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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

Os trabalhos que compuseram o Eixo Temático Gênero, Corpo e 

Sexualidades trouxeram variadas reflexões acerca das narrativas visuais e 

representatividades relativas a mulher, o feminino, corpos, raça e violências. 

Diferentes mídias foram analisadas para balizar tais reflexões. Os meios de 

comunicação têm se constituído, para pesquisadores/as, em veículos 

importantes para a obtenção de informações e análises das sociedades e 

comportamentos, uma vez que podem ser considerados como instrumentos 

de formação da inteligibilidade dos indivíduos. As ideias políticas, práticas e 

ações, estão sendo constituídas – e construídas – por intermédio das 

variadas formas de comunicação e os imaginários sociais tocados pelas 

narrativas e posicionamentos ideológicos expressos.  

Os artigos aqui publicados trazem uma mescla de produções de 

pesquisadores/as mestres e artigos de jovens estudantes, ainda em suas 

primeiras experiências – estudiosxs de variadas áreas do conhecimento.  

A mídia impressa - capas de jornais, revistas e infográficos - foi 

utilizada como fonte em alguns trabalhos. Em Mulheres, mídia e violência: 

uma análise das capas do jornal, encontraremos uma reflexão acerca da 

apresentação dos corpos de mulheres no periódico popular mineiro Super 

Notícia. De acordo com a autora, as poses e as representações da figura 

feminina reproduzem e referendam a naturalização das diferenças de 

gênero, assim como reforçam as relações de poder, dominação e violência 

na sociedade. Capas de revista mostraram em A representatividade negra 

nas revistas: um estudo sobre as imagens fotográficas nas capas da Trip, a 

desigualdade de representações dos corpos negros. Além de poucas capas 

destacarem personagens afrodescendentes, quando trazem, mantém-se a 

diferença de gênero ao fotografar um número maior de homens, publicar 

suas entrevistas ou reportagens em páginas mais “sérias” da revista, 

enquanto percebe-se ensaios mais sensuais são destinados/feitos com as 

mulheres. Com caráter informativo, Processo de briefing para infográfico 

sobre assédio sexual traz a preocupação relativa a esse tema em função da 

presença dessa forma de violência no meio acadêmico. Usando o infográfico 

como uma forma de comunicação, com dados retirados de diagnósticos 

feitos com a comunidade universitária, a autora demonstra, a partir de uma 

pesquisa aplicada, a possibilidade do uso da infografia como ferramenta 

para conscientização sobre o assédio sexual. 

Outro formato de comunicação visual utilizado como fonte para 

pesquisas apresentadas foram os HQ’s, como mangás e tiras cômicas. 

Narram histórias de diferentes gêneros, tocam os imaginários e atingem 
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todos os públicos, desde o infantil, passando pelos adolescentes até o adulto. 

Em Ç’est belle, curvas de Barbarella – Uma possível leitura da adaptação 

cinematográfica da heroína das HQs encontraremos uma reflexão que 

problematiza a passagem de uma produção em quadrinhos, de 1962, para o 

cinema. O autor parte do pressuposto de que o cinema pode 

estabelecer/marcar modos de existência. Trata do protagonismo feminino 

na ficção científica, ao mesmo tempo que problematiza o fato do filme 

reafirmar estereótipos limitantes da mulher, pelo olhar dos produtores e 

contexto de produção. No artigo O corpo-mulher representado na HQ Saga 

as autoras tematizam padrões de estética corporal feminina, como são 

comumente representados, tidos como belos e se no quadrinhos Saga tais 

modelos são reproduzidos ou reconfigurados. Observam que padrões 

podem ser reconfigurados sem, necessariamente, romper com a referência 

de beleza que é socialmente aceita. A determinação de padrões e normas 

para mulheres também é a discussão central de A imposição de padrões 

femininos nas tiras cômicas de Sarah Andersen: uma visão crítica. A partir de 

dezenove tirinhas publicadas em três volumes da obra de Andersen, as 

autoras refletem sobre os conflitos estabelecidos em função do que é 

estipulado e esperado nas maneiras de ser, agir e se portar de mulheres, em 

detrimento do desejo feminino de liberdade de expressão corporal. Os 

efeitos do discurso e opressão masculina sobre as mulheres é o que vamos 

encontrar em Um olhar sobre a identidade feminina no mangá Vitamin. 

Namoro, sedução e consequente relação sexual, que expõe e insulta a 

protagonista (Sawako), neste quadrinho de origem japonesa, constitui-se no 

cerne da discussão apresentada nesse texto.  

Elementos correspondentes entre uma adaptação de obra literária da 

década de 1980 para a televisão (no Brasil, intitulado “O conto de Aia”) e o 

livro escrito por Silvia Federici (“Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e 

acumulação primitiva”), são analisados no texto Considerações sobre a figura 

feminina em “The Handmaid’s Tale” e “Calibã e a Bruxa”. As pesquisadoras 

trazem reflexões sobre mulheres destituídas do controle do seu corpo e a 

subordinação à uma estrutura patriarcal que as impedem de ter  o controle 

até sobre a função reprodutiva, num período conhecido como “caça às 

bruxas”. 

Em Amar os outros, escrever e criar filhos: a maternidade em uma 

fotobiografia de Clarice Lispector, encontraremos discussão que tematiza a 

questão da maternidade de Clarice Lispector representada em sua 

fotobiografia. A partir de dezoito fotos publicadas nesta obra, os autores, na 

contramão das imagens que geralmente a caracteriza, como a de cronista, 

imigrante, aluna de direito, jornalista e figura representativa da literatura 
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brasileira, discutem esta outra parte que compôs sua vida, que foi a Clarice 

mãe. 

Por fim, utilizando a Metodologia da Cartografia Sentimental (Sueli 

Rolnik, Gilles Deleuze e Félix Guattari), em Urgência em não morrer: um olhar 

feminista sobre as manifestações #EleNão de 2018 em Londrina/PR, 

encontraremos algumas reflexões sobre a dimensão do movimento de 

caráter feminista #EleNão, no cenário político que se apresentava naquele 

momento. 

Carxs leitorxs, desejamos que os textos referentes ao eixo temático 

Gênero, Corpo e Sexualidades possam contribuir para mais aprendizados e 

reflexões acerca dos caminhos e meios que nos levam ao conhecimento.  

Boa leitura!! 

 

Profa. Dra. Edmeia Ribeiro 
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Mulheres, mídia e violência: uma análise das capas do jornal 

popular Super Notícia 

 
Autora – Nicole ALVES CAMILO1. 

 
O presente trabalho visa analisar de que forma a imagem feminina, da 

maneira em que aparece em algumas capas do jornal popular mineiro Super 

Notícia, pode contribuir para perpetuar a violência contra a mulher. Para 

isso, irei analisar nas fotografias de quatro capas do jornal questões como a 

pose e a percepção dos espectadores valendo-me de reflexões acerca da 

sexualidade, violência, violência simbólica e papeis de gênero bem como as 

relações de poder e dominação em nossa sociedade.  

Busco mostrar como a inscrição dos corpos femininos (por meio da 

fotografia) neste espaço midiático pode cooperar não só para a instituição, 

mas também para a reprodução de naturalizações culturais e sociais 

associadas aos papeis de gênero reforçando um estereótipo da submissão 

feminina e da agressividade masculina e, consequentemente, da violência.  

A análise será feita tendo em conta os componentes que permeiam a edição 

de um jornal popular e o papel do jornalismo enquanto responsável por 

construir a realidade.  

Palavras-chaves: violência, imagem feminina, Super Notícia. 
 

 Introdução 

Atualmente, tem-se observado um grande esforço em analisar a 

perspectiva de gênero não mais com uma limitação biológica – responsável 

por designar papeis de homens e mulheres em uma sociedade de acordo 

com o sexo de seu nascimento – mas sim buscando romper a concepção de 

um binarismo rígido nas relações de gênero. Por meio desta ruptura, nos 

deparamos com outras formas de compreender as identidades, 

ressignificando os denominados papeis de gênero e ampliando as 

percepções acerca desta temática e das conexões entre os indivíduos. 

Ainda que os estudos nessa área tenham avançado bastante, a 

expressão do patriarcado ainda se apresenta como um entrave ao avanço 

do entendimento de tais relações. Heleieth Saffioti (2004) define o 

patriarcado como um regime em que: 

 
[...] as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, 

reprodutoras de herdeiros, da força de trabalho e de novas 

                                         
1 Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
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reprodutoras. Diferentemente dos homens como categoria social, 

a sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação 

de serviços sexuais a seus dominadores. ” (p.105) 

 

Desta forma, em um regime patriarcal, o fator biológico ainda é o 

responsável por seccionar os indivíduos socialmente assimilando papeis 

específicos para homens e mulheres e reforçando ou naturalizando relações 

de poder e dominação em nossa sociedade. Trata-se então de uma questão 

estrutural que vai muito além do âmbito privado, e sua expressão pode ser 

percebida em diversas esferas sociais.  

Neste trabalho irei me ater à uma destas expressões – a midiática – 

por meio da análise da imagem feminina em algumas capas do jornal 

popular Super Notícia. A escolha deste veículo especificamente se deve ao 

fato de um prévio conhecimento em sua edição e suas particularidades 

devido a trabalhos anteriores e também devido a sua expressiva circulação 

diária2 em Minas Gerais. Dado a extensão e foco da discussão, não será 

possível entrar muito no campo do papel do jornalismo, mas é 

imprescindível fazer ao menos algumas observações a respeito bem como 

uma breve descrição dos jornais populares. 

 

O jornalismo popular e o Super Notícia 

Antes de aprofundar no assunto que é o objeto da minha análise, cabe 

fazer uma breve consideração do que se entende por jornal popular 

atualmente além de apresentar o jornal Super Notícia que foi o terreno para 

que o estudo se desenvolvesse. Entende-se por jornal popular, o tipo de 

veículo midiático orientado para as classes B, C e D, com um custo mais baixo 

e que geralmente prioriza o “interesse do público”, e não o “interesse público” 

como os denominados quality papers ou jornais de referência.  

Ainda que este tipo de publicação seja comumente reduzida ao termo 

“sensacionalista”, Márcia Franz Amaral (2011) destaca que apenas essa 

palavra é muito restrita para classificar este tipo de jornalismo, uma vez que 

trata-se também de: “um tipo de imprensa que se define pela sua 

proximidade e empatia com o público-alvo, por intermédio de algumas 

mudanças de ponto de vista, pelo tipo de serviço que presta e pela sua 

conexão com o local e o imediato” (AMARAL, 2011, p.16).  

Embora o termo em si seja restrito, é inegável que os jornais populares 

têm o sensacionalismo como um de seus componentes, e, portanto, se faz 

necessária uma breve conceituação deste termo. O termo “sensacionalismo” 

                                         
2 188.650 em fevereiro/2019 de acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação 

(IVC). 
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aparece muitas vezes ligado a tudo o que é de mau gosto, o que faz com que 

os jornais populares, sejam alvo de críticas principalmente dentro do próprio 

jornalismo.  

No entanto, Danilo Angrimani (1995) exprime que o sensacionalismo 

está na verdade ligado ao processo de edição de uma notícia. Citando Frank 

Luther Mott, Angrimani afirma que o sensacionalismo ocupa-se em dar um 

tratamento às notícias de modo a estimular respostas emocionais no leitor. 

O fait divers, um importante componente do sensacionalismo, é o 

responsável por produzir essa aproximação com o público leitor, por tratar-

se de uma informação de fácil consumo, com alguma carga de curiosidade, 

ou do que é “bizarro”, trágico, sexual. 

O Super Notícia é um jornal popular mineiro que, segundo Rodrigo 

Portari (2013), traz consigo a tríade futebol, tragédia e erotismo logo em sua 

capa. No entanto, o erotismo explicitado pelo autor se dá basicamente por 

meio da reprodução da imagem majoritária de mulheres (famosas ou não) 

em poses sensuais e muitas vezes com pouca roupa ocupando grande parte 

deste espaço tão importante, que é a capa do jornal. Outra característica 

típica dos jornais populares observada no Super Notícia, é que o jornal se 

vale de recursos visuais muito mais atrativos do que um jornal de referência, 

o que, de acordo com Amaral (2011) se justifica porque seu público leitor é 

fruto de uma história de exclusão social e econômica, responsável por criar 

estilos de vida e gostos diferenciados.  

Sendo assim, o que diferencia um jornal popular de um jornal de 

referência além dos temas priorizados em cada um, é a sua edição, ou seja, 

o tratamento dado à notícia pelos jornalistas, editores e por meio do projeto 

gráfico trabalhado. Sobre o design de imprensa, Luiz Costa Pereira Júnior 

(2009), afirma que a capa se apresenta como uma espécie de “cardápio” para 

o leitor. Além de trazer o seu modo específico de enunciar a notícia, a 

primeira página traz também o que é digno de ser notado no veículo pelo 

seu público. 

O fato de estas imagens femininas com caráter sensual se 

encontrarem em um jornal já é por si só passível de atenção. Márcia Veiga 

da Silva (2010) destaca a importância da participação do jornalismo “na 

produção de sentidos, na formação de valores e nas relações de poder que, 

em última instância, se interseccionam com as formas como são produzidas 

as diferenças e desigualdades. ” (SILVA, 2010, p.27), afirmando que a 

influência dos meios de comunicação pode ser claramente percebida nas 

relações de poder em todos os níveis. É tanto, que a mídia é comumente 

conhecida como o “quarto poder”, tamanha a sua influência em todas as 

instâncias sociais. A autora acredita que a mídia exerce tal influência “[...] 
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participando ativamente e se retroalimentando do que é produzido nestas 

esferas e (re) produzindo uma instância igualmente de poder.” (SILVA, 2010, 

p.28). Ainda que eu não esteja tratando de um jornal de referência, o jornal 

popular constitui um segmento dentro do jornalismo e, portanto, com a 

mesma responsabilidade da influência midiática sobre o público que visa 

atingir. 

Nos próximos tópicos irei analisar a importância da fotografia 

enquanto linguagem, o tratamento que a imagem feminina recebe nas capas 

do Super Notícia bem como sua vinculação às especificidades da edição de 

um veículo popular e os possíveis encadeamentos gerados por este 

tratamento. 

 

A fotografia e a construção da realidade 

Logo do advento da fotografia, apenas famílias de prestígio social e 

condição econômica muito superior podiam ser detentoras da nova 

tecnologia, diferente do que acontece atualmente, uma vez que hoje 

representações fotográficas diversas permeiam toda a nossa vida. Barthes 

(1984) decreta que, em um primeiro momento, o papel da fotografia era 

representar o notável com o intuito de surpreender, mas agora ela torna 

notável aquilo o que fotografa, não importa o que seja, de modo que algo, 

somente por ser fotografado já adquire certa relevância. 

Várias formas de interferências fotográficas chegam até nós 

atualmente, com a publicidade nas ruas, anúncios online e as redes sociais, 

por exemplo, estamos expostos a elas o tempo todo. As implicações e 

interpretações de uma representação fotográfica segundo Barthes (1984), 

são fruto de três ações: fazer, suportar e olhar, nas quais estão envolvidos o 

fotógrafo, o espectador e o fotografado respectivamente.  

Ainda que as imagens estejam tão presentes em nossa vida, cada uma 

é carregada de significado e de sensações e, segundo Kossoy (1999), as 

fotografias “uma vez assimiladas em nossas mentes, deixam de ser estáticas; 

tornam-se dinâmicas e fluidas e mesclam-se ao que somos, pensamos e 

fazemos” KOSSOY, 1999, p.45-46). O autor discorre acerca das diversas 

realidades presentes na imagem fotográfica, porque estas se moldam e se 

ressignificam de acordo com as imagens mentais, experiências e vivências de 

cada espectador. Sendo assim, cada espectador irá consumir uma imagem 

de forma diferente do outro.  

Já quando pensamos em quem está sendo fotografado, podemos 

considerar a pose como um elemento de extrema relevância. Barthes (1984) 

acredita que a pose é o que confere a intenção da foto, uma vez que quem 

está posando pode se reinventar na frente da câmera. Antigamente, posar 
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era uma necessidade tecnológica para que o fotografado aparecesse de 

forma nítida na fotografia, visto que os aparatos eram bem menos evoluídos 

e o obturador demorava muito tempo para disparar. No entanto, com o 

tempo, tornou-se de praxe posar sempre que nos deparamos com a lente de 

uma câmera fotográfica em nossa direção. O autor brinca com a sua relação 

com a câmera ao se observar sendo fotografado:  

 
“Ora, a partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo 

muda: ponho-me a ‘posar’, fabrico-me instantaneamente um outro 

corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. Essa 

transformação é ativa: sinto que a Fotografia cria meu corpo ou o 

mortifica, a seu bel-prazer.” (BARTHES, p.22,1984) 

 

De fato, não necessariamente uma pose retrata a realidade daqueles 

indivíduos, mas é ela a responsável por suscitar interpretações nos seus 

espectadores acerca da situação retratada, dos sentimentos dos 

personagens, dos possíveis comportamentos que portavam, possibilitando 

a criação das diversas realidades de Kossoy já citadas. 

Antigamente, a fotografia também constituía um privilégio de pessoas 

com um certo status social, por ser um recurso caro e exclusivo. Gisele 

Freund (2006) fala então da importância da fotografia enquanto documento 

social, ao demonstrar que ela era uma das responsáveis por expressar os 

desejos e acontecimentos das camadas dominantes, interpretando à sua 

maneira os acontecimentos da vida social.  

Sendo a fotografia uma forma de linguagem, iremos ver como elas 

ainda podem atuar de modo a expressar os desejos de uma camada 

dominante, sobretudo ao serem vinculadas nos meios de comunicação de 

uma forma específica, como acontece nas capas do Super Notícia. 

 

A fotografia feminina na capa do Super Notícia 

A fotografia feminina costuma ocupar um espaço significativo na capa 

das edições do Super Notícia, direcionando o olhar dos leitores pelo seu 

tamanho, contraste e por, muitas vezes, interagir com o design das demais 

manchetes podendo vazar para dentro dos boxes, sobressair as linhas das 

matérias, entre outros recursos. Costa (2009), ressalta que a fotografia, assim 

como qualquer outra mensagem, é modificada pelo contexto em que está 

inserida. Todos os elementos da pós-produção como cortes, iluminação, 

diagramação, textos, títulos, perspectiva, profundidade são responsáveis 

pela construção de sentido. Sendo assim, analisarei também em quê esta 

representação pode implicar no campo da significação em consonância com 

os outros elementos que disputam este mesmo espaço – a capa do jornal. 
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É válido observar que a maioria das mulheres contempladas pela 

publicação obedecem a um padrão físico específico, performando o que se 

entende por feminilidade. Este termo a grosso modo pode ser entendido 

como um conjunto de atributos, características e comportamentos “típicos” 

das mulheres. Em seu livro “O Segundo Sexo”, ao tratar da feminilidade 

Simone de Beauvoir (1970)  ironiza: 

 
“Todo mundo concorda em que há fêmeas na espécie humana; 

constituem, hoje, como outrora, mais ou menos a metade da 

humanidade; e contudo dizem-nos que a feminilidade "corre 

perigo"; e exortam-nos: "Sejam mulheres, permaneçam mulheres, 

tornem-se mulheres". Todo ser humano do sexo feminino não é, 

portanto, necessariamente mulher; cumpre-lhe participar dessa 

realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Será esta 

secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um céu 

platônico? E bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la descer à terra? 

