discurso de normalidade e anormalidade nos 
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comportamentos sexuais dos sujeitos, a religião, por exemplo, tende a tentar exercer 

controle em tais comportamentos, “em que a hostilidade ao prazer e ao corpo é um 

legado da antiguidade que foi singularmente preservado até hoje no cristianismo” 

(RANKE-HEINEMANN, 1927, p. 21). 

 A negação dos prazeres é sinônimo de um caminho de retidão e valores 

morais, na própria figura bíblica de Maria, mãe de Jesus, isso fica evidente: ela é tida 

como virgem, pura, aquela que concebeu sem pecado, isto é, foi capaz de gerar vida 

sem as práticas sexuais, sendo um modelo a ser seguido pelas mulheres. 

Wandermurem (2007, p. 25) expõe:  

 

O mito de Maria fecha o ciclo iniciado com o pecado original, no qual Eva 
sugeriu a Adão pecar, passando por todas as submissas mulheres bíblicas, 
até chegar à mãe pura, aquela que foi mãe sem cometer o pecado original 
[isto é: sexual]; esta seria o exemplo para todas as mulheres. É o arquétipo 
feminino mais cruel de todos, uma vez que interfere diretamente na relação 
de prazer da mulher com o mundo. O modelo da Mãe de Jesus é o da mulher 
que foi mãe por uma iluminação divina, de forma assexuada. Ou seja, não 
pecou, não sentiu prazer sexual. 

 

Há duas figuras distintas retratadas na Bíblia: Eva e Maria. Enquanto uma é 

símbolo da fraqueza, a outra é de integridade. Considera-se “Eva como aquilo que a 

Igreja define que a mulher é, e Maria, como um modelo de virtude que a mulher 

deveria ser” (WANDERMUREM, 2007, p. 25). A primeira não foi capaz de resistir às 

tentações, deixando subentendido na história bíblica que as mulheres são vulneráveis, 

já Maria é tida como a mulher que abdicou de si para o bem da humanidade, foi capaz 

de recusar o corpo de outrem em obediência a um ser divino.  

Verifica-se que até na noção de santidade o corpo santo é aquele que se 

abstém dos prazeres carnais, pois “no cristianismo caso alguém deseje ser santo, é 

recomendável que se abstenha inteiramente do sexo.  São canonizadas jovens 

mulheres que perderam a vida para preservar a virgindade, pode-se inferir que a 

castidade feminina é mais valiosa” (ENDSJO, 2014, p. 334).  

Segundo Endsjo (2014), Maria Goretti é um exemplo disso, pois foi considerada 

santa por ter preferido morrer a ter que fazer sexo com o homem que a atacou. Então, 

pode-se verificar a exaltação da mulher que se nega a entregar seu corpo, deixando 

claro que é preferível a morte.  

A mulher é concebida como a causadora dos males da humanidade, Eva foi 

tirada da costela de Adão, “a mulher é um homem incompleto, um ser ‘ocasional’. É o 

que simboliza a história do Gênese em que Eva aparece como extraída” (BEAUVOIR, 
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1970, p. 11). Nasceu da incompletude e provocou todos os males, pois foi ela quem 

caiu na tentação da serpente, condenando a todos. Essa visão foi intensamente 

propagada pela igreja.  

 Agostinho, um importante teólogo da Igreja Católica, “escreveu há muito tempo 

que todos os problemas da humanidade começaram, por assim dizer, com a mulher, 

ou seja, com Eva; que a expulsão do paraíso foi culpa dela” (RANKE-REINEMANN, 

1927, p. 98). A ideia de fragilidade e de ser humano vulnerável já é incutida nesses 

pensamentos religiosos, pois foi aquela que não resistiu às tentações, demonstrando 

fraqueza.  

São Tomás de Aquino também “não inovou ao ensinar por sua vez que a mulher 

foi criada mais imperfeita que o homem. Sendo a mulher apenas um receptáculo, um 

macho deficiente” (DELUMENAU, 2009, p. 473). Essas concepções fundamentadas 

por bases religiosas contribuíram para que os corpos femininos fossem sempre 

vigiados, controlados, pois se acredita na existência da vulnerabilidade própria do 

gênero, assim, a mulher precisa, então, seguir os princípios ditados pelo patriarcado, 

ser obediente para ser aceita socialmente.  

Na configuração das grandes figuras femininas bíblicas essa premissa fica 

evidente, pois as duas imagens distintas exaltam a submissão ao gênero masculino:  

o corpo que condenou, na figura de Eva, e o corpo que redimiu, na figura de Maria. 

Eva, a pecadora que desobedeceu aos preceitos de Deus, ser masculino; Maria, a 

obediente, sem a mácula do “pecado da carne”. Observa-se que, dessa forma, 

colocou-se um modelo ideal para as mulheres, e quando elas não seguem o padrão 

estabelecido, de recato e continência sexual, os seus comportamentos passam a ser 

considerados pecaminosos, ameaçadores, justamente porque “a cultura popular é 

permeada com ideias que a variedade erótica é perigosa, doentia, depravada, e uma 

ameaça a tudo desde pequenas crianças até segurança nacional” (RUBIN, 2012, 

p.17).  

Há, então, a prática individual que passa a ser uma prática social, pois tudo que 

é próprio do sujeito passa a ser questionado socialmente. No quadrinho anterior isso 

fica nítido, uma vez que os desenhos de vulva feitos por Garota Siririca são motivos 

de preocupações e julgamentos das diversas esferas, seja pelo padre ou pelas 

diretoras. Todos se achavam no direito de corrigir aquilo considerado como desvio. O 

que é demonstrado no quadrinho faz referência aos constructos sociais em torno do 

sexo, assim como afirma Rubin:  
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Essa cultura sempre trata o sexo com suspeita. Constrói e julga quase todas 
as práticas sexuais segundo suas piores possibilidades de expressão. O sexo 
é considerado culpado até que provem sua inocência. Virtualmente todos os 
comportamentos eróticos são considerados maus a menos que uma razão 
específica para isentá-lo tenha sido estabelecida. As mais aceitas desculpas 
são o casamento, a reprodução e o amor (RUBIN, 2012, p.15). 

 

Há parâmetros para o sexo e tudo que tem relação com ele apenas dentro de 

uma legitimidade social, como amor, casamento e reprodução, em que é verificável a 

aceitabilidade. E Garota Siririca não está nesses padrões: não é casada, não há amor 

pelo outro, não há o sexo com outra pessoa, e então não há a reprodução. Ela vive o 

contrário de todos esses critérios: desenha vulvas, busca o prazer sozinha, critica o 

sistema e questiona todos esses valores sendo uma mulher, contrariando a figura 

submissa tão idealizada. Sabe-se que as mulheres, historicamente e até mesmo na 

atualidade, têm os seus corpos constantemente regulados, orientados pelas leis da 

“moral e dos bons costumes”, e romper com esse condicionamento demonstra 

subversão, pois “a sexualidade da mulher, que é uma forma de poder, está nas mãos 

dos homens. Se uma mulher consegue se libertar da necessidade de construir sua 

sexualidade a partir dos estereótipos estabelecidos, ela toma esse poder para si e se 

torna perigosa” (BERNARDI, 2016, p.52). Esse perigo também pôde ser percebido 

dentro do espaço escolar.  

 

3.3.  Garota Siririca: escola 

  

O controle dos corpos manifestado nos âmbitos familiares e fundamentado por 

uma base religiosa também se faz presente na esfera escolar, pois “a escola delimita 

espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não 

pode) fazer, ela separa e institui”. (LOURO, 1997, p. 58). O ambiente escolar, desse 

modo, pode se tornar um lugar onde existem discursos de poder, em que os discursos 

patriarcais estão presentes e as mulheres são julgadas quando demonstram algum 

comportamento tido como inadequado.  

 Garota Siririca foi considerada uma ameaça no espaço escolar, justamente por 

romper com o sistema ao qual estavam acostumados, pois, para a mulher não era 

adequado manifestar os sentimentos e os desejos materializados pelos desenhos. 
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Garota Siririca subverte esse sistema, provocando um desconforto aos envolvidos: o 

professor e os colegas se acham no direito de julgá-la. 

 

 

Figura 23. Garota Siririca (escola)  

 

A Garota Siririca desenha vulvas e os colegas pegam o seu desenho e, a partir 

disso, aparecem alguns discursos problematizadores, tais como: “na escola, 

populares eram os pintos”, “eecaaa é a menina siririca”.  Ao utilizar o termo sobre a 

popularidade dos “pintos”, verifica-se a naturalização do órgão genital masculino, pois 

é bastante comum o pênis ser desenhado, ao contrário do desenho de vulva, que é 

considerado como um fator gerador de estranhamento por parte do professor e dos 

colegas. Pode-se afirmar até que é motivo de exclusão, porque o “eecaaa” já traz 

consigo um sentido de nojo, isto é, Garota Siririca gerava repulsa nos colegas por ter 

um comportamento considerado fora dos padrões de normalidade. Assim, tais 

premissas dialogam com Louro (1997, p. 45):  