Embora certas mulheres se esforcem por encarná-lo, o modelo 

nunca foi registrado.” (p.7) 

 

Não irei estender muito a problematização acerca deste conceito, 

porque por hora, entender a feminilidade como tais condicionamentos 

sociais de comportamento e imposições físicas às mulheres é o suficiente. 

Sendo assim, o “ser mulher” em nossa sociedade perpassa por diversos 

determinismos aos quais as mulheres são expostas desde o nascimento 

como uma maneira específica de se vestir, de se sentar, de falar, bem como 

um padrão físico que dita o que seria um “corpo ideal”, ainda que muitas não 

se identifiquem com este modelo sugerido.  

Heleieth Saffioti (2004) exemplifica como este “ser mulher”, que tem 

início na diferença entre a socialização feminina e masculina, influencia 

diretamente no âmbito público: 

 
“As mulheres são ‘amputadas’, sobretudo no desenvolvimento da 

razão e no uso do poder. Elas são socializadas para desenvolver 

comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao 

contrário são estimulados a desenvolver condutas agressivas, 

perigosas, que revelem força e coragem. Isso constitui a raiz de 

muitos fenômenos, dentre os quais se pode realçar o fato de 

seguros de automóveis exclusivamente dirigidos por mulheres 

custarem menos, porque, em geral, elas não usam o carro como 

arma, correm menos e são mais prudentes.” (p.35) 
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O seguro de carros é apenas um exemplo, mas existem diversos 

outros fenômenos, como a autora ressalta, provenientes das questões de 

gênero que refletem diretamente em nosso dia a dia de maneiras mais sutis.  

Baseado na noção de que as mulheres devem portar tais 

comportamentos dóceis e nas condutas agressivas que devem fazer parte da 

natureza dos homens, se pautam as relações de poder, dominação que se 

manifestam por toda parte e de diversas formas, ainda que muitas vezes não 

nos demos conta. Bourdieu (2012) afirma que a dominação masculina 

resulta de uma violência simbólica, definida pelo autor como:  

 
“[...] violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que 

se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 

sentimento.” (p.7).  

 

A dominação pode se expressar de diversas formas e Naomi Wolf 

(1992) coloca a nudez desigual como uma destas maneiras, uma vez que 

costuma exprimir relações de poder. A autora exemplifica o caso dos 

escravos no sul dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão que 

serviam nus aos seus senhores nas mesas e as prisões modernas, nas quais 

os detentos são despidos diante dos carcereiros vestidos, como expressão 

de sua condição de subjugados.  

Wolf (1992) explica que a nudez, o explícito, não constituiria um 

problema se de fato retratasse a realidade e tivesse a mesma intensidade 

nas reproduções masculinas e femininas. De acordo com ela:  

 
“Viver numa cultura na qual as mulheres estão rotineiramente nuas 

enquanto os homens não o estão equivale a aprender a 

desigualdade aos pouquinhos, o dia inteiro. Portanto, mesmo que 

concordemos que as imagens sexuais são de fato uma linguagem, 

ela é nitidamente uma linguagem já fortemente editada de forma a 

proteger a confiança sexual — e social — masculina enquanto 

prejudica a feminina. ”(p.184) 

 

As mulheres das capas do Super Notícia não raramente aparecem 

seminuas e em poses sensuais e são a maioria. Geralmente, quando a 

publicação traz um homem na capa costuma tratar-se de um casal.  Em 

nosso próprio dia a dia, é muito mais comum ver imagens femininas 

sensualizadas do que imagens masculinas, de modo que não podemos 

escolher não nos expor a elas, porque elas se encontram em toda parte, ao 

passo que imagens sexualizadas masculinas são muito mais reservadas e 

difíceis de encontrar.  
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Partindo destas premissas, irei analisar como isso se apresenta nas 

capas a seguir contribuindo para a noção de violência em diversos âmbitos. 
 

 
Capa do Super Notícia de 03 de março de 2018 

 

O jornal do dia 03 de março de 2018 traz como manchete principal um 

caso de feminicídio “Professor põe fogo na mulher e nas filhas” com a 

chamada “Tragédia em família”. Ocupando parte do box com a manchete 

está a cabeça de uma mulher, que se encontra seminua, de costas e com o 

olhar direcionado ao espectador da foto. Selecionei esta capa como exemplo 

porque trata-se de uma pose muito presente nas capas do jornal.  

Se pensarmos primeiramente na pose da modelo em questão, Naomi 

Wolf (1992) demonstra por meio de um recorrido histórico como as imagens 

de “beleza pornográfica” femininas sempre foram moldadas de modo, não a 

estar de acordo com o desejo feminino propriamente dito, (uma vez que a 

sexualidade feminina é comumente reprimida) mas se constituem na 

verdade de “[...] simulações com manequins vivas, forçadas a contorções e 

caretas, imobilizadas e em posições desconfortáveis sob holofotes, quadros 

profissionais que revelam pouco sobre a sexualidade feminina.” (WOLF, 

1992, p.179). 

Se reparamos nesta capa, a modelo está posando para um espectador 

desconhecido e sustenta um olhar que exprime certa passividade. Sua pose 

não transmite satisfação sexual própria, mas sim a vontade de satisfazer 

quem a está observando por meio da fotografia, o que confere a ela uma 

condição de submissão, de quem “quer ser” dominada. Acima, o contraste 
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com a notícia de que um homem assassinou a esposa e as filhas interagindo 

com a foto vazada para dentro do box, pode contribuir para reforçar ainda 

mais esta ideia de agressividade masculina em detrimento de uma 

passividade feminina como algo natural. 

 

 
Capa do Super Notícia de 03 de agosto de 2018 

 

Nesta outra capa do dia 3 de agosto de 2018, aparece em destaque o 

casal de famosos Xuxa e Sheila Mello. Esta capa foi escolhida devido à 

presença da figura masculina para demonstrar que, embora o homem 

também apareça na imagem, ele claramente não é o protagonista da foto 

pois, enquanto ele olha para a mulher que é o objeto de sua “dominação”, a 

mulher dirige o seu olhar para o espectador. Essa fotografia tem ainda 

implícita a temática do sadomasoquismo, que, por si só, traz consigo a ideia 

do poder e submissão por meio da violência. Wolf (1992) demonstra como 

imagens de violência sexual que trazem mulheres amarradas, agredidas e 

raptadas (mas com aparência imaculada e fotografadas de maneira artística) 

são utilizadas ao longo dos anos por meios de comunicação diversos seja em 

anúncios publicitários ou em jornais. Ainda que tenham sofrido uma série de 

alterações com o passar do tempo, tais imagens nunca deixaram de existir, 

e mais, se acentuaram e se tornaram mais agressivas à medida que as 

mulheres ganhavam mais voz e visibilidade, porém aos poucos foram 

adaptando-se às novas tendências estéticas, o que ameniza o possível 

desconforto que podem trazer. A autora infere que: “A mulher aprende com 
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essas imagens que, não importa o quanto seja agressiva no mundo 

profissional, no âmbito pessoal o que a torna desejável é a sua submissão ao 

controle.” (WOLF, 1992, p.176).  

Saffioti (2004) demonstra de que forma a perpetuação desta violência 

por meio das relações de dominação homem-mulher tem respaldo em nossa 

sociedade prejudicando também os homens: 

 
“Efetivamente, a questão se situa na tolerância e até no incentivo da 

sociedade para que os homens exerçam sua força-potência-

dominação contra as mulheres, em detrimento de uma virilidade 

doce e sensível, portanto mais adequada ao disfrute do prazer. O 

consentimento social para que os homens convertam sua 

agressividade em agressão não prejudica, por conseguinte, apenas 

as mulheres, mas também a eles próprios.” (p.75) 

 

A exposição frequente a imagens deste tipo, faz com que estas sejam 

consumidas com naturalidade e sem muito senso crítico por homens e 

mulheres.  

 
Capa do Super Notícia de 12 de março de 2019 

 

A capa traz a imagem de uma mulher de biquíni interagindo com a 

manchete principal ao invadir parte do boxe que a contém. A imagem divide 

espaço com uma notícia que carrega temática da violência sexual contra a 

mulher, “Marido estuprava com pênis de argila”. Desta vez entretanto, o 

olhar não está direcionado para o espectador, no caso, consumidor do jornal. 
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Agora a mulher retratada está mexendo nos cabelos, com o rosto para cima 

e os olhos semicerrados, com uma expressão que demonstra prazer. 

Sobre a questão do prazer feminino nas relações heterossexuais, 

podemos citar Bourdieu (2012) que expressa como até mesmo as relações 

sexuais entre homens e mulheres não são em nenhuma instância simétricas, 

uma vez que, para os homens, estas podem estar ligadas a uma forma de 

controle, de apropriação e de “posse”. Os homens se sentiriam então 

detentores do poder, ao ter o seu gozo experienciado no gozo feminino e na 

significação que este ato implica.  

 
“O gozo masculino é, por um lado, gozo do gozo feminino, do poder 

de fazer gozar: assim Catharine MacKinnon sem dúvida tem razão 

de ver na "simulação do orgasmo" (faking orgasm) uma 

comprovação exemplar do poder masculino de fazer com que a 

interação entre os sexos se dê de acordo com a visão dos homens, 

que esperam do orgasmo feminino uma prova de sua virilidade e 

do gozo garantido por essa forma suprema da submissão.” (p.30) 

 

Sendo assim, por trás da expressão do deleite feminino, também se 

encontra a manifestação da hegemonia masculina no sentido de ser a 

mulher um objeto de posse, ou o indivíduo dominado.  

 

 
Capa do Super Notícia de 10 de agosto de 2018 
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A última capa, do dia 10 de agosto de 2018 chama a atenção pelo fato 

de que o rosto da modelo sequer é mostrado, demonstrando ainda mais 

uma super valorização de corpo como se fosse ele mais relevante do que o 

próprio indivíduo. Sobre os corpos femininos, Simone de Beauvoir (1970) 

explicita como em nossa sociedade a valorização das nádegas e seios 

femininos devem apresentar em si a exigência única de detentores do 

prazer: 

 
“[...] as nádegas são a parte do corpo menos inervada, a parte em 

que a carne se apresenta como um dado sem função. [...]. Mesmo 

nas civilizações de uma sensualidade mais sutil, em que intervém 

noções de forma e harmonia, os seios e as nádegas constituem 

objetos privilegiados por causa da gratuidade, da contingência de 

seu desenvolvimento.” (p.200) 

 

Sendo assim, a mulher de costas e com as mãos na cabeça se coloca 

em uma posição de incapaz e passiva. Seus atributos físicos se apresentam 

então como sua parte mais importante, promovendo uma objetificação 

ainda maior da figura feminina e a colocando em uma posição vulnerável. 

Rodrigo Portari (2013) alega, sobre o público dos jornais populares com 

relação a estas imagens que: 

 
“Os leitores passam a ter um novo fetiche: o de possuir em suas 

mãos esses corpos. Aproximando o conceito para o âmbito das 

imagens dos corpos nas capas dos jornais populares, estamos 

diante de uma posse vicária, do ter e não-ter, a de possuir 

totalmente o objeto de desejo e, ao mesmo tempo, poder descartá-

lo para ser trocado por outro objeto que estará na capa da edição 

do dia seguinte.” (p.246) 

 

Tais implicações contrastam com a chamada para a matéria. Junto ao 

nome da protagonista, o título “Cheia de atitude” com a chamada “Em 

entrevista à rádio Super Notícia, 91,7 FM, Miss Bumbum fala sobre 

preconceito e violência contra as mulheres” coloca a protagonista em uma 

posição de empoderamento, na medida em que ela está ciente da injustiça 

da violência contra as mulheres. Por outro lado, o uso de sua imagem pode 

expressar justamente o contrário se levarmos em conta as análises 

discutidas. 
 

Considerações finais 

Certamente, a análise destas capas traz muito mais pormenores do 

que é possível analisar neste trabalho. O papel que estas mulheres ocupam 
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na publicação também constitui uma forma de demonstrar o quão presente 

é a questão do machismo dentro do jornalismo popular, uma vez que apesar 

de terem suas imagens expostas na capa, a matéria destinada a elas 

geralmente ocupa um espaço muito pequeno ou até mesmo irrelevante, 

como uma nota dentro do jornal.  

A coexistência de algumas destas imagens com manchetes tão 

violentas pode, inconscientemente, associar diversas formas de violência 

contra as mulheres, seja por meio da relação de dominação homem-mulher 

ou até mesmo das mulheres com elas mesmas, uma vez que não se 

encontram dentro de um estereótipo reforçado pela publicação.  

A etimologia da palavra “violência”, definida por Ana Rosa Ferreira Dias 

(2008) é a seguinte: 
“‘Violência’ vem do latim violentia, que significa violência, caráter 

violento ou bravio, força. O verbo violare significa tratar com 

violência, profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a 

"vis", que quer dizer força, vigor, potência, violência, emprego de 

força física, mas também quantidade, abundância, essência ou 

caráter essencial de uma coisa. Mais profundamente, a palavra "vis" 

significa a força em ação, o recurso de um corpo para exercer sua 

força e, portanto, a potência, o valor, a força vital.” (p.102) 

Citando Michaud (1984) a autora mostra que a abordagem jurídica 

sobre a violência prevê, além da força física, um outro tipo de força imaterial, 

que pode transgredir determinada ordem normativa. Desta forma, pode-se 

constatar que a violência se manifesta de formas distintas podendo ser 

inclusive psicológica, ainda que seja mais comum analisá-la do ponto de vista 

físico pelo fato de, neste caso, os danos materiais serem mais visíveis.   

A autora então evidencia que a violência se instala quando um ou 

vários autores causam danos em graus variáveis a pessoas distintas até 

mesmo por meio de suas participações culturais e simbólicas. 

Problematizar sobre estas fotografias é relevante na medida em que, 

além de se tratar de um veículo midiático, estes jornais têm um alcance e um 

ponto de distribuição muito amplo ocupando, além das bancas de jornais, 

padarias, farmácias, supermercados e diversos outros estabelecimentos.  

Sendo assim, estas fotografias que trazem toda estas mensagens 

subjetivas internalizadas são consumidas rotineiramente, enquanto o leitor 

toma um café, espera em uma fila ou dentro do ônibus, tornando-se algo 

banal e tão arraigado que ele sequer percebe sua influência na vida 

cotidiana.  
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 O corpo violado em narrativa crossmedia:  

um estudo das apropriações jornalísticas de postagens de 

vítimas em sites de redes sociais     
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Bruno KLEMANN (UTP)2 

 

Resumo: O trabalho pretende examinar as diferenças narrativas que 

comparecem nas apropriações jornalísticas das postagens de vítimas de 

violência sexual e/ou de gênero, que circulam em sites de redes sociais, como 

Facebook e Instagram. O objetivo é compreender como se estruturam as 

passagens dos posts para o jornalismo e quais as implicações desta 

apropriação à figura da vítima, já que comparece enunciada em um contexto 

de cruzamento de materiais, simultaneamente, autobiográfico e informativo-

jornalístico. O referencial teórico avança leituras que discutem a enunciação 

dos corpos violados em Butler (2006; 2015; 2016), Caldeira (2017), e o 

cruzamento midiático de materiais em Jenkins (2009), Josgrilberg e Lemos 

(2009), para compreender como se efetiva este jogo de narrativa visual em 

um contexto marcado pela discussão da convergência como uma 

característica da cultura contemporânea. A partir de exemplares do material 

empírico da pesquisa analisamos as apropriações das postagens do corpo 

violado das vítimas, que transitaram dos posts às páginas jornalísticas, entre 

2016 e 2017.   

Palavras-chaves: Corpo, Vítima, Narrativa crossmedia 

 

Introdução 

 

Imagens de vítimas de violência sempre participaram de um contexto 

discursivo e protocolar com ampla circulação na sociedade ocidental 

elaboradas, principalmente, pelo fotojornalismo, como atentam alguns 

pesquisadores (LAVOIE, 2011; ZELIZER, 2010). No entanto, o uso de sites de 

redes sociais tem, cada vez mais, predominado como espaço de enunciação 

dos sujeitos no cotidiano. Para além de fotografias de viagens, festas, look do 

dia, dentre outras temáticas, observamos que diversas imagens de violências 

também têm sido disseminadas nos perfis de usuários das redes.  
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2 Bolsista de Iniciação Científica. Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). E-mail: 
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Tais postagens servem à denúncia de um acontecimento, à 

comprovação de um fato violento ou mesmo como desabafo à indignação 

ou à dor vivenciada no cotidiano. Através destes posts, vítimas de violência 

sexual e/ou de gênero tem buscado formas de ampliar sua voz, de articular 

consensos em torno de suas reivindicações e denúncias, bem como 

fomentar uma rede de apoio acerca do compartilhamento de sua 

experiência pessoal. Contudo, se estes aspectos enunciativos, de cunho 

fortemente autobiográfico, comparecem com mais frequência no âmbito das 

redes sociais articulados, sobretudo, pela produção e compartilhamento de 

materiais oferecidos pelos próprios sujeitos, no âmbito dos meios 

considerados informativos, tal como o jornalismo -, ao contrário, estes 

mesmo materiais sofrem modificações a fim de compor um material distinto 

alinhado às normas e critérios narrativos, jornalísticos, e que deslocam o 

conjunto de motivações e endereçamentos observados nas redes.   

Este texto pretende examinar as diferenças que comparecem nas 

apropriações jornalísticas das postagens de vítimas de violência sexual e/ou 

de gênero, que circulam em sites de redes sociais, como Facebook e 

Instagram. O objetivo do trabalho é compreender como se estruturam as 

passagens dos posts para o jornalismo e quais as implicações desta 

apropriação à figura da vítima, já que agora comparece enunciada em um 

contexto de cruzamento de materiais, simultaneamente, autobiográfico e 

informativo-jornalístico. O referencial teórico avança leituras que discutem a 

enunciação dos corpos violados em Butler (2006; 2015; 2016), Caldeira 

(2017), e o cruzamento midiático de materiais em Jenkins (2009), Josgrilberg 

e Lemos (2009), para compreender como se efetiva este jogo de narrativa 

visual em um contexto marcado pela discussão da convergência como uma 

característica da cultura contemporânea. A partir de exemplares do material 

empírico da pesquisa analisamos as apropriações das postagens do corpo 

violado das vítimas, que transitaram dos posts às páginas jornalísticas, entre 

2016 e 2017.   