 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de 
mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, através 
de práticas e relações que instituem gestos, modos de ser e de estar no 
mundo, formas de falar e de agir, condutas e posturas apropriadas (e, 
usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas e pelas 
relações de poder.  
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As atitudes da Garota Siririca eram vistas como inapropriadas para o seu 

gênero, pois há condutas socialmente estabelecidas para o homem e para a mulher e 

fugir desse limite gera desconforto social. Além disso, vale ressaltar que o lugar onde 

a Garota Siririca sofre a sanção é a escola, que deveria ser espaço de discussões 

para a construção de uma sociedade menos preconceituosa, mas que muitas vezes 

reforça o binarismo de gênero, as relações desiguais entre os sujeitos. De acordo com 

Louro (1997, p. 137), “fortemente ‘atravessado’ por escolhas morais e religiosas, o 

tratamento da sexualidade nas salas de aula geralmente mobiliza uma série de 

dualismos: saudável/ doentio, normal/anormal (ou desviante), heterossexual/ 

homossexual, próprio/impróprio, benéfico/ nocivo, etc.” 

Falar sobre sexo e tudo que faz referência à sexualidade é um “terreno 

perigoso” a ser pisado, pois o discurso de moralidade, baseado em princípios 

religiosos, gera grandes embates, por conta disso “vai na direção do silenciamento, 

possivelmente supondo que se não se tocar nessas questões elas não ‘entrarão’ na 

escola” (LOURO, 1997, p.135). É preferível silenciar, colocar todas as discussões 

sobre gênero e sexualidade debaixo do tapete, justamente pela concepção social de 

que o sexo é algo ameaçador, que fere os valores éticos, familiares e religiosos. 

Contudo, em Garota Siririca a crítica a esse sistema de opressão se faz presente, 

como se pode notar a seguir:  

 

 

Figura 24. Masturbação entre amigos  
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Observa-se nesse quadrinho que todos aqueles que julgaram Garota Siririca 

pelos seus desenhos, e a levaram à catequese, estavam às escondidas visualizando 

o desenho dela para satisfazerem seus desejos sexuais. Portanto, fica evidente que 

se vive em uma sociedade que propaga a falsa moralidade, que o tempo todo quer 

reter o comportamento sexual alheio, tratando-o como desviante, mas, ao mesmo 

tempo, por trás do comportamento baseado nos “princípios morais”, existe o desejo 

que é inerente aos sujeitos.  

A sexualidade é vivida, contudo, o meio social condena determinadas 

expressões, tratando-as como pecado, como tabu, como algo a ser contido e vivido 

de forma oculta. Para tanto, há a intenção de disciplinar os corpos, sendo que as 

perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer são remetidas ao 

segredo e ao privado.  

Através de múltiplas estratégias de disciplinamento, aprende-se a vergonha e 

a culpa “[...] a censura, o controle” (LOURO, 2000, p.18). E é essa tentativa de controle 

que impera sobre os comportamentos de Garota Siririca, contudo, ela vive a sua 

sexualidade de forma autônoma, sem se importar com as imposições. 

 

 

 

3.4. Garota siririca: corpo subversivo 

 

A obra, na figura da personagem, critica os modelos falocêntricos e tenta 

romper com o sistema de opressão sobre os corpos, pois há inúmeras tentativas de 

domínio sobre as práticas da Garota Siririca, mas ela não cede às tentativas de 

silenciamento: do início ao fim da narrativa ela faz o que gosta e vive a sua 

sexualidade da forma como bem entende, masturbando-se e mantendo a relação de 

amor consigo mesma.  

Para Masson (2016, p. 3), “pode ser exagerado, para quem o orgasmo e a 

masturbação são rotineiros desde a infância e compreendidos como naturais, mas ter 

prazer em se masturbar e gozar sozinha representa um dos passos mais importantes 

na emancipação sexual”. Para os homens viver a sexualidade de forma prazerosa 

geralmente não é um problema, pois não há vigilância aos corpos masculinos, ao 

contrário, há estímulos para isso: não se ensina aos homens a fecharem as pernas, 
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não se ensina aos homens a “preservarem” os seus corpos, enfim, eles não são 

julgados quando exercem a sua liberdade sexual.  

 As mulheres, por sua vez, recebem uma educação voltada para a reclusão, 

são aprisionadas por si mesmas, porque o gênero faz delas prisioneiras dentro do 

cárcere onde os homens exercem domínio. Por isso, quando Garota Siririca não se 

deixa conduzir pelos discursos falocêntricos que tentam prendê-la, ela está sendo um 

corpo subversivo, como se pode perceber na imagem a seguir:  

 

 

Figura 25. Garota Siririca (desejo de ser livre)  

 

A fala da Garota demonstra esse corpo que subverte os padrões sociais 

(quanto maior a vigilância, maior ficava a sua vontade). Tentaram por meio de 

discursos de poder estabelecer uma vigilância ao corpo de Garota Siririca, a fim de 

direcionar como deveria se comportar. Isso é bastante comum, pois, de acordo com 
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Foucault (1988, p. 69), “os mecanismos de poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que 

a faz proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar [...] 

sua importância não é tanto sua raridade quanto sua insistência, sua presença, 

provocada e temida”. Partindo do pensamento foucaultiano é perceptível o quanto tais 

discursos ganham autoridade na medida em que os sujeitos deixam de exercer seus 

arbítrios para seguir os discursos normativos da sexualidade, habitualmente ligados à 

proibição. Em Garota Siririca acontece o contrário, os discursos de poder estão 

presentes, mas a personagem não os teme e nem deixa que eles exerçam governo 

sobre si. A transgressão implica a inadequação aos discursos de poder patriarcais, 

que tentam controlar a sexualidade da mulher.  

 Logo, “através dos textos, do erotismo apresentado pela ótica feminina e de 

reclamações apresentadas, evidencia-se uma busca por abordar e transmitir 

igualdade de gênero” (COSTA; RABAY, 2015, p.8). Evidencia-se, então, a partir da 

obra, a existência do desejo da personagem em viver conforme a sua vontade, em ter 

o direito de se expressar livremente no meio social. E esse desejo não é somente da 

protagonista, mas de outras tantas mulheres da vida real, pois os corpos femininos 

almejam ser libertos da “corrente do machismo”, e por meio dessa HQ se verifica a 

possibilidade de muitas mulheres poderem ser livres para viverem a sexualidade de 

forma plena, haja vista que essa História em Quadrinhos é muito mais que arte, é a 

expressão viva de que as mulheres podem sim estabelecer, a partir dos “seus corpos, 

suas regras”. 

Mostra às mulheres que a sexualidade e o modo de lidar com seus corpos 

podem ser diferentes das formas naturalizadas socialmente. A obra, além de 

apresentar críticas ao patriarcado, ainda estimula as mulheres a descobrirem o quão 

gozar pode ser algo libertador e necessário, “numa perspectiva voltada para o prazer 

sexual e a emancipação da mulher, ela acaba funcionando como uma mediação sobre 

questões relevantes para a formação feminina” (MASSON, 2016, p. 62). A HQ se 

apresenta como uma forma de mostrar os caminhos para se obter o prazer, o prazer 

sem culpa. Veja: 
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Figura 26. Prazer sem restrições 

 

De uma forma bem descontraída, a personagem Garota Siririca ensina como 

chegar ao orgasmo, afirmando que para os homens é algo normal e, por isso, eles 

têm facilidade. Pede à mulher para esquecer o tempo, para ter paciência e conseguir 

chegar lá: siririca se apresenta como a solução.  

Portanto, o foco é o prazer feminino, assim como foi construída toda narrativa. 

A obra é uma forma de incentivar as mulheres a tentar quebrar os tabus envoltos sobre 

a sexualidade, o corpo subversivo de Garota Siririca representa a autonomia para 

fazer do gozo um direito de todas. Assim, “o voltar-se para si tem um sentido 

subversivo e questionador, não só para as questões de sexualidade, mas para propor 

a autorreflexão sobre os desejos, passos para um horizonte de amadurecimento da 

relação que estabelecemos com nossos corpos” (OCAÑA; TOMAZETTI, 2018, p. 16).  

A HQ, além de evidenciar o quanto as mulheres podem ser subversivas ao sistema 

patriarcal, desvela também as dúvidas a respeito da funcionalidade do corpo, das 

possíveis formas de se chegar ao ápice.  
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O quadrinho supracitado é um exemplo, pois foi criado a partir dos 

questionamentos das leitoras, que tiveram acesso aos episódios da narrativa de 

Masson. A leitura da HQ estimulou a curiosidade delas, gerando o interesse em 

aprofundar o conhecimento sobre seus corpos e, por isso, Gabriela utilizou as 

perguntas feitas para criar quadrinhos, de forma bastante didática.  