 

Do post à página: o corpo violado das vítimas de violência  

Como primeiro ponto de análise cabe observar qual o papel destes 

materiais visuais, claramente enunciativos e performativos, quando são 

produzidos e compartilhados pelas próprias vítimas de violência sexual ou 

de gênero, quando enunciados hoje, através de sites de redes sociais. Para 

tanto, é preciso atentar para o uso da imagem fotográfica, a selfie, como um 

dos elementos que compõe as postagens, de modo a oferecer uma 

compreensão sobre a articulação entre enunciação e visibilidade que 
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participa da construção de um “lugar de fala” agora atualizado pela própria 

vítima.   

Ao refletir acerca da expansão massiva das selfies nos mais diversos 

perfis que compõem as redes sociais, André Gunthert (2016), indica que é 

importante compreender o rápido desenvolvimento do autorretrato 

instantâneo, não pelo acesso aos dispositivos tecnológicos apenas, mas a 

partir do gesto de produzir uma imagem que busca instaurar uma forma 

particular de conversação entre sujeitos no contexto de redes. Convocados 

a participar da situação precisa que a foto postada oferece, os demais 

usuários ultrapassariam certo limite convencional da representação e seriam 

provocados a participar, de algum modo, daquela situação exposta e 

oferecida no “calor da hora”, instantaneamente. Tais imagens, segundo ele, 

produzem uma mensagem principal que se caracteriza pela situação 

intersubjetiva que se instaura entre seus espaços, ou seja, dentro e fora da 

imagem, assim como aos limites temporais de passado e presente do 

acontecimento, em geral, dados no momento imediato ou pelos vestígios 

recentes de tal acontecimento e que são trazidos pela foto. “A fotografia 

executada em um momento preciso não é apenas uma imagem de si, nem 

apenas uma imagem do local, mas precisamente o registro visual desta 

articulação efêmera; a relação do ator e a situação, inscrita na imagem” 

(GUNTHERT, 2016, p.154).  

Ainda segundo o autor, este tipo de conversação vernacular, prosaica, 

predominante nas selfies, e que circulam nas redes sociais, busca promover 

justamente a interação e a repercussão entre os demais usuários. Guiado 

por estes aspectos, convém ao sujeito autor-personagem – aqui, a vítima de 

violência sexual ou de gênero, fornecer, através de suas imagens, material 

que provoque alguma forma de réplica, ou seja, que incite uma conversação.  

A proposição de interação dada em uma selfie, na situação de 

violência, em particular, se torna importante na medida em que comporta 

tanto uma dimensão pessoal quanto fornece aos seus interlocutores 

materiais sugestivos da situação particular referenciada, capazes de 

instaurar alguma forma de conversação, relação ou engajamento 

possibilitado pela suposta proximidade entre os sujeitos, permitida pelas 

imagens dadas. 

 
É jogando com as incertezas do enquadramento, dos registros 

visuais de um manejo ou do amadorismo do ponto de vista, que a 

selfie apresenta um conjunto de falhas visíveis que são 

rapidamente consideradas como a assinatura do gênero. Estas 

falhas que as distanciam das regras de composição do retrato, e 

que lhes conferem o frescor e a originalidade, foram 
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compreendidas como manifestações de autenticidade (GUNTHERT, 

2016, p.160).     

 

Em um dos casos acompanhados na pesquisa, a modelo transexual 

Viviany Beleboni, usou as redes sociais para relatar os casos de violência 

sofridos. Em 2015, a modelo ficou conhecida por ter desfilado na Parada 

LGBT, em São Paulo, encenando a crucificação de Cristo. Em 2016, ela 

desfilou fantasiada de justiça com uma bíblia na mão e uma cruz sangrando 

na outra. Nas duas ocasiões, a modelo criticava expressivamente a bancada 

política evangélica e os dogmas religiosos como fatores responsáveis pelo 

acirramento dos casos de violência homofóbica e a propagação do discurso 

de ódio.  

Estes episódios também repercutiram amplamente na imprensa do 

país e a modelo relatou que, após sua aparição pública, passou a conviver 

com constantes agressões pelas redes sociais, ameaças de morte até a 

culminância das perseguições pelas ruas da cidade com ataques violentos. 

Em dois momentos principais, Viviany se dirigiu às páginas e perfis nas redes 

sociais para declarar as agressões sofridas.  

Em agosto de 2015, ela divulgou um vídeo no qual exibia o corpo ferido 

e sangrando, pois tinha sido agredida, minutos antes, por um homem 

armado com uma faca em uma rua próxima a sua casa. Junto às imagens 

divulgadas no post, ela escreve: “Acabei de ser agredida por uma pessoa que se 

fala que é de Deus. Você pode ver que estou com meu olho inchado. O meu rosto 

foi cortado. Acabei de secar porque estava saindo sangue. Meu nariz está todo 

inchado e ensanguentado. Se era isso que vocês inimigos queriam, vocês queriam 

(...). Eu fui quase esfaqueada. Estava passando na rua aqui perto de casa e a 

pessoa me conheceu. Ele estava com uma faca, esses marginalzinho, mendigo de 

rua, disse que não sou de Deus, que sou um demônio e o que eu fiz, eu teria que 

pagar. Sorte é que tenho 1.80m. Sou homem suficiente e conseguir apartar isso. 

Ele saiu correndo”. 

Ainda durante o relato, ela dá a entender que não registrará o caso à 

polícia. “Pra quê? Para eles te tratarem que nem um homem lá, para te 

chamarem que nem um homem e rirem da sua cara e não dar em porra 

nenhuma. Eu não vou. Sabe o que vou fazer? Vou ficar trancada dentro da minha 

casa”.  

No dia 11 de julho de 2016, Viviany sofreu outro ataque em uma rua 

do centro de São Paulo, desta vez, por cinco homens que a espancaram. Ao 

contrário da situação anterior, a modelo enviou um vídeo, em modo privado, 

porém, uma imagem acabou “vazada” e divulgada pela imprensa, apenas 

para comprovar os ferimentos visíveis em seu rosto. No entanto, ela manteve 

seu relato. Entre as passagens, Viviany conta os detalhes da agressão, 
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descreve o medo, a dor e pede orações e apoio. “A todo momento falavam que 

eu era um demônio, que essa raça tinha que morrer. Recitavam passagens da 

Bíblia ou que diziam alguma coisa relacionada à Bíblia. Falavam em Romanos e 

coisas como 'não te deitarás com um homem, como se fosse mulher' e muitas 

palavras que não entendia, como se fosse em outro idioma. Eles diziam também 

'traveco vira homem', 'praga da humanidade'. Ofensas e Chutes. Quero 

esquecer".  

Ao contrário da situação anterior, em que, mesmo tendo apresentado 

o corpo machucado em vídeo e fotos, a modelo teria sido alvo de críticas e 

suspeição do ataque relatado, desta vez Viviany decide não divulgar imagens, 

mas fazer de sua página um diário da violência sofrida. "Mais uma vez o que 

eu não queria que acontecesse com qualquer LGBTS acontece comigo só peço 

orações... pra que melhores logo... nada de fotos e nem vídeos dessa vez apenas 

que orem e mandem energias positivas". E diz: "Eu não percebi que estavam me 

seguindo e nem que me reconheceram. Toda vez que falam de cristofobia e que 

minha opinião tem voz, eu sou agredida em redes sociais e agora pela segunda 

vez fisicamente".  

Nos relatos postados por Viviany fica clara a dificuldade em definir 

como se reportar às redes sociais ou à imprensa para relatar as agressões 

sofridas. Na primeira situação, ela opta por fazer das selfies o registro factual 

de sua palavra, no entanto, diante das críticas sofridas, ela mesma retira do 

ar imagens e o vídeo postado e mantém apenas seu texto escrito. Na 

segunda situação, prefere detalhar o fato ocorrido e enviar um vídeo de 

modo privado para que outros usuários não tenham acesso, mas uma das 

imagens é divulgada pela imprensa.  

Em um dos materiais jornalísticos observados, o portal de notícias 

UOL, divulgou, em 11 de julho de 2016, uma matéria intitulada “Transexual 

‘crucificada’ na parada Gay denuncia nova agressão em SP”. Uma das fotos 

divulgada é a reprodução da selfie postada por Viviany, em seu perfil do 

Facebook. Logo abaixo, após informar sobre o fato em conformidade com o 

post de Viviany, o portal elenca outras matérias sobre a participação da 

modelo, como uma retrospectiva, para compor uma espécie de narrativa 

“antes e depois” da apresentação pública da modelo. Em 10 de agosto de 

2015, em 09 de março de 2016 e em 29 de maio de 2016 comparecem, em 

sequência, as matérias com links que informam desde a aparição pública da 

modelo na Parada Gay, considerada “polêmica”, até a notícia mais atual do 

caso de violência em uma rua, no centro de São Paulo.  

A observação da estrutura do antes e depois colocada pelo portal de 

notícias permite sublinhar um outro processo narrativo, agora de 

causalidade e consequencialidade, no “antes e depois” organizado pelas 
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matérias sequenciadas oferecidas pela imprensa. Aliás, o qualificativo 

“polêmica”, portanto, não é colocado de modo gratuito se observado o 

encadeamento das notícias em chamada; a primeira aparição pública e 

“polêmica” de Viviany culmina em agressões – tanto nas redes, quanto nas 

ruas, de modo que o nexo causa-consequência comparece organizado na 

estrutura narrativa oferecida pelo jornalismo.       

Não obstante, em seus posts, Viviany, ao contrário, se coloca tanto à 

denúncia da agressão sofrida como ao pedido de apoio e oração para que 

tanto ela, quanto outros transexuais, consigam superar a violência. Quando 

comparamos, em cotejo, os dois modos de relatar a violência, os posts nas 

redes e as páginas na imprensa, percebemos a diferença narrativa na 

organização textual e visual, o endereçamento aos públicos e a distinção na 

ênfase dos acontecimentos violentos. Se nos posts, a ênfase dada pela 

própria Viviany está em sua fala, no modo como conta e como se mostra nas 

fotos, e a expectativa de que isso seja suficiente para não tornar a ser 

criticada e ofendida, nos materiais apropriados pelo portal de notícias, ao 

contrário, os posts são usados apenas como mote para apresentar o elenco 

de notícias conforme critérios sequenciais – e, no limite, justificados -, que 

culminariam nas agressões como os fatos finais reportados. Deste modo, 

observa-se que o jornalismo tem se valido destes materiais produzidos e 

divulgados em ambientes digitais on-line, através dos perfis em sites de 

redes sociais, a fim de convocar outras formas de adesão às notícias 

veiculadas com lastro nas experiências da vida cotidiana dos sujeitos, de 

modo a passar por variados campos de afinidade e interações afetivas com 

os públicos.   

Segundo Jenkins (2009), nas mídias tradicionais os receptores eram 

considerados consumidores passivos, previsíveis, estáveis ou ainda leais. 

Atualmente, devem ser pensados como usuários ativos, migratórios, e 

sobretudo conectados culturalmente. Deste modo, os estudos sobre 

conteúdos veiculados em plataformas mediáticas diferentes devem ser 

compreendidos em uma visão integrada, em cotejo, sob risco de produzirem 

leituras parciais.  

A convergência dos meios é mais que uma prática, mas uma 

perspectiva para refletir o diálogo entre diferentes meios, conteúdos, 

sujeitos e falas (Josgrilberg; Lemos, 2009). O que se coloca como crossmedia, 

é um processo de difusão de conteúdo entre diversos meios, ou seja, um 

cruzamento de mídias. Nele, o material não precisa ser idêntico, mas o que 

é divulgado em uma mídia completa o que se apresenta em outra. Assim, 

pode existir uma diferenciação no texto, o acréscimo de imagens, arquivos 

em áudio, entre outros, ou ao contrário, o corte e a edição de recursos. O 
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que é preciso apreender é que este tratamento diversificado tem como 

objetivo adensar a interação entre público e conteúdo, mas considerar 

também as especificidades de cada meio na adaptação e releitura, que levam 

às diferenças narrativas significativas entre enunciador e enunciado, tais 

como observados na apropriação dos posts pelas páginas da imprensa. 

 

Por outros cruzamentos: entre enunciação e visibilidade de 

corpos   

 

Ainda, como um aspecto relevante de análise destes materiais, pode-

se indicar que a atitude da modelo, ao levar os ataques às redes sociais, 

comparece como gesto consciente de que sua imagem e sua aparência física 

perturbam algo do discurso e da atitude normalizada ainda vigente na 

sociedade. Esta relação próxima e tensa entre a palavra e a imagem do corpo 

violado, sofrido e exposto, circunscrita em atos de violência é sublinhada por 

Judith Butler (2006) quando discute qual vida é realmente precária, social e 

politicamente. 
 

“Isto significa que, em parte, cada um de nós se constitui 

politicamente em virtude da vulnerabilidade social de nossos 

corpos – como lugar de desejo, mas também de vulnerabilidade 

física, como lugar público de afirmação e de exposição -. A perda e 

a vulnerabilidade parecem a consequência de nossos corpos 

socialmente construídos, sujeitos a outros, ameaçados pela perda, 

expostos a outros e suscetíveis de violência por causa desta 

exposição” (BUTLER, 2006, p.46).  

 

Para Butler (2006), o corpo por si só já tem uma dimensão 

invariavelmente pública e coletiva desde o nascimento. Sua exposição, sua 

imagem, seja inscrita como fonte de desejo ou como alvo de agressão, 

sempre estará sob as regências do poder social, instituído ou não. 

Reconhecer esta radical e originária vulnerabilidade – do corpo, da 

imagem, da palavra - é uma condição para pensar os vínculos coletivos que 

se estabelecem entre sujeitos. A questão urgente a que Butler nos desafia é 

saber se ainda “há algo que possamos aprender acerca desta distribuição 

geopolítica da vulnerabilidade corporal” (BUTLER, 2006, p.55) ressaltada aqui 

pela fala de uma vítima qualificada pela homofobia. Os relatos de violência 

expostos e compartilhados por Viviany são apenas alguns exemplares da 

dissimetria destes sujeitos, palavras e imagens que são ainda mais 

vulneráveis, precários, mesmo sendo exibidos e apresentados pelos próprios 

sujeitos, como nos afirma a autora, na medida em que suas formas de 
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aparição são restritas à figura da vítima. Assim, a objeção dos espaços 

disponíveis às suas formas de aparição não se destaca apenas pela evidente 

negação de direitos destes sujeitos, mas também pela ausência de 

reconhecimento e legitimidade de sua vida comum nos espaços públicos. 

São corpos, imagens e palavras que partilham de uma mesma natureza 

vulnerável e que oscilam entre a afirmação de si e a exposição pública 

possível ou aceitável.  

Além disso, é possível perceber nos relatos-postagens da modelo o 

tom do descrédito ampliado às instituições passando pela imprensa 

jornalística, policial, religiosa, enfim, por todos estes falares oficiais -e visíveis- 

tradicionais da sociedade, que se generaliza de tal modo, que o uso destes 

sites de redes sociais comparece como suposto recurso da livre expressão 

dos sujeitos. Embora a própria modelo tenha vivido outras formas de 

agressão nas mesmas redes, a possibilidade de contar, ao menos, é o que se 

coloca como imperativo à voz destes sujeitos constantemente vitimados. 

Sabemos, contudo, que as próprias redes sociais também possuem seus 

próprios critérios de restrição e controle. Mas daí prossegue a justificativa da 

modelo, desde a primeira opção do relato, de não recorrer à polícia para 

denunciar a agressão; “Pra quê?”, questiona afirmando. 

O que nos parece é que Viviany empresta sua vivência particular para 

compartilhar uma história que clama ao outro pela via íntima e sensível. A 

vida e a escrita parecem tecer o significado da dor e do sofrimento ao nível 

dos afetos, das emoções, buscando comungar o choro cúmplice que o 

cansaço da luta promove em algum momento de fragilidade.  

A experiências narradas de dor e sofrimento, nestes casos, são 

porosas e flexíveis tanto à verdade dos acontecimentos quanto à verdade 

dos sujeitos do modo como sentem e apreendem, isto é, eivadas de 

hesitações, dúvidas, silenciamentos, circunstanciadas pelas vivências que 

movimentam as intensidades dos laços afetivos que promovem com aqueles 

que seguem, compartilham, curtem, respondem. O que há através do 

trabalho da escrita destes, e de outros relatos, é sempre um apelo à escuta 

(política) e não um gesto solitário, solipsista da dor.  

Ainda segundo Recuero, Bastos e Zago (2015), estes sites de redes 

sociais deram outra dimensão à discussão sobre a esfera pública na medida 

em que compreendem um tipo de espaço construído pelas tecnologias, mas 

também pelo tipo de público ou coletivo que emerge destas apropriações. 

Por isso seria mais preciso trabalhar com o conceito de “públicos em rede”, 

uma vez que público é o que se constitui no interior destes espaços 

permeados pelas características da prática comunicativa e tecnológica, ao 

invés da noção tradicional de público como na sociologia. Nas redes sociais, 
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os públicos são muitos e se configuram pela permanência das interações ali 

circunscritas, pela possibilidade de acesso, busca e replicação destas 

interações produzidas, além do potencial de alcance destes conteúdos. Isso 

indica que as redes constituem e efetivam públicos, não espaços públicos.  

 
“Os sites de rede social, com isso, podem ser compreendidos como 

elementos ampliadores da esfera pública que proporcionam um 

espaço onde, além da socialização, os atores podem expressar e 

reproduzir opiniões políticas e ideias que contribuem para o debate 

público. A facilidade técnica para produzir e reproduzir mensagens 

de manifestação e apoio (curtindo ou retuitando, por exemplo) é 

condizente com um conceito de opinião pública como uma rede de 

comunicações intermediando múltiplas relações entre sistemas 

sociais. Essa rede de opiniões e comunicações, contudo, não é 

necessariamente fática e permeia tanto posições explícitas como 

arranjos tácitos.” (RECUERO, BASTOS, ZAGO, 2015, p.35).  

 

Estas novas formas de interação que constituem o espaço de fala e 

enunciação criado através dos sites de redes sociais evidenciam conexões 

sociais e modos de interação diferentes daquelas off-line, sem dúvida, mas 

nos oferecem indicativos importantes para compreender como estas 

postagens, então, projetam ou constituem a visibilidade das vítimas que aqui 

comparecem. 
 

Considerações finais 
 

O objetivo deste trabalho foi retomar alguns pontos principais da 

investigação acerca do processo de cruzamento entre jornalismo e redes 

sociais, a partir das apropriações que o jornalismo faz das postagens de 

pessoas que se enunciam vítimas de agressões, violências, e que produzem 

e compartilham suas histórias em sites de redes sociais, como Facebook. 