 

Gabriela Masson se apropria da rede social Ask.fm para escrever os roteiros 
de algumas edições da “Garota Siririca” com base na interação com fãs da 
série, a autora responde dúvidas a respeito da masturbação feminina, dá 
dicas sobre higiene íntima, cuidados para evitar lesões e incômodos, e, 
inclusive explicações anatômicas sobre como funcionam a vulva, o clitóris e 
os orgasmos femininos. (BALESTIERI, 2015, p. 11) 

 

Conclui-se que mulheres não só foram representadas a partir da personagem 

Garota Siririca, mas também tiveram participação direta na composição dos 

quadrinhos. As dúvidas motivaram, tornaram-se palco para uma sexualidade 

desconstruída e livre, em que conhecer a si e ter autonomia para o gozo representa 

uma ruptura com o sistema falocêntico, que por tantas vezes tenta fazer da mulher 

prisioneira dentro do seu espaço de apropriação: o corpo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente trabalho verificou-se tanto a trajetória dos quadrinhos, concebidos 

por muito tempo como um gênero de menor valor, alvo de ataques depreciativos, 

quanto a sua veiculação de “valores” sociais, carregados de misoginia. Pôde-se refletir 

sobre os seguintes aspectos: quadrinhos tratados de maneira inferiorizada por um 

grupo detentor de poder e representações também formuladas por aqueles que 

tendem a exercer domínio, os homens. Logo, evidenciou-se o quanto as relações são, 

por vezes, condicionadas entre os dois extremos: dominante versus dominado. 

Porém, apesar dessas constantes serem fortes na estrutura da sociedade, sempre 

haverá a possibilidade de desconstruir.  

 Os quadrinhos têm ganhado espaço enquanto gênero, as mulheres estão se 

tornando participantes do universo antes tido para elas como um campo restrito e as 

representações: modificadas. Tudo isso foi possível porque houve uma jornada 

repleta de questionamentos e tentativas de ruptura com o sistema de opressão.   

 Percebe-se que as configurações atuais fornecem grandes aliadas para a 

divulgação dos quadrinhos, a internet, por exemplo, tem contribuído para que os 

trabalhos femininos sejam vistos e propagados. Ademais, as reivindicações do 

movimento feminista, iniciado há tanto tempo, estão vivas nas produções, pois os 

quadrinhos acabam se tornando um recinto para temáticas atreladas a diversos tipos 

de libertação feminina: psicológica, sexual ou de expressão. Assim, a pesquisa 

possibilitou a reflexão sobre como é possível desestabilizar, problematizar e, por fim, 

tentar subverter as imposições dominantes.   

 Ao longo dos três capítulos trabalhou-se com a tríade: quadrinhos, produção 

de autoria feminina e representação. Durante o percurso feito a respeito das HQs foi 

possível diagnosticar como o patriarcado esteve presente e o quão as mulheres foram 

inferiorizadas de maneiras distintas nas representações quadrinísticas, seja pela 

objetificação, seja pela dependência ao personagem masculino ou até mesmo pela 

pouca visibilidade dada às produtoras, que viviam à sombra dos editores. 

 Notou-se que o sistema social acabava sendo uma forte influência nas ações 

dos indivíduos, gerando ambivalências: reflexo e reforço de concepções machistas, 
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pois, ao mesmo tempo em que representavam nos quadrinhos “valores” sociais, as 

HQs também serviam para torná-los ainda mais presentes.  

No entanto, houve rupturas com o modelo em vigência, pois algumas mulheres 

arriscaram e impulsionaram outros olhares para as representações quadrinísticas, 

mesmo em condições pouco favoráveis, chegando ao ponto de recorrerem a 

pseudônimos ou a abreviações para poderem divulgar seus trabalhos.  

O gênero era um entrave para as produtoras, mas não as impediu de 

prosseguir, visto que inúmeras barreiras foram transpostas nos séculos XIX, XX até o 

momento atual, século XXI. O patriarcado ainda resiste, no entanto, pôde-se notar 

mudanças significativas para as mulheres, confirmando que a cultura, a forma de 

representar é instável e passível de transformação.  

Atualmente, há mais liberdade criacional, autonomia para abordar assuntos tão 

importantes, como o corpo e a sexualidade. Dessa forma, mulheres vêm construindo 

outros enredos, utilizando as HQs para estimular a reflexão sobre os papéis de 

gênero.  

Contudo, afirmar que todas as produtoras de quadrinhos abordam a 

sexualidade e o corpo em uma perspectiva fora dos parâmetros de objetificação seria 

ingenuidade, ainda há representações assim, da mesma forma que também não são 

todos os homens que produzem quadrinhos por essa ótica. Porém, pretendeu-se 

evidenciar como os grupos que foram marginalizados vêm escrevendo uma nova 

história, na qual os quadrinhos servem como espaço para exercer militância.  

Propôs-se colocar que a participação das mulheres foi e é de suma importância 

para se pensar a forma de representar os corpos, pois a produção de autoria feminina 

aliada ao feminismo vem sendo construída de maneira a colocar a mulher como um 

ser que também tem voz, tem o direito de se expressar livremente, sem ter o seu corpo 

como mero objeto de contemplação.  Em Garota Siririca isso foi evidente, pois 

Gabriela Masson fez de sua personagem um meio para anunciar a liberdade que 

tantas desejam. 