Observamos que não se trata apenas de adaptação do conteúdo para os 

diferentes meios, como se fosse uma fórmula narrativa, e sim, que 

crossmedia elabora a forma como estão interligados, como se cruzam falas e 

sujeitos. Daí a importância de compreender como se estruturam tais formas 

narrativas entre redes/autobiográficas e o jornalismo/informativo e quais as 

implicações desta apropriação à fala ou lugar da vítima, posto que agora ela 

não mais se enuncia, mas comparece enunciada em um contexto de 

cruzamento de meios e conteúdos com vistas às diferentes formas de 

adesão e engajamentos dos públicos. 
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Nestes exemplares comparecem, portanto, um processo de 

conjugação entre enunciação e visibilidade. Narrar e narrar-se assumem, 

simultaneamente, as conjugações do ver e do ser visto, do contar e também 

do contar-se.   
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Urgência em não morrer: um olhar feminista sobre as 

manifestações #EleNão de 2018 em Londrina/PR 

 
Luana Maria Batista Amancio DA SILVA1 

 
Resumo: Falar sobre Feminismo, revisar a história e estudar o movimento 

revela a urgência com a qual as batalhas das mulheres foram construídas. E 

esta ainda é latente na contemporaneidade. A proposta deste estudo é visitar 

essa emergência onipresente na luta Feminista, através de um breve resgate 

histórico do movimento, e traçar paralelo com as manifestações #EleNão nas 

eleições de 2018, em específico os acontecimentos na cidade de 

Londrina/PR. O estudo se fundamenta no saber militante de quatro 

mulheres envolvidas com o ato, utilizando-se de aspectos da proposta da 

metodologia da cartografia sentimental. Com esse mergulho, foi possível 

entender a dimensão do evento no cenário político e a relação com a luta 

das mulheres no Brasil e na resistência à uma onda fascista crescente.  

 

Palavras-chaves: Feminismo, Ele Não, Manifestações, Mulheres. 

 

Introdução 

Estudar as mulheres e suas lutas é muito significante para mim. 

Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ter uma rede presente de mulheres 

à minha volta. E terceiro, por encontrar na luta e nesses grupos de mulheres 

inspiração e força necessárias nos momentos de queda. O tema se faz 

importante também, pois se relaciona com a primeira turma de 

Especialização em Comunicação e Cultura Política do Departamento de 

Comunicação da Universidade Estadual de Londrina - UEL, que reuniu, em 

ano de eleição, em ano pós golpe eleitoral2 e em ano de ameaças à 

democracia, uma rede forte de pessoas inspiradas em mudar o mundo, e, 

em especial, uma rede forte e inspiradora de mulheres, que eu tive a honra 

de fazer parte. E é essa nula neutralidade com o tema que me levou à 

Cartografia Sentimental. 

                                         
1 Graduada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). Orientado por Reginaldo MOREIRA, Doutor em Ciência da 

Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e professor do departamento de 

Comunicação Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2  Em um período que durou de 2 de dezembro de 2015 a 31 de agosto de 2016 a até então 

presidenta, democraticamente eleita, sofreu um desligamento do seu governo por questões 

políticas (Para saber mais: Radiografia do Golpe, 2016 de Jessé Souza). 
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Fui apresentada à Cartografia Sentimental em duas etapas: a primeira 

foi pelo meu orientador neste estudo, professor da UEL e doutor em Ciências 

da Comunicação, Reginaldo Moreira, que, com sua paixão pela cartografia, e 

antes de tudo, pelos sentimentos e pelas pessoas, me afetou. A segunda, 

com as leituras que fiz de Sueli Rolnik, que é pesquisadora, psicanalista, 

crítica de arte e de cultura e curadora. No movimento que fiz de descoberta 

da metodologia, fui descobrindo também possibilidades para o meu tema de 

estudo, e compondo o que é apresentado aqui. Moreira me levou a Rolnik, 

que por sua vez, desenvolveu seus estudos a partir da cartografia dos 

filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari.  

A cartografia é um movimento de lançar-se ao tema em queda livre. É 

uma viagem, sem itinerário definido. É uma Metodologia de Pesquisa que 

envolve e permite à quem a produz uma (re)descoberta do problema 

proposto, ao passo que permite também e impulsiona uma (re)descoberta 

de si mesmo. Segundo Rolnik: 
 

Para os geógrafos, a cartografia - diferentemente do mapa: 

representação de um todo estático - é um desenho que acompanha 

e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da 

paisagem. Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A 

cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo que 

o desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a 

formação de outros: mundos que se criam para expressar afetos 

contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes 

tornam-se obsoletos. (ROLNIK, 2016, p. 23). 
 

Dessa forma, me envolvi com aspectos dessa metodologia para 

construir este trabalho. Ela possibilitou o empoderamento do meu saber 

militante para desbravar caminhos e descobrir novas perspectivas e histórias 

que esse caso-guia poderia contar. Foi uma experiência desafiadora lançar 

meu olhar-participante para o ato e para os acontecimentos desse ano 

passado, ainda tão recentes e pulsantes na minha memória. Ao longo dessa 

narrativa, faço um paralelo do estudo com um mergulho em um rio, esse rio 

que transborda, corre lento, corre bravo, evapora, condensa e retorna. Esse 

rio que é ser mulher, ser mutável, transversalizada, que fura até pedra com 

persistência, corrói superfícies, ao mesmo tempo que nutre vida nova e mata 

a sede. Compartilho uma letra da cantora, compositora e ilustradora Tulipa 

Ruiz, interpretada por Elza Soares, também cantora e compositora, que 

inspira e traduz meu mergulho nesse rio: 

 
Banho 

Acordo maré 



 

41 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Durmo cachoeira 

Embaixo sou doce 

Em cima salgada 

Meu músculo musgo 

Me enche de areia 

E fico limpeza debaixo da água 

Misturo sólidos com os meus líquidos 

Dissolvo pranto com a minha baba 

Quando tá seco logo umedeço 

Eu não obedeço porque sou molhada 

Enxáguo a nascente e lavo a porra toda 

Pra maresia combinar com o meu rio, 

Viu 

Minha lagoa engolindo a sua boca 

Eu vou pingar em quem até já me cuspiu,  

Viu. 

(SOARES, 2018) 

 

A redação encontrada aqui respeita uma linguagem dialógica, em 

primeira pessoa e com a busca por uma escrita não sexista, tentando 

desprender dos vícios de centralizar e generalizar para o sexo masculino as 

palavras, além disso, procuro ressaltar cada pessoa que me ajudou a tecer 

essa pesquisa, apresentando o nome completo e pontos introdutórios sobre 

quem ela é, ou foi. Além dos auxílios metodológicos da cartografia 

sentimental, e das autoras e dos autores que me ajudaram a tecer conceitos 

e ideias, realizei entrevistas com três militantes envolvidas com o ato. Ao 

longo desta pesquisa, relaciono esses registros e narrativas com a minha 

experiência, resultando em um trabalho que tenho orgulho de apresentar a 

você. Essa é uma pesquisa que não “[...] se debruça sobre as mutações vividas 

nesse processo, mas [...] que se constrói junto com elas e como parte delas.” 

(ROLNIK, 2016, p. 15). 

As personagens que aparecem neste estudo são mulheres que 

tiveram envolvimento com o ato #EleNão, três participaram da organização 

do evento, e uma esteve presente no ato. Escolhi mulheres com diferentes 

histórias na militância, e que pudessem contribuir com distintas visões sobre 

o tema. Apresento agora, cada uma delas:  

A primeira entrevistada foi Dara Rufino, que tem 21 anos, é estudante 

do primeiro ano de História da UEL e é da cidade de Barbosa Ferraz, interior 

do Paraná. Dara mora na cidade de Londrina há 1 ano, tempo que coincide, 

não por acaso, com o início do seu ativismo. Ela não define sua militância por 

vertentes, mas me contou que simpatiza com o Feminismo Radical, mesmo 

tendo algumas críticas à teoria. A Dara começou na militância através da 
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Frente Feminista de Londrina, e foi com a Frente que ela participou da 

organização do ato #EleNão. 

A segunda entrevistada é a Meire Moreno. A Meire também é da 

Frente Feminista de Londrina. Ela nasceu em São Paulo, e está em Londrina 

desde 2002. O seu envolvimento com a militância começou no final da 

década de 1990, militava nos Movimentos Estudantis e em Movimentos 

Antifascistas. Após um tempo afastada, voltou a se envolver com a militância 

em Londrina, a partir da universidade. Atualmente é professora da rede 

estadual de ensino e não gosta de se limitar em nenhuma vertente feminista, 

se utilizando de todas para compor sua militância. Ela me contou que talvez 

se aproxime teoricamente mais do Feminismo Negro, das 

Interseccionalidades, mas prefere não se rotular.  

A terceira entrevistada foi a jornalista Laisa Oliveira, de 24 anos. A Laisa 

é de Jaguapitã-PR e mora em Londrina há 5 anos. Ela segue o Feminismo 

Interseccional mas atualmente está se aproximando do Feminismo Marxista. 

Seu primeiro contato com o feminismo foi na universidade, em 2013. Seu 

envolvimento com o #EleNão foi de participante e apoiadora do ato.  

E a quarta mulher a compor essa rede sou eu, Luana Silva, de 22 anos, 

pesquisadora, comunicadora e estudante de Ciências Sociais. Nasci em São 

Paulo, mas vivo em Londrina há pouco mais de 5 anos. Meu contato com a 

militância política foi a partir da faculdade, no ano de 2014. Atualmente, faço 

parte da Frente Feminista de Londrina e estive envolvida com a organização 

do ato #EleNão. Vejo sentido na teoria do Feminismo Interseccional, mas não 

sigo nenhuma vertente específica. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente, 

apresento um resgate histórico do Movimento Feminista no Brasil e depois 

contextualizo as eleições de 2018. Na sequência, explano sobre a motivação 

das mulheres para a organização do ato, e finalizo com uma sintetização 

sobre os afetos pós #EleNão. 

Metodologia e indicativos iniciais postos, prepare-se para o mergulho 

nesse rio, que tem muito a nos contar. 

 

Vamos visitar o passado? 

Começamos entendendo o que tantas caminharam nesse país até 

chegarmos aqui. No Brasil, as primeiras manifestações consideradas 

feministas são do século XIX, mas sabemos que as mulheres estão em luta 

há muito tempo3. Essa luta não documentada é por sobrevivência, por ser 

                                         
3 Sabemos das lutas de mulheres negras e indígenas para sobreviver à dominação imposta 

pela construção do Estado Moderno. Podemos citar como exemplo Aquatune (Para saber 
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tratada de forma digna, com direitos, e não com subjugações, inferioridade, 

como um instrumento de reprodução ou objeto das necessidades dos 

homens. A luta por existir enquanto mulher permeia todas as vertentes 

feministas, e é unânime nos diversos períodos históricos, sendo tão básica e 

primordial, que assusta ainda estarmos lutando por ela. É interessante 

perceber como a palavra luta sempre está vinculada ao feminismo, por uma 

questão de disputa, uma questão de busca não-harmônica por direitos, por 

reconhecimento e por igualdade social, econômica e liberdade. É importante 

compreender o peso e a bagagem dessa palavra, porque ela sinaliza que 

nenhuma conquista foi na base da boa vontade ou de coleguismo do 

patriarcado, mas justamente o contrário, somos todos os dias mortas pela 

simples condição de ser mulher4, e para que parem de nos matar, tomar essa 

posição e essa consciência de luta é um instinto de sobrevivência.  

É interessante não perder de vista, durante esse panorama histórico, 

que a história não segue uma linearidade, e que quando um direito é 

conquistado ele não é automaticamente colocado em prática e em uso na 

realidade de todas as mulheres, de todas as classes sociais e em todas as 

localidades. A história é construída e acontece de forma desregulada. Ela 

facilita nossa compreensão do todo e de períodos, mas não retrata fielmente 

a realidade homogênea do país, principalmente em um país tão grande 

quanto o Brasil, e tão desigual. O feminismo, portanto, nesse contexto, se 

revela como:  
 

[...] um movimento que luta por autonomia em um espaço 

profundamente marcado pelo político; defende a especificidade da 

condição de dominada da mulher, numa sociedade em que a 

condição de dominado é comum a grandes parcelas da população; 

no qual há diferentes mulheres confrontando uma gama de 

problemas diferenciados. (PINTO, 2013, p. 46). 
 

Quando buscamos na história documentada, a primeira referência ao 

feminismo é de Nísia Floresta, que foi uma educadora, escritora e poeta 

brasileira. Floresta escreveu o livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos 

Homens em 1832. As lutas, nesse momento inicial do feminismo, pairavam 

sobre direitos da mulher como cidadã, direitos de viver fora de casa, direito 

                                         
mais: Mural Memória das Mulheres Negras, 2014 de Emília Jomalinis), mas sempre existiram 

figuras de resistência antes mesmo do feminismo ser chamado de feminismo. 
4 No Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas vítima da violência, segundo dados de 

2019 do Monitor da Violência. Para saber mais: <https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/03/08/no-brasil-uma-mulher-e-morta-a-cada-duas-horas 

-vitima-da-violencia.ghtml> 
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de ser participante na sociedade, além de esposa, mãe e dona de casa. Essa 

fase é denominada pela historiadora, doutora em Ciência Política e 

professora da UFRS, Celia Regina Jardim Pinto, como um feminismo bem-

comportado (PINTO, p. 15, 2013). Essa onda apresenta manifestações por 

voto e direitos iguais, por possibilidade de ingressar no ensino superior e 

outros acessos à uma vida com direitos. Um nome forte nessa primeira fase 

de luta do feminismo é Bertha Lutz, ativista feminista, bióloga e política 

brasileira.  

O feminismo de Lutz e suas contemporâneas lutava pela incorporação 

da mulher como sujeito portadora de direitos políticos (PINTO, 2013). Ele 

carrega esse estigma de bem-comportado, por, justamente, não propor 

mudança na estrutura social do poder, nem no modo com que as relações 

patriarcais se davam. Ele reivindicava apenas a possibilidade de atuarem 

também nesse cenário e nessa estrutura.  

Fazendo um rápido diálogo com nossa contemporaneidade, 

percebemos que muitos quesitos desse momento foram conquistados e 

permanecem, como a possibilidade de votar, por exemplo. Entretanto, ter o 

direito não garante a prática, e muitas conquistas que tange a política e a 

participação da mulher ainda é pequena ou é raramente colocada em 

prática. No Brasil, segundo dado do Observatório de Igualdade de Gênero da 

América Latina e do Caribe (2017), é 11,6% a quantidade de mulheres 

prefeitas entre todos os municípios do país. Um dado preocupante quando 

pensamos que somos 51,6% da população (IBGE, 2017). Como o pontuado 

por umas das entrevistadas: 
 

Por muito tempo, a gente não era nem usuária dos serviços do 

Estado. Depois, conquistamos direitos e nos tornamos usuárias. A 

partir da década de 90, com a emergência do conceito gênero, nós 

passamos a também a ser a pessoa que oferece os serviços, que 

trabalham no serviço especializado, mas, sinceramente, eu acho 

que nós nunca estivemos para elaborar as regras, as leis e os 

serviços. (MORENO, 2019). 
  

Essa reflexão é muito importante para entendermos e observarmos 

como se mostra a ciclicidade da história e como o patriarcado carrega raízes 

muito profundas, em que reivindicações do primeiro momento do 

movimento ainda não foram sanadas. Outro ponto é de que as mulheres são 

sempre associadas com o cuidado, com o manual e com o atendimento, 

enquanto posições de gestão e liderança ficam sempre à margem de nós e 

são, automaticamente, associadas aos homens. As sutilezas do machismo 
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são de difícil desconstrução, porém, para nós, de simples observação, já que 

perpassamos por elas todos os dias. 

Nessa primeira fase, a luta feminista chegou a muitos ouvidos, e fez 

uma movimentação positiva e de conquistas no Brasil, com muita luta, 

resistência, persistência e organização social, conseguimos intervir na 

realidade. Segundo, Pinto (2013), a segunda vertente, inicia-se juntamente 

com o século XX, e revela uma face menos comportada do feminismo, é 

chamada pela autora de feminismo difuso. Nessa fase, “malcomportada”, as 

mulheres pautavam assuntos como: autonomia sobre o corpo, liberdade 

artística, direitos gerais iguais, e entre outros temas que não mais ficavam 

restritos à vida cidadã. Foi um momento de forte adesão e notoriedade ao 

movimento por parte de artistas brasileiras, como poetas e pintoras, assim 

como, começaram a fomentar movimentos de insurgência, pautando 

questões, que antes não eram mencionadas na luta. Foi em 1956, por 

exemplo, que aconteceu a I Conferência Nacional das Mulheres 

Trabalhadoras do Brasil.  

O cenário geral do Brasil, era tomado pelos efeitos da ditadura militar. 

Segundo Pinto (2013, p. 43) “no Brasil o clima era de ditadura militar, 

repressão e morte”. E essa realidade se abateu nos movimentos de 

mulheres. É interessante notar que a luta, nesse momento, começava a se 

estranhar com a política. O que se revela é que os movimentos em geral 

falavam: “Vocês podem até lutar por essa questão da autonomia e do corpo 

feminino, mas olha a situação do país, vamos resolver primeiro a questão da 

democracia e depois vocês voltam a reclamar dessas coisas de mulheres! 

Não temos espaço para isso agora”. E foi essa falta de espaço no interior de 

diversos movimentos sociais políticos, e esse descaso com as pautas 

identitárias, que impulsionaram vários grupos de mulheres a se reunirem e 

discutirem sobre a situação patriarcal da sociedade brasileira.  

Não existia espaço para os grupos feministas no Brasil, por conta da 

ditadura, e não existia espaço no exílio, por conta dos homens exilados, mas, 

mesmo assim, como sempre, as mulheres acharam alternativas e 

continuaram organizadas, mesmo que com uma maior discrição. E o 

feminismo seguiu, pautando temas diversos de mulheres e para mulheres. 

Esse momento de “acusa” por outros movimentos sociais que o feminismo 

sofreu não ficou exemplificado só em tempos de ditadura, essa acusação é 

contemporânea e vem de encontro com o relato de Moreno sobre o #EleNão 

e com a temporalidade política que vivemos:  
 

Uma das coisas que me incomodaram depois do #EleNão é que eu 

sou abordada por homens, nos lugares mais diversos, para acusar 

as mulheres sobre a eleição do Bolsonaro, que eles afirmam que se 
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não fosse o #EleNão, o Bolsonaro não teria sido eleito. Eu 

sinceramente, sei lá, é difícil ter uma avaliação né? Os caras têm 

bola de cristal, enfim... E isso é muito chato porque eles estavam lá, 

essas pessoas estavam lá, eles não participaram da organização, 

mas estavam no bonde, tiraram selfie [...] e eu fico pensando que, 

talvez, se não fosse o #EleNão, ele teria ganhado no primeiro turno. 

(MORENO, 2019). 
 

Esse tipo de silenciamento e culpabilização não é manobra pontual do 

patriarcado. Todos os ataques e as violências sofridas pelas mulheres se 

relacionam, em alguma instância, com essas sutis manifestações e 

manutenções de poder sobre o feminino.  

Voltando ao rio da história que estamos nos banhando: A partir dos 

anos de 1975, novas questões se somavam a história do feminismo. Neste 

ano a ONU - Organização da Nações Unidas, estabelece como sendo o Ano 

Internacional da Mulher, reforçando a pauta e a importância global da 

discussão da posição da mulher na sociedade. Nos anos seguintes, o 

feminismo se ramifica em diversos grupos e vertentes. Por volta de 1979, a 

luta pela redemocratização estava a todo vapor, e em 1980 as mudanças 

políticas, e a “normalidade” democrática que voltava a despontar, 

contribuíram para o movimento. Grupos que se voltavam a falar sobre a 

saúde da mulher, a criação de Conselhos e Delegacias da Mulher, 

consolidação de vertentes de um feminismo mais acadêmico, e entre outras 

novidades e possibilidades, surgiam. Destaca-se também a Constituição de 

1988, com atenção especial para a Carta das Mulheres (CNDM - Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher), resultado de um encontro de mulheres em 

Brasília que discutiram justamente a constituinte, e que resultou neste 

documento, citado por Pinto (2013) como um dos mais importantes da luta 

feminista contemporânea. 

Conforme vamos nadando nas águas da contemporaneidade, a 

história vai ficando mais difícil de ser contada. Os anos de 1990 revelaram 

uma onda antifeminista e pós-feministas, formada por grupos - inclusive de 

mulheres - que não concordavam com as pautas feministas. O passado de 

conquistas concretas (votos, direito a estudo, etc) parece que estancou, em 

muitas dessa geração, o interesse em se envolver com o ativismo. O 

movimento foi mais brando nas intervenções e reivindicações “radicais”, e se 

ateve a um feminismo por vias institucionais, com criação e manifestação de 

ONG’s, OSCIPI’s, Secretarias e outras manifestações organizadas por vias 

públicas. Nesse período, houve conquistas e manifestações em pautas de 

saúde, segurança e direitos das mulheres perante o Estado. Esse momento 

foi importante para que demandas feministas entrassem via caminhos 
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institucionais. Ele pode ser considerado como uma versão 2.0 do feminismo 

bem-comportado. 

Nos anos recentes, em 2010 e 2014 tivemos, respectivamente, a 

eleição e a re-eleição da primeira presidenta do nosso país: Dilma Rousseff, 

que é economista e política brasileira. No segundo ano de vigência de sua 

reeleição, ela foi impedida de concluir o mandato5. No processo de retirada, 

a ex-presidenta sofreu diversos ataques machistas e misóginos, 

contribuindo para teorias que apontam que, um dos pontos que 

sustentaram sua queda, foi por uma questão patriarcal. 

Estamos nos aproximando de novas água, e em breve, vamos 

mergulhar no ato #EleNão. Enquanto isso, convido você à uma última 

reflexão: Durante as leituras da história uma frase de Pinto se destacou, ela 

diz: “[...] as mulheres agredidas não queriam se tornar militantes feministas, 

queriam apenas não ser mais agredidas”. (2003, p. 81). Nas águas desse rio, 

esse é um dos momentos em que me afogo. Essa frase, ilustra perfeitamente 

a complexidade da vida das mulheres. O desespero com que inúmeras 

mulheres convivem diariamente. Ela exibe e reforça a necessidade e a 

realidade da existência de vertentes diversas do movimento. Cada grupo, 

cada mulher, cada coletivo tem a sua necessidade particular, a sua demanda 

e para muitas, a demanda é parar de apanhar na frente dos filhos, ou parar 

de temer o que o companheiro pode fazer toda vez que ele bebe demais. E 

para essas, o tempo nunca para de correr, a estatística não para. É uma 

questão de necessidades e de contextos. A comunicação do feminismo ainda 

comete muitas falhas em relação a compreender e se adaptar a isso, mas 

vem mudando muito com as redes sociais digitais. E o que mais reacende 

depois de me afogar em uma frase como essa é a de que: não pararemos e 

não aceitaremos retrocessos até que parem de nos matar por sermos quem 

somos, até que cada uma saia da mira do perigo. 
 

Ele Não!  

Chegamos. Aqui é um dos pontos tênues do rio. O ano é 2018 e o 

cenário é de eleições presidenciais. A figura de Bolsonaro vem sendo 

preparada como candidato desde 20166, e nós vamos nadando nos regates 

de matérias e nas memórias para entender o que aconteceu nesse momento 

das eleições.  

                                         
5 Veja mais em: https://revistacult.uol.com.br/home/maquina-misogina-e-o-fator-dilma-

rousseff-na-politica-brasileira/ 
6 Veja mais em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/jair-bolsonaro-apresentado-como-

pre-candidato-presidencia-da-republica-18791859.html 
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Jair Messias Bolsonaro foi militar e está em carreira política há 30 anos, 

ele foi vereador no Rio de Janeiro - RJ e Deputado Estadual também no RJ. O 

político defende ideias conservadoras, militarizadas e de direita. Suas 

primeiras manifestações públicas que ficaram populares foi no programa 

CQC da Band, em que vez ou outra faziam alguma matéria em que aparecia 

algum de seus comentários. E com isso, Bolsonaro foi espalhando seu 

discurso e ganhando quórum. Enquanto nós demoramos demais para 

perceber a seriedade e as proporções que aquelas falas poderiam tomar. As 

entrevistadas nos ajudam nesse resgate da memória: 
 

Durante um tempo a gente menosprezou as possibilidades das 

vozes conservadoras, ou talvez foi até a forma como esses 

discursos nos foram apresentados, e a gente não foi conseguindo 

enxergar as expressões desses discursos, talvez a gente não tenha 

ficado tão atenta. A gente ouve essas fagulhas dessas vozes 

reacionárias desde, pelo menos, o processo eleitoral de 2010. É algo 

que começou a crescer de forma mais impactante naquela época, e 

eu achei que era algo de mal gosto, que não ia dar em nada. 

(MORENO, 2019). 
 

A direita e os conversadores perceberam antes de nós essa ascensão, 

e começaram a trabalhar cedo na candidatura de um personagem que 

correspondia à essa nova face que o Brasil estava revelando. Com o 

impeachment de Dilma em 2016, e a rejeição alta de Michel Temer (o vice), o 

PT já anunciava Luiz Inácio Lula da Silva - ex-sindicalista, ex-metalúrgico e 

presidente do Brasil entre 2003 e 2011 - como candidato às eleições, para 

bater de frente com Bolsonaro que vinha ganhando forte. Mesmo com Lula 

preso, a candidatura foi lançada e divulgada. E somente no dia 11 de 

setembro o partido anunciou a substituição do ex-presidente por Fernando 

Haddad, que é professor, advogado e político.  

A promessa da campanha de Bolsonaro era romper com a dualidade 

que existiu, até então, nos cenários presidenciais do Brasil de PT vs PMDB, o 

argumento era por mudança para o país. Principalmente, um retorno aos 

ditos bons-costumes e à boa moral, de acordo com a família tradicional 

brasileira. Uma resposta ao contraponto claro dos avanços sociais obtidos 

nos governos de Lula e Dilma. 

A ascensão do Bolsonaro foi a resposta de uma onda conservadora 

que estava latente no país e em outras partes do mundo também (eleições 

do Donald Trump, por exemplo, nos EUA). Com projetos conservadores em 

pauta, assuntos polêmicos emergiram: armamento, ideologia de gênero, 

militarismo, kit-gay nas escolas, e outras pautas que, de modo geral, vão de 

encontro com as expectativas de uma sociedade patriarcal e 
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heterocisnormativa burguesa da pior forma que esse estereótipo de 

sociedade poderia ter para a luta feminista. Muitas conquistas já superadas 

e direitos já conquistados voltam a serem discutidos e questionados, 

anunciando a onda de retrocessos que viria, caso a extrema-direita vencesse 

a eleição.  
 

As atitudes que ele toma não fazem sentido, ele é um cara 

conservador, ok. Mas ele não tem engajamento político, não sabe 

como tomar decisões, só mete os pés pelas mãos e é isso, ele não 

tem muito jeito, isso que me deixa com mais medo, principalmente 

considerando que o PSL foi eleito em peso… Ele pode retirar muitos 

direitos que a gente já tem e barrar os outros que queremos 

conquistar, retrocede muito a luta feminista no Brasil. (RUFINO, 

2019). 
 

E esse cenário e essa ameaça a tantos direitos e a tantas conquistas 

foi o que nos impulsionou a lutar com extremo afinco e dedicação contra 

esse retrocesso, contra o corte dos nossos direitos, contra a morte de tantas 

de nós e, principalmente, nos impulsionou a gritar, em um coro com milhares 

de pessoas nas ruas do dia 29 de novembro de 2018: ELE NÃO! 

Vem, vamos viver essas próximas águas do rio. 
 

Vamos mesmo elegê-lo? 

As mulheres, como sendo linha de frente dos ataques do 

presidenciável, engrossaram o coro #EleNão e movimentaram 114 cidades 

do país, além de algumas manifestações em outras cidades do mundo. O ato 

do dia 29 de novembro de 2018, segundo PINTO (2018) foi a maior 

manifestação de mulheres na história do Brasil. A intenção era justamente 

sinalizar para os eleitores quem era de fato esse candidato e todos os seus 

planos de governo. Ilustrar como era um retrocesso para tudo que foi 

conquistado até então em respeito a lutas e aos movimentos sociais, e à 

situação do país em relação à cultura, à educação, aos direitos de previdência 

e leis trabalhistas. 

As “respostas” da população eram diversas. Era preocupante perceber 

que tantos concordavam com o posicionamento do candidato. Como foi 

relatado: 
 

O primeiro sentimento é de raiva né? Daí a gente tenta processar a 

raiva e vem o desespero né? Porque o problema não é porque é só 

Bolsonaro é que muita gente pensa como ele, ele representa o que 

está no imaginário de muita gente, a gente vê os vídeos, essas falas 
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dele, menosprezar a figura da mulher... O Bolsonaro coloca pra fora 

o que muita gente quer falar mas tem medo de dizer. Quando você 

para pra pensar que tem tanta gente que pensa que nós somos 

inferiores, que nós temos menor valor, de que somos menos 

capazes é frustrante, dá raiva, é até difícil descrever a sensação, é 

um misto de raiva, de medo, um sentimento de desvalorização. 

(MORENO, 2019). 
 

O discurso do candidato era vago, ofensivo e incentivava o ódio, suas 

abordagens eram sempre agressivas e a abertura para um diálogo ou debate 

não existia. Para ambientar melhor o cenário daquelas eleições, trago alguns 

pontos principais do presidenciável e da sua campanha: 

1) Bolsonaro, antes da campanha, já havia se destacado por algumas 

falas e posicionamentos declaradamente machistas, e nunca teve a 

preocupação em voltar atrás dessas declarações7. 

2) Os argumentos de preservar a moral e os bons costumes, de 

flexibilizar o armamento, de apoiar iniciativas como Escola sem Partido e 

outras formas de manifestação do conservadorismo, fazem ataques diretos 

ao feminismo, fazem aversão à igualdade e a luta de gênero e nutre uma 

onda conservadora e intolerante no país. 

3) Muito da sua comunicação com seu eleitorado e com a população 

foi pelas redes digitais, esse tipo de campanha favoreceu meias verdades e 

uma hibridez nas declarações. 

4) Foi criado um “alarde” de uma sociedade entregue à corrupção e ao 

fracasso econômico, e que precisaria de uma mudança de verdade para se 

reerguer e ser uma nação de respeito. Esse cenário fortaleceu um ódio 

coletivo as diferenças. 

Os pontos citados até então reforçam o panorama do cenário que 

estava formado quando pensávamos sobre a possível eleição do candidato. 

O sentimento que prevaleceu nos meses de eleição foi de medo. Temer pelos 

direitos, temer pelos comentários que vinham dos eleitores, temer por quem 

tem menos privilégios que nós, temer por nossas vidas, temer pelas vidas de 

quem a gente ama. 

Quando eu revisito as memórias dos dias que cercavam aquela 

eleição, o sentimento retorna. Essa é uma fala de Rufino, que me representa 

muito: 
 

Não é só uma oposição ao meu candidato, não é: “meu candidato 

perdeu e o outro ganhou”. Não se trata de política. Tem a ver com 

                                         
7 Para ver mais: https://www.youtube.com/watch?v=yRV98Im5zRs e 

https://www.youtube.com/watch?v=X-APpn-5aZA 

https://www.youtube.com/watch?v=yRV98Im5zRs
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a nossa resistência, como mulher, de pessoas trans, gays, lésbicas, 

ele ataca todos nós, todos os grupos de minorias, e inicialmente eu 

senti muito medo do que viesse acontecer. (RUFINO, 2019). 
 

Com essa visão, é perceptível o impacto que as mulheres perceberam 

que essa eleição teria nas suas lutas e conquistas, e isso ressoou nas ruas. 

Todas estávamos muito aflitas com essa situação de eleger uma figura como 

aquela, e pensar que seríamos representadas por ela, por no mínimo 4 anos.  

Antes de dar partida nas ondas nas ruas desse rio, gostaria de dividir 

a reflexão feita por Moreno, que é importante para entendermos uma das 

manobras dessa eleição e dessa propaganda política populista do Bolsonaro, 

e em como a eleição dele se mostrava bem provável: 
 

Com o PT fora do poder eles vão criar um outro monstro, e eles já 

criaram né? As mulheres feministas. O anticomunismo é presente 

no Brasil até anterior ao antifeminismo, mas é difícil convencer um 

país onde tem a classe trabalhadora forte.... Sei lá sabe? Acho que 

o discurso anticomunista eu acho que pegou menos…  Tem um 

texto do Luis Felipe Miguel que é Da doutrinação marxista a ideologia 

de gênero. Ele fala um pouco isso sobre como o movimento foi 

começar com um ataque as possibilidades de luta socialista da 

classe trabalhadora, mas que esse discurso ele se reforçou e 

ganhou força quando começou a atacar as feministas porque aí que 

mexeu com a ideia da moral. Porque num país de classe 

trabalhadora você falar que há necessidade de haver uma divisão 

justa dos recursos materiais não é tão difícil, se você chegar na 

periferia esse discurso cola. Agora direito da mulher aí é outra 

história, aí já é demais, e tem uma adesão em massa muito maior 

[...] essa direita que aparece, aí nos últimos 10 anos, enxergou no 

antifeminismo, um modo de convencer as pessoas de que o que a 

gente faz não tem valor, de desmoralizar o movimento feminista. 

(MORENO, 2019). 
  

E foi assim, com diversas manobras e controvérsias que a campanha 

aconteceu, explorando uma população com forte sentimento de 

antipetismo, uma população conservadora, e ludibriada pelas promessas da 

calmaria de uma sociedade conservadora se popularizou, nos atacou, 

claramente expôs o fim dos nossos direitos e teve mais da metade dos votos 

válidos. Mas, em momento algum, em meio há diversas evidências, não 

deixamos de lutar! 
 

O que elas querem? 
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O pedido era de socorro. As mulheres e outros grupos minorizados 

sentiam, na hostilidade da rua e nos ataques de violência, que os avanços 

conquistados foram um incômodo e não um orgulho para uma boa parte da 

população. Descobrir em rostos conhecidos, em pessoas queridas, a defesa 

e a reprodução dos discursos Bolsonaristas era comum. Com a votação se 

aproximando, e com a possibilidade do Bolsonaro ser de fato eleito, o aval 

para ser machista, racista e elitista estava dado. 

Londrina é uma cidade do sul, o que já acusa um território mais 

conservador, e ela faz jus ao estereótipo. Apesar da universidade pública, 

que concentra uma produção acadêmica e um acúmulo de pessoas mais 

progressistas, e de ser berço de diversas iniciativas populares e comunitárias 

de resistência (na arte, no teatro, na cultura hip hop, etc.), Londrina se mostra 

uma cidade predominantemente conservadora e elitista, ao passo que, para 

a tristeza desses últimos “honestos” e “seletos” grupos londrinenses, a cidade 

tem igualmente forte, um histórico nacional de corrupção - a Lava Jato, 

inclusive, começou por aqui.  

E era certo que, naquele momento, a cidade se revelaria, de fato, cada 

vez mais conversadora. E não foi diferente. Foram feitas passeatas pró-

Bolsonaro nas avenidas, ouvimos ameaças de que iria acontecer um ato de 

repúdio ao nosso no dia do #EleNão, mas, em contrapartida, recebíamos 

apoio e adesão de uma quantidade expressiva de pessoas. Recebíamos, 

diariamente na fanpage da Frente Feminista muitas mensagens de apoio e 

muitas de hostilização, foi um tempo que nos sentimos muito expostas, com 

muito medo, mas ao mesmo tempo, que estávamos fazendo uma coisa 

muito importante. Vejamos a fala de Rufino: 
 

Nojo, e um pouco de tristeza, sabe? Ele não faz ideia do que tá 

falando, ele tem uma ideia sobre a visão da mulher muito misógina, 

patriarcal, arcaica... [...] isso põe em risco todas nós, não só quem 

faz oposição, mas todas né, ainda mais as mulheres que estão em 

situação de vulnerabilidade. [...] principalmente naquela época do 

segundo turno, eu tinha muito medo do que poderia acontecer caso 

ele viesse a ganhar, e ao mesmo tempo eu senti um pouco de 

esperança sabe? (RUFINO, 2019). 
 

A sensação era justamente essa: medo. A figura do Bolsonaro 

desperta e potencializa o sentimento de ódio contra os diferentes, contra 

aquilo que não está dentro dos padrões de uma sociedade 

heterocisnormativa, patriarcal e racista. Oliveira compartilhou um 

acontecimento que ilustra bem como estava a “polarização política” naquele 

período: 
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Nós vivemos em uma cidade muito conservadora, mas que não 

mostra sua cara. Na verdade, a gente acha que não mostra tanto a 

sua cara como conservadora, só que na verdade, a gente fica em 

uma bolha, né? E não percebe isso.... Então o que eu sentia 

naqueles dias foi medo, medo pelo que viria. [...] no período de 

apuração dos votos, eu peguei um táxi para ir para casa de uma 

amiga. E ele falou alto tipo “nossa Bolsonaro vai ganhar mesmo”, 

ele falou de um jeito que eu achei que também estava encontrando 

aí outra bolha aí né tipo alguém que também estava revoltado com 

isso. Aí eu falei assim “Ah, pois é, essa cidade é muito reaça”, e ele 

falou “ah, eu votei no Bolsonaro, espera aí que eu vou tirar meu taco 

aqui para te bater”. [pausa] Sabe, pra ele foi uma piada, mas pra 

mim todo aquele sentimento de medo voltou, e  assim, se você faz 

uma piada desse tipo com o seu presidente, tem uma coisa muito 

errado com você, como ele, com a sua ideologia né?! E as pessoas 

perderam esse senso assim de compreender, e voltado pras 

mulheres, eu nem sei assim o quanto isso me toca. (OLIVEIRA, 

2019). 

  

No dia 29 de novembro de 2018, as mulheres marcaram, através das 

redes sociais o grande ato #EleNão8. O ato reunião mulheres de todos os 

estados do país que estavam dispostas a sair às ruas e reforçar que a 

guerrilha da extrema direita poderia estar forte, mas que a nossa também 

estava e que não éramos poucas. Em Londrina, conseguimos reunir um 

estimado de 2000 mulheres, na região central da cidade.  