 O final da narrativa de Masson deixa uma mensagem significativa: Garota 

Siririca aparece feliz e se masturbando. Ela não se adequou às imposições ditadas 

pelas instâncias de poder, não permitiu que seu corpo fosse controlado por normas 

que tanto demarcam as formas de ser e estar do gênero feminino. Há, nas páginas da 

obra, desenhos feitos por uma mulher, que exalam problematizações acerca do 
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modelo social ainda predominante, contudo, a centralidade dessa produção 

quadrinística gira em torno da oportunidade de gerar desestrutura às faces sexistas.  

Percebe-se, para além da HQ, o quanto é relevante mulheres ocupando 

espaços, representando seus anseios, lutando por sua autonomia de diferentes 

formas. A HQ analisada confirma que representatividade importa, a obra rompeu com 

os modelos tradicionais de objetificação e colocou a mulher como portadora dos traços 

de sua existência.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRAUS, Gazy. Histórias em Quadrinhos: histórico, conceituações, cultura e 
informação, p. 1-22, dezembro 2006. Disponível em https://www.teses.usp.br/. Acesso 
em: 23/10/2019. 
 
BALESTIERE, Camille Roberta. Do tabu ao orgasmo: as constituições de 
representações femininas e sexualidades na série de quadrinhos “Garota Siririca”. 
Disponível em http: www.sies.uem.br. Acesso em 02/07/2020. 
 
BARROS, Ana Paula Oliveira. Homens e mulheres produtores de HQ: discursos 
sobre o corpo e a sexualidade da mulher na indústria cultural.  2014. 266 f. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia) - Universidade Federal de Sergipe. São Cristovão, 2017.  
 
BAUMEL, Werner Sérgio. Investigando o papel da masturbação na sexualidade 
da mulher. 2014. 144 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal 
do Espírito Santo, Vitória, 2014. 
 
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: Fatos e mitos. Tradução de Sérgio Millet. 4. 
ed. São Paulo: Difusão europeia do livro, 1970. 
 
BERNARDI, Jéssica. Aline Lemos, representação feminina e quadrinhos 
brasileiros, p. 1-12. Dezembro, 2016. Disponível em: www.lumeufrgs.br. Acesso em: 
15/10/2019. 
 
BÍBLIA. Gênesis. Nova Bíblia pastoral. Antigo e novo testamentos. Editora: Paulus, 
2014.   
 
BORGES, Lien Ribeiro. Quadrinhos: Literatura Gráfico-visual, p. 1-10, agosto 2001. 
Disponível em http://www.eca.usp.br. Acesso em: 20/10/2019. 
 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. de Maria Helena Kuhner. Rio de 
Jairo: Bertrand Brasil, 1999.  
 
______ A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre, 
RS: Zouk, 2007. 
 
BRAGA, Amaro Xavier; SILVA, Valéria Fernandes. Representações do feminino 
nas histórias em quadrinhos. Maceió: EDUFAL, 2015.  
 
BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 
CASADEI, Eliza Bachega. A Inserção das Mulheres no Jornalismo e a Imprensa 
Alternativa: primeiras experiências do final do século XIX. Revista Alterjor, vol. 1, n. 
3, 2011. Disponível em: http://www.usp.br/alterjor. Acesso: 06/05/2020.  
 
CIRNE, Moacy. A explosão criativa dos quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1942.  

https://www.teses.usp.br/
http://www.sies.uem.br/
http://www.lumeufrgs.br/
http://www.usp.br/alterjor


98 
 

 
COLONESSE, Eugênio. Mirza, a mulher vampiro. São Paulo: Editora Catânia, 1989. 
 
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
 
COSTA, Lívia Pereira; RABAY, Glória. Patriarcado e sexualidade: uma análise 
presente nos webcomics: Garota siririca, p. 1-10. Outubro 2015. Disponível em http: 
www.editoralize.com.br. Acesso em: 22/08/2019. 
 
CUNHA, Jaqueline. Representação feminina em Mulher Pantera e Mulher 
Maravilha. 2016. 154 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - 
Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2016. 
 
DANTAS, Daiany Ferreira; NOLASCO, Renata Izabel. Comix: corporalidades 
grotescas e ciborgues no quadrinho independente feito por mulheres no Brasil. 
Revista Fronteiras, Rio Grande do Sul, v.19 n. 3, p. 1-11. Disponível em:  
http://revistas.unisinos.br/. Acesso 12\05\2020. 
 
DELUMEAU, Jean. A história do medo no ocidente. Tradução Maria Lúcia 
Machado. São Paulo: Companhia das Letras,2009. 
 
DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil. Estudos Avançados, 
v. 17, n. 49, 2003. 
 