A proposta da manifestação foi tirada em um grupo geral nacional do 

Facebook, e se espalhou em grupos locais em diversas cidades do país. 

Quem organizou o movimento aqui em Londrina foi a Frente Feminista de 

Londrina, que é uma Frente Ampla de vertentes feministas da cidade. A ideia 

da Frente foi juntar o ato com alguns outros eventos e organizar um Festival 

Pela Vida das Mulheres, com atividades em geral, se encerrando no grande 

ato no dia 29, e foi isso que aconteceu. 

O Festival teve início no dia 25 de novembro de 2018 e se encerrou no 

dia 29. A programação contou com oficinas no início da semana, palestras, 

um Festival Cultural na sexta e o grande ato no sábado pela manhã. A 

proposta era conseguir atingir diferentes públicos e levar o máximo possível 

de informação sobre as lutas feministas, sobre o dia 28/11 que é o Dia Latino-

                                         
8 A internet foi peça fundamental nessas eleições. Tanto para a campanha do candidato do 

PSL, quanto para os grupos de oposição. Um desses territórios online que foram chave para 

essa eleição foi o grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” que atingiu a marca de 1 

milhão de usuárias e foi de onde surgiu a tirada de um grande ato. 
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Americano e Caribenho de Luta Pela Descriminalização do Aborto e sobre a 

situação eleitoral do país.  

A fala de Moreno ilustra como foi a experiência com essa organização: 
 

Nossa como a gente trabalhou, né? A primeira coisa que me vem na 

cabeça é cansaço! Nossa, a gente trabalhou demais e eu acho que 

o pouco tem a ver com desespero, né? Talvez nós estávamos 

sentindo de um resultado que já era esperado né? A gente lutou até 

os últimos segundos, até o último segundo, até a prorrogação do 

jogo, até os pênaltis, assim eu acho o que traz o melhor sentimento 

daquilo foi a união das mulheres, a gente perceber tantas mulheres 

envolvidas para construção de uma ação política, pelo Brasil inteiro 

né? E o sentimento de esperança né? Porque talvez por mais que já 

tivesse uma derrota anunciada, o sentimento de esperança é 

importante, da gente perceber que não estamos sós, não 

estaremos sozinhas para enfrentar tudo isso, eu não sei se vocês 

lembram, mas a gente não tinha certeza se iria muita gente ou não, 

a expectativa era um negócio lá pra umas 500 pessoas, e a gente ia 

ser muito feliz se tivesse essas 500… ai ver tantas pessoas em 

Londrina [...] ver tantas pessoas reunidas para apoiar a luta das 

mulheres, e principalmente lutar contra o fascismo [...] aquilo acho 

que é o que encheu a gente de uma expectativa de que nem tudo 

está perdido. (MORENO, 2019). 
 

A energia do festival inteiro foi muito forte. Perceber uma 

manifestação com tanta adesão das mulheres, com tanto apoio popular, com 

tanta pluralidade ali presente nos fez enxergar que estávamos do lado certo 

da história e que precisávamos estar ali, que aquilo era espetacular. Que 

mulheres são fortes, mas que juntas somos indestrutíveis.  
 

Eu fui com um sentimento de medo. Mas quando eu encontrei os 

rostos que eu conhecia meio que o sentimento de medo passou, eu 

senti que eu estava em um lugar muito protegido, mesmo que 

acontecesse alguma coisa, tava tudo bem porque a gente estava 

juntas. Eu senti uma força extrema muito forte mesmo. Eu acho que 

nunca participei de algo que movimentou tantas mulheres e que foi 

tão bonito assim. De certa forma, mesmo que a gente se uniu por 

uma coisa muito ruim, é bom ver que a gente tem força. (OLIVEIRA, 

2019). 
 

Relembrar nosso nervosismo na semana do festival, e o êxtase que 

estávamos depois do grande ato é um excelente exercício. A cidade de 

Londrina, apesar de sua comunidade votante ser 80% eleitor do Bolsonaro, 

foi muito calorosa e de resistência. Londrina foi berço da militância de muitas 
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de nós, e devolver a ela esse ato, que afrontou, incomodou e deixou muitas 

marcas em cada pessoa que esteve ali foi impagável e muito especial. 

Londrina ser palco de uma das maiores manifestações #EleNão do Paraná 

diz muito. É sinal de resistência, de força e acima de tudo, de luta! 

Independentemente do que vem, o rio segue seu curso. 
 

E agora, Maria? 

Com 55,1% dos votos válidos, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da 

República, no dia 28 de outubro de 2018. Muitas coisas passavam pela nossa 

cabeça. 

“O que é isso, como a gente deixou isso acontecer? Eu sempre me pego 

pensando, vendo atualmente as notícias, como a gente deixou isso 

acontecer? ” (OLIVEIRA, 2019). “Sensação de medo que eu nunca tive antes, 

de andar na rua” (MORENO, 2019). “A gente sabia que se ele ganhasse a gente 

ia sofrer muito, e é o que tá acontecendo né, já está acontecendo” (RUFINO, 

2019) 

Parece que nesse momento do rio anoiteceu. Parece que ficou tudo 

escuro e qualquer barulho na água, qualquer sombra da noite assusta. E é 

assim que eu me sentia: pequena, bem pequena e com tudo escuro a frente, 

tudo traduzindo medos e inseguranças. Eu temia pela democracia e pelas 

pessoas que eu amava, pelas minhas amigas, pela minha família cearense, 

por mim e pelas amigas e amigos LGBTQIA+, eu temia pelo futuro, e vivi nele 

por umas duas semanas inteiras pós-resultado eleitoral. Com o tempo, a 

situação foi sendo digerida. E agora eu percebo que o rio é escuro, e as 

sombras assustam, mas nada melhor do que a ausência de luz para valorizar 

um céu estrelado e uma lua bem cheia, e esses pontos de esperança eu 

reconhecia nos meus pares. E me apegar a isso me faz compreender o rio 

com outra forma, me faz reconhecer o que me assusta e aprender a desviar, 

a enfrentar e a encarar, e é isso que eu venho fazendo. Continuar em grupos 

de resistência e na Frente Feminista é um dos jeitos de me manter no rio, e 

eu não quero arredar o pé dele tão cedo. Independente do medo que eu 

sinto toda vez que lembro que estou dentro dele, percebo cada vez mais que 

sou ele, e que isso me faz mais forte, e me faz perceber que não estou só e 

que é isso que importa.  

Depois desse mergulho livre pela história do feminismo, pelas 

memórias das minhas companheiras e pelas minhas memórias, o balanço 

que eu faço do #EleNão é muito positivo. Ele, sem dúvidas, foi um movimento 

histórico, de expressivo significado para a luta das mulheres no Brasil e na 

América Latina. Ele foi uma expressão de bravura de todas nós, de união, de 

coletividade e de organização. 
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Eu tenho o coração carregado de orgulho desse dia, e fé no que nós 

podemos fazer acontecer. É claro que existe a frustração e a tristeza por não 

ter conseguido impedir a candidatura do eleito, mas infelizmente isso não 

aconteceu e agora precisamos pensar a partir daqui.  
 

É uma derrota importante, mas ela era previsível. A gente vai ter 

que resgatar forças de algum lugar para se levantar de novo porque 

a gente resiste desde quando a gente se entende por gente né?! E a 

gente vai continuar resistindo, vai continuar viva! Agora a gente 

pode planejar isso, e não ficar dando murro na ponta da faca, sabe? 

Como que a gente vai fazer isso eu sinceramente não sei. Eu acho 

que o nosso grande desafio agora será pensar em quais serão as 

nossas estratégias políticas. (MORENO, 2019). 
 

Eu entrei nesse rio com a palavra urgência na cabeça. Eu tinha 

urgência em escrever esse artigo, tinha urgência em difundir o que foram 

aqueles meses e percebia urgência na luta das mulheres, urgência no 

Feminismo. E o sentimento continua, mas, o que se destacou e se revelou 

tão presente quanto, ou talvez um complemento indissociável foi a palavra 

luta, ela apareceu, traduziu e resumiu em muitas passagens o sentimento 

presente, e me mostrou que a urgência existe, e sempre gritou muito alto, 

mas que ela toma proporções enormes, catastróficas e de derrubar 

montanhas quando se associa a luta. Feminismo com urgência é o problema, 

é o fato, mas Feminismo com luta é o meio de transformação, de mudança 

para as possibilidades de um mundo novo. A mensagem que me acalenta é: 

fique calma, nunca foi fácil. O rio segue correndo e se renovando, assim 

como cada uma das mulheres que já brotaram nessa terra. E é por elas - as 

que já foram e as que estamos aqui - que o Feminismo existe e continuará 

existindo. Espero encontrar você em novas curvas deste rio.  
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Ç’est belle, curvas de Barbarella – Uma possível leitura da 

adaptação cinematográfica da heroína das HQs 

 
Lucas do Carmo DALBETO (FAAC/ UNESP)1 

 
Resumo. Em outubro de 1968, chegava aos cinemas americanos o filme 

Barbarella, longa dirigido pelo francês Roger Vadim que adaptava das 

Histórias em Quadrinhos (HQs) as sagas da aventureira espacial criada por 

Jean-Claude Forest. O filme estrelado por Jane Fonda teve um grande 

impacto sociocultural e pode ser considerado um marco na historiografia do 

cinema. À luz das teorias críticas feministas do cinema e de princípios da 

Análise do Discurso de linha francesa, este trabalho objetiva traçar uma 

leitura possível dos discursos veiculados pelo filme acerca das questões que 

permeavam sua produção, tendo como pressuposto a afirmação de Teresa 

de Lauretis, que compreende o cinema enquanto uma tecnologia de gênero 

e, como tal, agenciador de modos de existência. Acredita-se, portanto, que 

Barbarella traga o protagonismo para uma personagem feminina em um 

gênero no qual elas ainda têm pouca expressão, a ficção científica. Contudo, 

o filme reafirma estereótipos limitantes da mulher, reduzidos pelo olhar 

masculino dos produtores e de seu contexto de produção. 

Palavras-chaves: Barbarella, Teoria Feminista do Cinema, Adaptação 

Cinematográfica, Super-heroínas, Histórias em Quadrinhos. 
 

INTRODUÇÃO 

Em outubro de 1968 o diretor Roger Vadim lançava nos cinemas 

Barbarella, uma adaptação das Histórias em Quadrinhos criadas pelo francês 

Jean-Claude Forest. Nas narrativas, a aventureira espacial de voraz apetite 

sexual foi vivida pela atriz Jane Fonda, que estrelara um ano antes Descalços 

no Parque, uma comédia romântica que obteve inesperado sucesso de 

público e de crítica, se tornando, inclusive, o filme mais bem sucedido de 

Robert Redford à época, seu parceiro em tela. 

Para atuar em Barbarella, Fonda precisou questionar suas próprias 

convicções e o rumo que desejava para sua carreira. O filme, tal como o 

material original, seria repleto de cenas de nudez e insinuações sexuais. Por 

fim, foi convencida por Vadim a aceitar o papel, seu marido na época. O 

                                         
1 Doutorando em Comunicação – FAAC/UNESP, orientado por José Carlos Marques, docente 

celetista do Programa de Pós-graduação em Comunicação e do Departamento de Ciências 

Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual 

Paulista. 
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cineasta tinha em sua carreira filmes como ...E Deus Criou a Mulher (1956), 

Vingança de Mulher (1958) e Ligações Amorosas (1959), filmes que abordavam 

sexualidade e erotismo e tiveram grande influência na representação 

feminina em produções subsequentes. Em todos eles o corpo feminino era 

amplamente explorado.  

Apesar de receosa, Jane Fonda acreditou no potencial emancipador da 

personagem. Eram os anos 60, os movimentos feministas clamavam por 

mais autonomia sobre os corpos das mulheres, os jovens estudantes da 

França lideravam o de Maio de 68, os negros lutavam pela inclusão social nos 

EUA, a contra-cultura buscava estabelecer novos parâmetros socioculturais. 

O território era fértil para as discussões que poderiam ser fomentadas pelo 

filme, protagonizado por uma mulher independente, dona de seu próprio 

apetite sexual e a heroína que salvaria o dia. O filme seria um dos 

precursores no trato destas questões no cinema para o grande público. 

Contudo, ainda que tivesse a estrela do momento em cenas sensuais, 

o filme foi um fracasso nas bilheterias e também com os críticos. Só veio 

receber o status de cult anos depois, quando foi redescoberto pelo público 

em ocasião de seus relançamentos. O cinema, assim como as demais artes, 

tem o potencial transformador e questionador dos temas que permeiam a 

sociedade. Enquanto bem cultural, é passível de agenciar novas 

subjetividades, novas formas de ser e estar que podem ser amplamente 

difundidas devido seu alcance mundial. Para a filósofa Teresa de Lauretis 

(1994), esta capacidade do cinema o caracteriza como uma tecnologia de 

gênero e, desta forma, pode tanto reafirmar estereótipos de gênero que 

limitam as possibilidades de diversidade quanto transgredir estas normas. 

Barbarella, neste sentido, é potencialmente um catalisador de 

discussões acerca da representação feminina no audiovisual e também na 

sociedade. De modo geral, estas discussões se reforçam com a Teoria Crítica 

Feminista do Cinema nos anos 70. Tendo Laura Mulvey como um dos 

expoentes fundadores, a Teoria identifica o olhar patriarcal limitante com o 

qual as personagens femininas são desenvolvidas no cinema. A crítica da 

autora diz respeito às produções do cinema clássica, porém não é difícil 

perceber que, ainda que a própria Mulvey tenha revisto seu posicionamento, 

seus apontamentos indicam caminhos sistemáticos percorridos pela 

produção cinematográfica comercial moderna e, até mesmo 

contemporânea. 

Feita estas considerações, acredita-se que, mesmo que tenha sido 

pioneiro ao apresentar uma personagem feminina disruptiva, o filme acaba 

reafirmando alguns estereótipos que, posteriormente, serviram de modelo 

para as adaptações de super-heroínas das HQs. Este trabalho, portanto, tem 



 

60 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

como objetivo investigar as matrizes discursivas do filme Barbarella sobre a 

construção da identidade feminina nas produções cinematográfica 

adaptadas das Histórias em Quadrinhos segundo uma perspectiva da Crítica 

Feminista interseccional que poderá contribuir para a análise reflexiva - e não 

globalizante - de outras obras mais recentes de mesma origem. Uma vez que 

bens culturais são fruto de seu contexto de produção, a pesquisa também 

adota fundamentos da Análise de Discurso (AD) de linha francesa para 

investigar as condições de produção que influenciaram no desenvolvimento 

da adaptação, tal como quais são os discursos acerca da figura feminina 

veiculados pelo filme.  

 

O nascimento de Barbarella 

Quando Jean-Claude Forest publicou a primeira tirinha de sua sensual 

personagem Barbarella na revista francesa V Magazine, em 1962, 

provavelmente não imaginava que estava entrando para a história das 

Histórias em Quadrinhos. A exploradora espacial, conta o autor, foi um 

“fenômeno social” que catalisou demandas coletivas em um momento no 

qual estas questões pareciam florescer (LOFFICIER; LOFFICIER, 1985, s/p). 

As primeiras aparições de Barbarella aconteceram em capítulos de 10 

a 15 páginas que, com a rápida aceitação do público, foram agrupadas em 

um compilado 4 anos depois. Em prefácio ao encadernado lançado 

recentemente no Brasil, o jornalista e pesquisador Gonçalo Jr (2015), relata 

que o choque foi tamanho que a publicação foi censurada na França e 

retirada das livrarias. Uma mudança na indústria de quadrinhos se ensaiava 

a partir de então. Em sua gênese, os quadrinhos são um produto cultural 

voltado para crianças e adolescentes. Porém, com uma publicação voltada 

para os adultos e de grande sucesso, este estigma se desfez e incentivou uma 

série de outras personagens que abusavam da sensualidade. Na França, 

publicadas pelo mesmo editor de Barbarella,  Eric Losfeld, surgem Jodelle, de 

Guy Peellaert e Pierre Bartier (1966) e Saga, de Jean Rollin e Nicolas Devil 

(1967). Mas o movimento não se restringiu ao território francês. No ano 

seguinte ao lançamento de Barbarella é publicada na Inglaterra Modesty 

Blaise, de Peter O’Donnell (1962). Na Itália, Guido Crepax lançou a fotografa 

Valentina (1965). Do outro lado do oceano, Vampirella (1969), de Forrest J. 

Ackerman, desafiava as autoridades americanas em plena vigência do código 

de auto-regulamentação dos Quadrinhos (Comic Code Authority) que 

condenavam qualquer insinuação sexual. 

A repercussão de Barbarella chamou a atenção de Dino De Laurentiis, 

o notório produtor italiano radicado nos EUA que esteve por trás de filmes 

como A Invasão dos Bárbaros (1954), Guerra e Paz (1956), Noites de Cabíria 
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(1957) e outros filmes reconhecidos pela grandiosidade de suas produções. 

Os rumores da adaptação chegaram até o diretor francês Roger Vadim, que 

já demonstrava certo interesse pelas Histórias em Quadrinhos. Com 

Barbarella, Vadim pretendia abordam as questões morais que atravessavam 

a sociedade ocidental, em específico os EUA, por meio da erotização e 

exploração das curvas femininas, sua já reconhecida assinatura. 

O roteiro foi assinado por Terry Southern, que havia acabado 

recentemente o trabalho em Cassino Royale (1967), e se sentiu desafiado com 

a oportunidade de adaptar uma História em Quadrinhos. Contudo, seu 

trabalho pareceu não ter agradado muito a De Laurentiis. O filme passou por 

mais de uma dezena de roteiristas, entre eles Charles B. Griffith (A Loja dos 

Horrores, 1960), que não recebeu os créditos do trabalho, mas confessou 

posteriormente que cerca de um quarto do filme era de sua autoria. Em 

entrevista a Dennis Fischer (1997), Griffith contou que tudo o que Terry 

Southern fez foi reescrever o material original, e o resultado era bem ridículo, 

com uma Barbarella tão tola que atirava no próprio pé e coisas do tipo 

(FISCHER, 1997). 

Em sua defesa, Southern explicou que, a seu ver, Dino De Laurentiis 

estava apenas interessado em um filme que fizesse dinheiro, e Roger Vadim 

“[...] não estava particularmente interessado no roteiro, mas ele [o roteiro] 

era divertido, um olhar perspicaz para o erótico, o grotesco e o absurdo.” 

(SOUTHERN, apud HILL, 1997, p. 387).2 
 

A sedução de Jane 

Aos olhos de De Laurentiis, mais importante de que obter um bom 

roteiro para o filme era ter a estrela perfeita para dar vida a sensual 

personagem. A primeira opção do produtor foi sua conterrânea Virna Lisi, 

mas o contrato da atriz havia se encerrado e ela precisava retornar a Itália. 