ECO, Humberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1979. 
 
ENDJSO, Dag Oisten. Sexo e religião: do baile de virgens ao sexo sagrado 
homossexual. São Paulo: Geração Editorial, 2014.  
 
EUGÊNIO, Jéssica Daminelli. Elas fazem HQ! Mulheres brasileiras no campo das 
Histórias em Quadrinhos independentes. 2016. 144 f. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia Política) - Universidade de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
 
FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade: a vontade de saber. Tradução de 
Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1988. 
 
FREITAS, Suelem Lopes; LEITES, Bruno Bueno Pinto. Da pornografia à pós-
pornografia: práticas contrassexuais no audiovisual. p.1-15. Disponível: 
https://www.portalintercom.org.br/anais. Acesso: 03/07/2020. 
 
GIONGO, Fernanda Aparecida. O feminino nas Histórias em Quadrinhos: análise 
sobre a HQ Aline. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) -
Universidade Federal de Fronteira do Sul, Chapecó, 2016. 
 
GOMES, Ivan. Uma breve introdução à história das histórias em quadrinhos no 
Brasil. Encontros Nacionais, Rio de Janeiro, 2008.  Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/. Acesso em: 28/04/2020. 
 

http://www.editoralize.com.br/
http://revistas.unisinos.br/
https://www.portalintercom.org.br/anais


99 
 

GONÇALO, Júnior. A guerra dos gibis: a formação do mercado editorial brasileiro e 
a censura dos quadrinhos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.  
 
GUALBERTO, Thaís. Olga, a sexóloga. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/ 
Acesso: 01\11\2019. 
 
HART, Christopher. Drawing cutting edge comics anatomy: the ultimate reference 
guide for comic book artists. New York: Watson-Guptill, 2004. 
 
______ How to draw great-looking comic book women. New York: Watson-Guptill, 
2000. 
 
HOLLANDA, Helloisa Buarque. Explosão feminista: arte, cultura, política e 
universidade. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
 
KAZ, Lorena. Morrer de amor e continuar vivendo. 1.  São Paulo: Editora Instante, 
2017. 
 
LOPONTE, Luciana Gruppeli. Sexualidades, artes visuais e poder: pedagogias 
visuais do feminismo, p. 1-18, fevereiro 2018. Disponível em: www.scielo.br. Acesso 
em 01/11/2019. 
 
LOURO, Guacira. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997.  
  
______. Corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Tradução de artigos: 
Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autentica, 2000.  
 
LOUSA, Pilar Lago. O corpo e a voz da mulher periférica: a (auto) representação 
feminina na poética de Elizandra Souza e Luiza Romão, p.1-12. Disponível em: 
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/. Acesso: 03/07/2020. 
 
LUYTEN, Sonia M. Bibe (org.). Histórias em Quadrinhos: uma leitura crítica. 2. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1984. 
 
MALUF, Sônia Weidner; MELLO, Cecilia Antakly; PEDRO, Vanessa. Políticas do 
olhar: feminismo e cinema em Laura Mulvey.  Revista Estudos Feministas, vol.13,  
Florianópolis, maio/agosto. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo. Acesso: 
28\04\2020. 
 
MARINO, Dani; MACHADO, Laluña. Mulheres e quadrinhos. 1. ed.Editora Skript, 
2019. 
 
MARTINS, Ana Paula Vosne. Visões do feminino: a medicina da mulher nos séculos 
XIX e XX. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004. 
 
MASSON, Gabriela. Garota Siririca. 2. ed. Independente, 2015. 
 
______. Projeto pedagógico de formação da sexualidade da mulher e a Garota 
Siririca. Brasília: UNB, 2016. 

http://www.scielo.br/
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/


100 
 

 
MELO, Kelli Carvalho; RIBEIRO, Maria Ivanilse Calderón. Vilãs, mocinhas ou 
heroínas: linguagem do corpo feminino nos quadrinhos, p. 1-14, fevereiro, 2015. 
Disponível em http: www.revistas2.uepg.br. Acesso em: 9/10/2019. 
 
MESSIAS, Carolina Ito; CRIPPA, Giulia. Mulheres nos quadrinhos: invisibilidade e 
resistência. In: 4ª JORNADA DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS. São Paulo, agosto, 
2017. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/. Acesso: 05\05\2020. 
 
MULVEY, Laura. Prazer visual e o cinema narrativo. Trad. João Luiz Vieira. A 
experiência do cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983, 437-454. 
 
NOGUEIRA, Natania Silva. As mulheres e a segunda guerra mundial, p. 1-12, 2015. 
Disponível em: http://anais.est.edu.br/. Acesso: 20/05/2020. 
 