Brigitte Bardot, que serviu de referência para as ilustrações de Forest, 

recusou o papel por não estar interessada em algo tão sexualizado. De 

Laurentiis sondou Sophia Loren, com quem havia trabalhado anos antes em 

A Invasão dos Bárbaros, mas a atriz estava grávida e não poderia assumir 

qualquer trabalho nos próximos meses. Barbarella chegou, então, às mãos 

de Jane onda, que se mostrou relutante em aceita-lo. 

A atriz vinha de um grande e inesperado sucesso, a comédia romântica 

Descalços no Parque, com Robert Redford, e queria dar mais seriedade à sua 

                                         
2 Trad. para “[…] wasn't particularly interested in the script, but he was a lot of fun, with a 

discerning eye for the erotic, grotesque, and the absurd.”. 
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carreira. À sombra da fama e talento do pai, o consagrado ator Henry Fonda, 

Jane lutava contra o estigma dicotômico criado pela imprensa da “boa moça/ 

rebelde sem causa” e buscava papéis mais desafiadores. Havia se mudado 

anos antes para França onde foi apresentada à Roger Vadim, diretor 

conhecido pelo seu envolvimento com jovens e belas atriz. Os dois iniciaram 

uma relação em 1963. Trabalharam juntos nos filmes A Ronda do Amor (1964), 

O Perigoso Jogo do Amor (1966) e Histórias Extraordinárias (1968). Ainda que 

que receosa quanto ao conteúdo sexual do filme, Jane acabaria cedendo, e 

seria dirigida pelo parceiro mais uma vez. 

 
Na biografia da atriz, Thomas Kiernan relata que Jane enfrentava o 

estigma da sensualidade pela qual era reconhecida. Era 

considerada um sex-symbol na América, título que não lhe agradava 

e trouxera problemas à sua imagem. Para a divulgação de A Ronda 

do Amor, os distribuidores americanos, Walter Reade-Sterling, Inc.,  

providenciaram um imenso cartaz em frente ao DeMille Theather no 

qual a atriz aparecia nua envolta em lençóis. Coincidência, ou não, 

no prédio em frente havia um anúncio do filme The Bible. A 

sociedade americana ficou em choque. Kiernan relata o 

depoimento de um conhecido colunista de fofoca da época, Earl 

Wilson. Em sua coluna ele escreveu:  

Não se ouve com frequência uma sofisticada frequentadora da 

Broadway gritar “É uma vergonha!”. Mas quando viu o cartaz de Jane 

Fonda – seu traseiro surpreendentemente pelado – cobrindo a 

frente do DeMille Theather [...]. Muitas pessoas, na maioria 

mulheres, telefonaram para protestar. (WILSON, apud KIERNAN, 

1982, p. 154). 

 

FIGURA 1: Fotografia de Friedman-Abeles, com o cartaz de Circle of Love, com Jane Fonda nua, 

cobrindo 8 andares do De Mille Theather, em Nova Iorque.3 

 
Fonte: Digital Collections, s/d. 

                                         
3 Disponível em: <https://digitalcollections.nypl.org/items/3df1a600-1c6f-0134-de99-

00505686a51c>. Acesso em 05 fev. 2019. 
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O cartaz não refletia o conteúdo do filme. Ainda que Jane passasse boa 

parte de A Ronda do Amor na cama, entre os lençóis, nenhuma parte íntima 

de seu corpo era revelada em tela. A atriz moveu um processo contra a 

distribuidora, mas anos depois se viu envolta em um escândalo similar. Fotos 

suas nua no set de O Perigoso Jogo do Amor, filme de Vadim foram capturadas 

sem a permissão da atriz e vendidas à revista Playboy, que as publicou na 

edição de agosto de 1966. Na chamada, Jane Fonda era apresentada como a 

nova criação de Vadim, após Brigitte Bardot. Sob o título The French Fonda, o 

ensaio apresenta 9 fotos em preto e branco de Jane em uma cena à beira da 

piscina com os seios à mostra, e uma 10ª imagem colorida creditada ao 

próprio diretor com a legenda “Foto pastoral da nudez de Jane Fonda, como 

uma bela pintura francesa.”4. 

O processo que a atriz moveu contra a revista se estendeu por meses. 

Em novembro de 1967 um novo fato reafirmava a imagem sexual da atriz. A 

revista Newsweek publicou uma reportagem na qual tratava de sexo e nudez 

no cinema. A capa era estampada por uma foto de Jane Fonda nua nas 

filmagens de Barbarella sob os dizeres “Tudo passa. A sociedade persuasiva”.  

 

FIGURA 2: Capa da Newsweek, 13 nov. 1967.5 

 
Fonte: Beverly in Movieland, 2012. 

                                         
4 Trad. para “Pastoral photo of nude Jane Fonda appearance of fine painting by French master”. 
5 Disponível em: <http://beverlygray.blogspot.com/2012/10/newsweek-going-going-

gone_23.html>. Acesso em 06 fev. 2019. 
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Criava-se um ethos de Jane Fonda que atrairia o público ao cinema em 

busca de seu corpo. A estreia de O Perigoso Jogo do Amor mostrou a Jane que, 

apesar de seus esforços como atriz, o maior interesse dos espectadores 

eram suas cenas de nudez. Ciente disto, Jane e Vadim embarcaram em 

Barbarella com o objetivo de oferecer belas e hedonistas imagens para o 

limitado público americano. (KIERNAN, 1982). No documentário Jane Fonda 

in Five Acts, a atriz relembra este processo. 

 
Dino De Laurentiis me enviou a famosa revista em quadrinhos 

francesa chamada Barbarella. Ele queria fazer um filme e eu 

interpretaria Barbarella. Eu sabia que Bardot recusara, Sophia 

Loren recusara, e eu não queria fazer isso. Quer dizer, eu olho para 

essas imagens, não me identifiquei com Barbarella. Bem, eu acho 

que Vadim era provavelmente o maior fã de ficção científica do 

mundo. Então, quando você tem uma história de ficção científica 

sobre sexo ... não havia como eu não fazer esse filme, e ele iria 

dirigi-lo. (JANE..., 2018).6 

 

Barbarella no divã 

Lançado em 1968, Barbarella trouxe às telas uma personagem mais 

pudica do que a que os leitores conheciam. Se nas HQs, a exploradora era 

uma verdadeira femme fatale, ciente de sua sensualidade e de seus atributos 

físicos, nas telas ela era uma ingênua garota prestes a descobrir sua 

sexualidade. Um trope que, recentemente, recebeu a denominação de born 

sexy yesterday. O mote da garota sensual, porém ingênua, é caracterizado por 

Jonathan McIntosh como “a mente de uma criança manifestada em um corpo 

feminino adulto.” (MCINTOSH, 2017, p. 1). 

Esta construção discursiva, comum na ficção científica, já esteve 

presente em filmes mais recentes, como O Quinto Elemento (1997), Resident 

Evil: O Hospede Maldito (2002) e Tron: Legacy (2010), mas é encontrado por 

McIntoshi desde os anos 40, em Ele e a Sereia (1948). O autor aponta que, 

analisar uma personagem deste trope é, quase sempre, recair no mesmo 

estereótipo do personagem masculino, um sujeito comum e com poucos 

atrativos. Contudo, não para uma mulher “[...] nascida ontem. Porque ela, 

                                         
6 Trad. para “Dino De Laurentiis sent me the very famous French comic book called Barbarella. 

He wanted to make a movie and would I play Barbarella. Now, I knew that Bardot had turned it 

down, Sophie Loren had turned it down, and I didin’t want to do it. I mean, I look at these pictures, 

I didn’t identify with Barbarella. Well, Vadim was, I think, probably the number one science fiction 

aficionado in the world. So, when you have a science fiction story that’s about sex… there was no 

way I was not gonna do this movie, and he was going to direct it”.  
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provavelmente, nunca conheceu outro homem, então ele será o cara mais 

esperto, incrível de todo o universo.”. (MCINTOSH, 2017, p. 1). 

O born sexy yesterday retoma à reflexão pontos acerca da produção 

cinematográfica que já estão em discussão há muitas décadas. Nos anos 70, 

a Crítica Feminista do Cinema se estabeleceu por meio do questionamento 

do local de subserviência e prazer às figuras masculinas ao qual as 

personagens femininas eram relegadas. Embasada na psicanalise, Laura 

Mulvey tece uma crítica ao cinema clássico hollywoodiano devido à 

predominância do olhar masculino que se estrutura no inconsciente da 

sociedade patriarcal (MULVEY, 1975). Desta forma, então, o cinema refletiria 

a própria forma como a mulher é compreendida na sociedade. 

Seu texto, considerado por muitos como fundador da Crítica Feminista 

do Cinema, foi revisitado pela autora diversas vezes. A visão binária e 

dicotômica apresentada por Mulvey desconsiderava, por exemplo, as 

diferenças entre as próprias mulheres e o olhar feminino das expectadoras. 

Mais recentemente, a autora admite que a psicanalise foi insuficiente para 

tratar da complexidade das questões, contudo era a forma pela qual as 

feministas dos anos 70 estavam aptas a iniciar esta reflexão. (MULVEY, 2015). 

Nota-se que a obra de Mulvey não se restringe ao seu texto mais conhecido, 

mas é aberta e constantemente revisitada, inclusive pela própria autora, que 

sempre a situa no contexto em que foi produzida. Ainda que algumas 

questões devam ser contextualizadas, é inegável que as figuras femininas 

apresentadas nas produções cinematográficas de Hollywood eram pautadas 

na misoginia e apresentavam, em grande parte, personagens femininas que 

pouco se desenvolviam na trama. Mulvey ressalta que o cinema, ainda “[...] é 

o terreno social e simbólico em que estas imagens emergem e flutuam. 

Claramente, este tipo de problemas de representação persiste e ainda 

demanda análises” (MULVEY, 2015, p.25). 

Para Teresa de Lauretis, o cinema, tal como os demais bens midiáticos, 

é um espaço no qual as diferenças entre homem e mulher são reforçadas 

por meio das questões biológicas. A autora os conceitua como “tecnologias 

de gênero”, uma vez que estas diferenças são potencializadas por diferentes 

tecnologias sociais (LAURETIS, 1994). Segundo esta prática, portanto, as 

diferenças tendem a estabelecer critérios universalizantes e redutores da 

figura feminina. 

Lauretis reforça que o cinema deve ser entendido enquanto uma 

prática de significação, uma vez que se estabelece uma relação entre 

“produção e reprodução de significados, valores e ideologia” (LAURETIS, 

1984, p. 37). Também ressalva a importância de se analisar as imagens 

cinematográficas criticamente, uma vez que, é este o espaço - ao menos à 



 

66 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

época da publicação deste texto, 1984 – de maior circulação do corpo-

espetáculo, tão presente em nossa sociedade. (LAURETIS, 1984). 
 

Barbarella psychedella 

Barbarella, o filme, se valia do ethos discursivo criado em torno de Jane 

Fonda. Uma pessoa tão “maravilhosa” quanto a própria personagem. Como 

salienta Dominique Maingueneau (2010), sob a ótica da Análise do Discurso 

de linha francesa, o ethos discursivo é uma instância sociocultural e histórica 

na qual a imagem de si será construída. Esta se dá segundo as diversas 

atividades discursivas, sejam elas orais, visuais, verbais, etc. (MAINGUENEAU, 

1997). Neste sentido, antes mesmo chegar aos cinemas, Barbarella se valia 

de um ethos pré-discursivo baseado na imagem construída em relação à Jane 

Fonda, Roger Vadim e os fatos envolvendo ambos. Também exercia 

influência a obra original de Forest e seu conteúdo erótico, tal como as 

condições sociais, históricas e culturais nas quais o filme é lançado. 

Esperava-se, portanto, um longa carregado de nudez, com uma bela 

personagem principal, lasciva, capaz de utilizar sua sensualidade como 

principal arma para salvar o dia. Um “lixo erótico”, como Vadim costumava 

ser descrito pela crítica da época. E, de fato, foi este o filme que o diretor 

entregou ao público. 

Na cena de abertura, provavelmente a mais elogiada de todo o filme e 

reconhecida da carreira de ambos, Barbarella despe-se em gravidade zero 

ao som da música homônima à personagem, interpretada por Bob Crewe. 

Enquanto tira as peças, seu corpo é coberto pelos créditos, um acordo entre 

Jane e Vadim para que ela aceitasse fazer a cena de nudez, “[...] Vadim 

prometeu que os créditos do filme seriam posicionados, criteriosamente, 

para encobrir o que tivesse que ser coberto – e foram.” (FONDA, 2006, p.200). 
 

FIGURA 3: Frames da cena de abertura de Barbarella, com o strip-tease em gravidade zero. 

 
Fonte: BARBARELLA, 1968. 



 

67 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Damon R. Young (2018) defende que Barbarella representa uma nova 

visão que acompanhava as mudanças socioculturais dos anos 60 e 70, tais 

como as lutas pelos direitos de gays e lésbicas e a chamada segunda onda 

feminista - que questionava o papel social a qual as mulheres eram 

destinadas, além de buscar a igualdade entre os gêneros e o fim da 

discriminação às mulheres. Como o autor ressalta, estas eram reivindicações 

presentes tanto na França, quanto nos EUA, eram direitos garantidos pela 

Declaração de Independência americana e pela Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão francesa. 

Dessa forma, Young descarta a interpretação de Barbarella como a 

simples exploração do corpo feminino, mas o compreende como “o 

surgimento de um modelo de sexualidade baseado em contratos que 

enfatiza a autonomia, concentra-se na maximização dos prazeres e vê a 

sexualidade como, de forma variada, uma propriedade individual e um local 

potencial de lesão.” (YOUNG, apud BAER, 2018, p. 102)7. 

O pesquisador traça um mapeamento, e identifica que, já na década 

de 20, o prazer sexual feminino apareceu no cinema - na produção tcheca 

Erotikon (1929) - mas com a criação do Código de Produção – Production Code 

– estas representações deixaram de existir em produções americanos e 

francesas, e só foram retomadas no decorrer da década de 60. Nos anos 50 

e início dos 60, notava-se um trato burguês à sexualidade, o que Young 

caracteriza como a sexualidade heterossexual, conjugal e com fins 

reprodutivos. 

Entretanto, Barbarella explora discursos incomuns até então, o 

discurso que compreende o prazer sexual como uma manifestação subjetiva 

do sujeito e que, como tal, formadora do sujeito. Ainda que o 

posicionamento de Young quanto à filmografia de  Vadim possa parecer 

bastante polêmico, principalmente em alguns contextos feministas das 

décadas seguintes, que denunciavam a exploração da sexualidade e prazer 

feminino enquanto reforço dos domínios masculinos, o autor se atenta ao 

ineditismo paradigmático da obra do diretor e o rompimento da visão 

dicotômica estabelecida até então para as mulheres em tela e as 

representações do feminino. 

Esta questão é levantada por Selma Regina Nunes de Oliveira (2007), 

que mapeia a representação das mulheres nos Quadrinhos americanos e 

identifica que, entre 1895 e 1990, estas representações se davam de maneira 

                                         
7 Trad. para “I found in it the emergence of a contract-based model of sexuality that emphasizes 

autonomy, focuses on maximizing pleasures, and sees sexuality as, variously, an individual 

property and a potential site of injury.”.  
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binária e antagônica. De um lado a mocinha, uma garota casta e frágil, 

disposta a se sacrificar pelo protagonista e sempre em situações de perigo 

das quais não consegue se desvencilhar sozinha. De outro, a vilã, que usa 

seu poder de sedução para atingir seus objetivos, normalmente 

determinados por um vilão, que também é seu chefe. A vilã certamente irá 

se apaixonar pelo herói, e, como numa típica estrutura romântica, irá ser 

punida pelos seus atos pregressos com a própria vida, não sem antes se 

redimir e declarar sua paixão. Esta estrutura que permeou boa parte das 

estruturas narrativas das HQs também pode ser encontrada nas adaptações 

dessas para a mídia cinematográfica. Mas não em Barbarella. A personagem 

rompe este discurso binário e redutor da mulher ao oscilar entre os dois 

extremos, mas tomando o protagonismo da narrativa para si. 

Em determinado momento do filme, Barbarella é capturada pelo vilão 

do filme, o doutor Durand-Durand sob o disfarce de Conselheiro do Grande 

Tirano – o regente cruel do planeta SoGo -, que planeja tortura-la em sua 

cruel máquina dos excessos, o Orgasmatron. No princípio a exploradora 

exclama “Oh... é bem agradável, não é?!”, mas Durand a desafia “Espere até 

as mudanças na melodia. Podem mudar a sua melodia também.”. A máquina 

de tortura é um imenso órgão, cuja intensidade é controlada pelo cientista 

maluco. Conforme a música se torna mais vibrante, maior é a potência do 

aparelho.  
 

FIGURA 4: Barbarella sendo torturada pelo Orgasmatron, a máquina de orgasmos do doutor Durand-

Durand.8 

 
Fonte: Entertainment Weekly, 2018. 

                                         
8 Disponível em: 

<https://i.pinimg.com/originals/87/2d/1c/872d1ce72c6e45b578ac76e957c7fb62.jpg>. 

Acesso em 09 fev. 2019. 
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Durand pretende matar Barbarella com um orgasmo, “Quando 

alcançarmos o crescente, você morrerá... de prazer!”, mas subestima sua 

capacidade de sentir prazer. Após tocar sua mais intensa composição, a 

máquina entra em curto, enquanto Barbarella está em estado letárgico, mas 

completamente viva. Talvez mais viva do que nunca. 

 
[Doutor] - O que é isto? Não acredito nisto. Não pode ser! Menina 

miserável... O que você fez com minha máquina de luxúria? Você 

desmanchou ela. Você me desmanchou. Olhe, olhe! Cabos de 

energia estão encolhendo. Você os transformou em frangalhos. 

Você queimou a máquina de luxúria. Queimou todos seus fusíveis. 

Você esvaziou todo seu poder. Ela não pôde manter o seu ritmo. 

Incrível! Que tipo de mulher é você? Você não tem vergonha? Que 

vergonha! Que vergonha! 

 
Ao longo do século XIX, como defende Michel Foucault (1988), 

proliferou-se uma série de discursos acerca da sexualidade a fim de adequá-

las aos interesses vigentes. Estes discursos tendiam a normatizar práticas e 

condutas sexuais, e se adequavam à sexualidade burguesa indicada por 

Young. Não se tratava, portanto, da impossibilidade de se falar sobre a 

sexualidade, mas de como se poderia falar a respeito dela. Em prol de 

determinadas normas sociais, estes discursos prevalecem ainda hoje. 

Porém, ainda que sejam majoritários, não são únicos. 

Para Foucault, os discursos são instancias reguladoras do 

comportamento, das vivências, dos modos de ser e existir. Se estabelecem 

enquanto verdade e norma. Mas não são estáticos. Em uma perspectiva 

genealógica, se apoiam em determinadas condições de aparição que os 

favorece ou não. (FOUCAULT, 2008).  