NUNES, Selma Regina. Mulher ao quadrado: as representações femininas nos 
quadrinhos norte-americanos: permanências e ressonâncias. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília: Finatec, 2007. 
 
OCANA, Jéssica Zappas; TOMAZZETTI, Tainan Pauli. Subvertendo a sexualidade 
feminina: corpo, sexo e desejo no zine Garota Siririca. P-1-17. Disponível em: 
http://periodicos.ufpb.br. Acesso em: 03\07\2020.  
 
OLIVEIRA, Bruno Lima. A escrita de si: genealogia, p. 1-13. Disponível: 
http://www.revlet.com.br/ Acesso: 03/07/2020. 
 
OLIVEIRA, Eloisa da Rosa. Literatura e sociedade: entre o conceito de distinção e o 
julgamento do gosto. In: ENCONTRO REDE SUL DE LETRAS, Santa Catarina, maio, 
2016. Disponível em: http://linguagem.unisul.br/. Acesso em: 06/05/2020. 
 
OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Mulher ao quadrado: as representações femininas 
nos quadrinhos norte-americanos: permanências e ressonâncias 1895-1990. Brasília: 
Editora UNB, 2007. 
 
RAMOS, Paulo; VERGUEIRO, Waldomiro; FIGUEIRA, Diego. Quadrinhos e 
Literatura. 1. ed. São Paulo: Criativo, 2014. 
 
RANKE-HEINEMANN, Uta. Eunucos pelo reino de Deus: mulheres, sexualidade e 
igreja Católica. Tradução Paulo Fróes. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1996. 
 
ROBINS, Trina. Pretty in ink: North American women cartoonists 1896-2013. Seatle: 
Fantagraphics Books, 2013. 
 
RUBIN, Gayle. Pensando o sexo: notas de uma teoria radical das políticas da 
sexualidade. Tradução de Felipe Bruno Martins. Revisão de Mirian Pillar Grossi, 2012. 
Disponível em: https// repositório.ufsc.br. Acessado em: 12/11/2019. 
 
SANTIN, Camila Calçada. Novas leituras, histórias de outrora – transposição de 
obras clássicas para o gênero Graphic Novel. 2018. 152 f. Dissertação (Mestrado 
em Estudos da Linguagem) - Universidade Federal de Catalão, 2018.  

http://www.revistas2.uepg.br/
http://anais.est.edu.br/
http://periodicos.ufpb.br/


101 
 

 
SANTOS, Mariana Oliveira; GANZAROLLI, Maria Emília. Histórias em Quadrinhos: 
formando leitores, p. 63-55, janeiro 2011. Disponível em http: www.scielo.br.  Acesso 
em: 03/09/ 2019.  
 
SILVA, Alexander Meireles. História em Quadrinhos e a perversão feminina: a 
Mulher Maravilha como estudo. In: II SIMPÓSIO INTERNACIONAL GÊNERO E 
INTERDISCIPLINARIDADES. Catalão, março, 2011. Disponível em: 
https://www.yumpu.com/pt/. Acesso: 10/05/2020. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu; HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn (Orgs). Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
 
SIQUEIRA, Denise da Costa; VIEIRA, Marcos. De comportadas a sedutoras: 
representações da mulher nos quadrinhos, p. 1-19. Julho 2008. Disponível em http: 
www.revistacmc.espm.br . Acesso em: 10/11/2019.  
 
TENÓRIO, Thaís da Silva. Tabu e repressão: A sexualidade feminina sob a ótica de 
Gabriela Masson, em Garota Siririca. Boletim escolar, n.14 mar/ abr, p. 28-37, 2016. 
 
VERGUEIRO, Waldomiro. A linguagem dos quadrinhos: Uma “alfabetização” 
necessária. In: RAMOS, Angel; VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo (Orgs.). 
Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2010. 
 
XAVIER, Glayci Kelli Reis da Silva. Histórias em Quadrinhos: panorama histórico, 
características e verbo-visualidade, p. 1-20, agosto 2018. Disponível em http: 
www.ufjf.br .Acesso em 23/10/2019. 
 
WANDERMUREM, Marli. Corpo feminino, corpo sedutor, corpo profano: a 
construção teológica do corpo feminino como simbologia do mal, p. 1-21. Disponível 
em: http://fbb.br/wp-content. Acesso: 01/07/2020. 
 
WOOLF, N. O Mito da Beleza. Como as Imagens de Beleza são usadas contra as 
Mulheres. Tradução de Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1992. 
 
ZINANI, Cecil Jeanine Albert. História da Literatura: questões contemporâneas. 
Caxias do Sul, RS: Educs, 2010.  
 
 
 
 

http://www.scielo.br/
http://www.ufjf.br/
http://fbb.br/wp-content