O tema do erótico e pornográfico são tratadas por Maingueneau 

(2010), que reconhece a diferença entre os discursos praticados acerca de 

ambos, e como temas da sensualidade são mais aceitos do que temas 

explícitos. Como aponta o linguista, “a fronteira entre o lícito, o ilícito e o 

tolerado sempre foi flutuante” (MAINGUENEAU, 2010, p.14), mas é possível 

perceber que estas flutuações se dão dentro de normas do que pode ou não 

ser dito, e a forma como é dito. Barbarella é prazer! É erotização. É mostrar 

sem nunca mostrar. É a mulher tomando o controle do próprio corpo, do 

próprio desejo. Mas este discurso é cortado por diversos outros que o 

legitimam ou não. 

A citada cena do orgasmatron, que acontece no clímax do filme, foi 

uma reimaginação dos Quadrinhos no qual a personagem é torturada pelo 

Mestre Serralheiro. Nos quadros a seguir, o vilão explica o funcionamento de 

sua invenção, que a despertou após ter sido nocauteada pela guarda do 
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castelo, mas que em maiores intensidades poderia facilmente matá-la. 

Diferente da adaptação cinematográfica, Barbarella convence seu algoz a 

libertá-la em troca de destruir a rainha. 

 

FIGURA 5: Barbarella sendo torturada pelo Mestre Serralheiro nos Quadrinhos, sequência que 

inspirou a cena do Orgasmatron no longa-metragem.  

 
Fonte: FOREST, 1966, s/p. 

 

É possível identificar, portanto, que ainda que os dois produtos – 

Quadrinho e filme – tenham determinada influência do liberalismo sexual 

que aflorava no momento de produção, estes ainda sofriam sanções do 

conservadorismo burguês que tentavam combater. Mesmo que fosse o sexo 

e a sexualidade fosse o tema das narrativas, esses são tratados por um viés 

de vilania bélico. Barbarella só se safa da punição pois estava prestes a salvar 

o dia e livrar o mundo das tentações pecaminosas de SoGo, o planeta da 

luxuria. 

Por anos a personagem e a produção teve sua importância relegada 

apenas à influência exercida na moda nos anos seguintes, com a visão 

sintética e futurista dos anos 70. Porém, percebe-se que Barbarella extrapola 

as barreiras do efêmero universo fashion, e trata de assuntos que, ainda hoje, 

se fazem relevantes à sociedade. É possível identificar que a produção traz à 

luz do debate e da reflexão um tema relevante à época ainda hoje. O 

empoderamento feminino, as mulheres tomando posse do próprio corpo e 

desejo, além do local da mulher na ciência e exploração espacial – assunto 

proeminente em plena corrida espacial. 

A personagem, de certa forma, rompe a visão dicotômica da “vilã x 

mocinha”, conforme tratado por Oliveira (2007), ao apresentar uma mulher 

que, tanto é protagonista, quanto embaça as barreiras maniqueístas da 
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estrutura dos Quadrinhos que refletem a sociedade patriarcal na qual estes 

bens culturais são produzidos. Barbarella não se apaixona ou se sacrifica 

pelo amor. Apesar de se apresentar em situações constantes de perigo, na 

maioria das vezes é salva por suas próprias habilidades, ainda que estas 

envolvam sua recém descoberta sexualidade. Enquanto uma típica born sexy 

yesterday, a aventureira não se fascina pelos homens que conhece durante 

sua jornada, mas pela sua capacidade de sentir prazer. 

Apesar de toda sua repercussão e importância para as questões já 

discutidas no decorrer deste texto, Barbarella foi, por muito tempo, 

considerado por Jane Fonda um embaraço em sua carreira. Durante anos, a 

atriz se recusou a falar a respeito do filme, principalmente com o fim de seu 

relacionamento com Vadim e o crescente ativismo político ao qual vinha se 

dedicando ao longo da década seguinte. Em entrevista à Lesley Stahl, em 

2005, a atriz confessou que se envergonhava de ter estrelado o filme. Que o 

entendia como politicamente incorreto, contudo sua visão mudou com o 

passar do tempo, e que o achava divertido e encantador. (LEUNG, 2005). 

No documentário lançado em 2018, Jane Fonda in Five Acts, a atriz 

confessa que o tempo ajudou a mudar sua visão a respeito do filme. “Agora, 

quando eu olho para o filme, eu o aprecio completamente. Quer dizer, eu 

acho que é apenas uma brincadeira camp. Eu não o acho particurlamente 

sexy.” (JANE…, 2018)9. 

Jane, inclusive, já demonstrou interesse em estrelar uma sequência do 

filme. Em 2011, quando a atriz estava com 73 anos, declarou em uma 

entrevista ao Los Angeles Times que este era um de seus sonhos, e que os 

produtores deveriam considerar uma continuação, uma vez que o remake 

que o diretor Robert Rodriguez pretendia produzir acabou sendo barrado. 

Para Jane, uma sequência poderia ser “engraçado e feminista” (KAYE, 2012, 

s/p.). 
 

Considerações Finais 

Desde os anos 70 assiste-se a um crescente interesse de Hollywood 

por filmes adaptados das Histórias em Quadrinhos. Diversos foram lançados 

no decorrer destas décadas com relativo sucesso financeiro e ampla 

aceitação do público, inclusive produções com abordagens menos 

aprofundadas. Barbarella, neste sentido, é um filme pioneiro que não apenas 

apresenta um trato às questões em ebulição na sociedade do período, como 

o fazia por meio de uma metáfora visual que não deixava dúvida quanto a 

                                         
9 Trad. para When I look at the movie now, I thoroughly enjoy it. I mean, I think it’s just a camp, 

really. I don’t think it’s particularly sexy.  
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seu significado. As mulheres estavam tomando a posse de seus corpos de 

volta da sociedade patriarcal. Envoltos nesta trama havia um produtor 

conhecido pelas imensas produções que assinava, um diretor reconhecido 

por despir suas esposas e uma estrela sexy que acreditava dizer o que bem 

entendesse. 

Porém, ainda que entendido como um manifesto à liberdade sexual, 

Barbarella se encontra em uma zona permeada por normas conservadoras 

e estigmatizantes. Trata-se de uma mulher inscrita nos padrões de beleza 

vigentes à época do filme, e que perduram até hoje. Branca, loira, de lábios 

carnudos e corpo esculpido à semelhança da perfeição da Vênus de Milu. Seu 

despertar sexual se dá para agradecer um homem solitário que momentos 

antes havia salvo sua vida de endiabradas crianças que queriam servi-la 

como alimento a robôs assassinos. 

O trope apresentado, born sexy yesterday, legitima a exploração sexual 

da personagem. Mesmo que o comportamento de Barbarella não se adeque 

ao de uma mulher como ela, todas as suas ações são justificadas pela sua 

ingenuidade. Além de, conforme o mote da narrativa cinematográfica, 

contribuir para salvar o mundo dos atos do vilão. 

Ao final, toda a sua descoberta sexual tinha como objetivo, destruir o 

maligno doutor Durand-Durand, o verdadeiro vilão da trama. O Grande 

Tirano se revela, por fim, ser a rainha lésbica que agia pela influência do 

cientista malvado, e seu apetite sexual voraz, que a obrigava a manter um 

harém de jovens prostitutas dopadas com ópio, era a influência da energias 

da região de seu reino, a cidade SoGo, um referência às bíblicas Sodoma e 

Gomorra. 

Barbarella, é um reflexo de seu tempo. O filme, ainda que tenha 

recebido o reconhecimento apenas anos após seu lançamento original, 

exerceu um grande influência nas produções subsequentes que adaptavam 

as heroínas e super-heroínas das HQs para o cinema. Super-Girl, por 

exemplo, filme de 1984, apresentava uma jovem e inocente Kara que se 

apaixonava por um terráqueo e decidia se sacrificar pelo bem do planeta 

Terra. Barb Wire, a sexy e desnuda personagem interpretada por Pamela 

Anderson no filme de 1996, não tinha puderes em usar o próprio corpo como 

arma para derrotar os inimigos. Mulher-Gato, em 2004, trouxe uma atriz 

negra para o protagonismo de ação, rompendo as barreiras do cinema. 

Contudo, a zoomorfização da personagem agradou muito mais os curiosos 

sedentos pelas curvas de Halle Berry do que os interessados em um bom 

filme de super-heróis. 

É importante ressaltar que este trabalho não defende uma posição 

conservadora da sexualidade feminina ou, como Young (2018) a denomina, 
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um trato burguês destas questões. Percebe-se que Barbarella rompeu 

algumas barreiras no que tange a representação do desejo das mulheres, 

mas deixou algumas delas ainda mais fortes, conforme apresentado no 

decorrer do texto. 

Acredita-se, por fim, que esta investigação da construção discursiva 

possa contribuir para a reflexão acerca das questões que permeiam a 

representação da mulher e questões de prazer e sexualidade femininos nas 

produções cinematográficas de super-heróis, um grande filão na Hollywood 

atual. E também, fornece subsídios para se repensar o local destas questões 

na própria sociedade em que são produzidos e veiculados.   
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A representatividade negra nas revistas: um estudo  

sobre as imagens fotográficas nas capas da Trip  

 
Camila Jane PEREZ (Faculdade Maringá)1 

Emerson dos Santos DIAS (UEL / Faculdade Maringá)2 

 
Resumo: o presente trabalho é resultado do estudo que analisou a 

representatividade dos corpos negros, em especial das mulheres, nas capas 

da revista Trip em recorte temporal de fevereiro de 2014 a janeiro de 2018. 

A pesquisa investigou ainda as pautas apresentadas no momento que esses 

representantes negros conquistaram a primeira página das edições. Para dar 

estrutura teórica e metodológica ao trabalho, tivemos como amparo Bardin 

(2016) e Gil (2008) para as análises de conteúdo, Bell Hooks (2014) para 

embasamento acerca da negritude e do feminismo negro, Tania Swain (2008) 

para (des)construção da imagem sensual da mulher, Manuel Castells (1999) 

para apontamentos sobre patriarcado, Marilia Scalzo (2011) para 

compreensão e aprofundamento do jornalismo de entretenimento nas 

revistas e Paulo Cesar Boni (2000) para a desconstrução imagética e a 

intencionalidade fotográfica. O resultado mais importante do estudo, 

destacado neste trabalho, foi o registro de apenas sete capas com negros em 

quatro anos de publicação, sendo apenas uma mulher negra registrada na 

primeira página. 

Palavras-chaves: Comunicação, negritude, feminismo, fotografia, capa de 

revista. 

 

Introdução 

Ao pesquisarmos a definição de cor em dicionários e manuais, o 

conceito-base tem por branco a sobreposição de todas as cores enquanto a 

cor preta seria sua antagonista, definida como a ausência das demais. Cor se 

trataria justamente na linha tênue entre branco e preto utilizada na 

composição de pinturas, por exemplo. No entanto, quando se discute 

racismo, preconceito e outros fatores discriminatórios, cor não se reduz 

apenas ao tom cromático de um lápis ou aquarela. Em território brasileiro, 

pesquisas diversas foram e seguem desenvolvidas há décadas, eliminando 

                                         
1 Jornalista formada na Faculdade Maringá (PR) e co-autora deste trabalho proposto para o 

Eixo nº 6: Gênero, Corpo e Sexualidades. 
2 Professor de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Faculdade 

Maringá; doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e co-

autor. 
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qualquer afirmativa (visível no atual governo do país) sobre 

desconhecimento do debate dentro e fora da academia. 

Como exemplo inicial são citados os estudos de Donald Pierson, um 

dos autores seminais da Escola de Chicago (referência nas pesquisas sobre 

Ecologia Humana), feitos in locu no nordeste do Brasil ainda na década de 

1940. Em seu trabalho, publicado em 1942 pela University of Chicago Press e 

intitulado Negroes in Brazil, posteriormente lançado por aqui como “Brancos 

e pretos na Bahia” (PIERSON, 1971), o autor observa que a cor (negra, branca 

ou parda) sintetiza outras partes do corpo e até mesmo o comportamento 

dos brasileiros quando aplicada para tratar ou identificar pessoas.  
 

Cor significa mais que simples cor, isto é, mais do que pigmentação, 

inclusive, em primeiro lugar, de um certo número de outras 

características físicas: tipo de cabelo (talvez o mais importante), 

assim como os traços fisionômicos. (PIERSON, 1971, p. 38) 

 

Entrelaçado ao conceito de cor, a questão de raça dificilmente é 

discutida separadamente, como se houvesse possibilidade de se encontrar 

ou tolerar “etapas de preconceito”. Sob o olhar de outro estudo clássico, o de 

Stuart Hall (2006), raça é considerada “uma categoria discursiva e não uma 

categoria biológica”: 
 

É a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles 

sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que 

utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco especifico, de 

diferenças em termos de características físicas – cor de pele, textura 

do cabelo, características físicas e corporais, etc – como marcas 

simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um grupo do outro 

(HALL, 2006, p. 63). 

 

Se Hall (2006) já reforçava a amplitude e a complexidade da 

categorização discursiva do termo, quando colocadas em uso e como 

referência legal em constituições federais diversas e declarações 

internacionais de direitos, as palavras cor e raça ganham dinâmica própria, 

surge uma situação mais complexa ainda para apresentar pesquisas ou 

trabalhos como este. Isso porque estas dinâmicas se encontram (ou 

confrontam-se) com as realidades regionais de cada nação e até mesmo em 

regiões específicas de países fronteiriços. 

Feitas as devidas ambientações a partir de alguns referenciais 

clássicos sobre os temas aqui considerados principais (etnia, cor, raça e 

gênero), cabe delinear daqui em diante os objetivos deste trabalho, surgido 
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da pesquisa mais ampla, desenvolvida como monografia (PEREZ, 2018). O 

objetivo principal foi analisar a representatividade negra nas capas da 

Revista Trip entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2018, bem como as razões 

pautadas que circundam ou justificam as aparições de negros na página 

inicial desta publicação mensal. 

A Revista Trip foi escolhida por elencar alguns fatores positivos para a 

viabilidade da pesquisa dentro do tempo previsto para a produção. Primeiro, 

porque ela é considerada, por jornalistas e leitores, produção de vanguarda: 

mais aberta e sensível a diversos temas contemporâneos, inclusive os aqui 

elencados (se comparada às revistas tradicionais, principalmente as 

semanais publicadas no Brasil); segundo, porque as capas buscam ser 

incisivas, incômodas e esteticamente provocadoras ao destacar fotografias 

dos entrevistados e/ou assuntos principais; terceiro, porque todas as capas 

desta mídia impressa estão disponíveis digitalmente, facilitando o acesso e o 

objetivo dos pesquisadores (embora as reportagens tenham sido lidas, o 

foco aqui se manteve nas capas). A partir deste recorte temporal, foram 

elencados alguns questionamentos a serem considerados: como a Revista 

Trip representa o corpo negro, em especial o feminino, em suas capas? 

Estaria a Revista Trip produzindo pautas relevantes para a comunidade 

negra ou seria ela (mais) uma revista racista e misógina?  

Como referência geral (compreendendo o ambiente e o mercado 

editorais), observou-se que a Revista Trip produz pautas de qualidade, de 

interesse público e de grande importância social para as minorias, entretanto 

utiliza da sensualidade para alcançar seus objetivos de venda e mercado. 

Especificamente sobre o tema proposto neste artigo, antecipamos 

nesta introdução que, dentro do período temporal, foram encontradas 

apenas 7 (sete) capas com negros e negras, como destacamos no quadro um. 

Desta pequena parcela de representantes negros, apenas 1 (uma) mulher é 

retratada e em situação diferente dos demais: poses sensuais, seminua, em 

ensaio fotográfico. 

Para desenvolver a pesquisa, os métodos utilizados foram as análises 

qualitativas e quantitativas de conteúdo, conforme Laurence Bardin (2016) e 

Antonio Gil (2008), além da representação do fotojornalismo no ambiente da 

arte (DIAS, 2014) e da desconstrução analítica das imagens fotográficas, 

metodologia desenvolvida por Paulo Boni (2000). 
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Quadro 1:  

Demonstrativo de aparição de negros e negras nas capas da revista Trip. 

REVISTA TRIP 2014 2015 2016 2017 2018 

JANEIRO      

FEVEREIRO      

MARÇO    X  

ABRIL X     

MAIO   X   

JUNHO      

JULHO X     

AGOSTO X X    

SETEMBRO      

OUTUBRO      

NOVEMBRO      

DEZEMBRO   X   
Fonte: pesquisa própria. 

 

Para estudar as configurações das capas e as pautas que levam os 

negros a estarem estampados nas mesmas, além de buscar as raízes 

terminológicas do termos, foram necessários reunir conceitos com base nos 

escritos de Bell Hooks (2014) para as discussões acerca da negritude e do 

feminismo negro, Tania Swain (2008) sobre sexualidade, Manuel Castells 

(1999) para as análises da construção do poder da identidade e as 

contestações de gênero, e Marilia Scalzo (2011) para os apontamentos do 

jornalismo de revista. 

 

Debatendo gênero e raça: as diferenças consideradas 

“elementares” 

Ao iniciar o debate referente à representatividade por meio do gênero, 

a premissa é que o termo designa a diferença entre homens de mulheres. 

Historiadores explicam que as construções sociais das relações entre os 

gêneros têm como base o patriarcalismo, repetindo a história no decorrer 

dos anos. Já no período de desbravamento das terras tupiniquins, no século 

XVI, relatos de historiadores e sociólogos apontam que a relação entre 

homens e mulheres já fazia-se patriarcal. Isso cabia exclusivamente “ao bom 

desempenho do governo doméstico e à assistência moral à família, 

fortalecendo seus laços”. (SAMARA, 1983, p. 59). As mulheres encontravam-

se ali dispostas às necessidades de seus companheiros, além de zelarem da 

casa e, especialmente do cuidado dos filhos.  

Contudo, elas foram privadas, desde o princípio, de inúmeras 

atividades unicamente por não serem consideradas cidadãs. Segundo Tania 

Swain (2008), na época dos grandes filósofos (séculos III a I antes de Cristo), 
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por exemplo, mulheres eram impedidas de participar dos debates realizados 

nas polis, pois, não eram consideradas racionais, mas sim emocionais. 

Estereótipo que se passa ao longo de um milênio inteiro até as conquistas 

legais pontuais, como o voto e o trabalho (no pós 2ª Guerra), mas se estende 

(ainda) pelo século XXI nos comportamentos morais. Sobre esse padrão, 

Swain (2008) comenta que:  

 
Firma-se pelo discurso da mídia, da ciência, da psicanálise, das 

imagens repetidas sem cessar, criando modelos aos quais devo me 

ajustar, impondo, insidiosamente, padrões de conduta, valores que 

devem permitir minha inclusão social, meu pertencimento a um 

grupo, selo de minha saúde física e mental. (SWAIN, 2008, p. 1) 

 

Para Manuel Castells (1999, pg. 170), a família patriarcal vem sendo 

contestada pelos processos de transformação do trabalho feminino, e 

principalmente por parte da conscientização da mulher. Deparamo-nos com 

o Feminismo, cujo movimento, segundo o autor, iniciou-se em meados de 

1960 nos Estados Unidos e propagou-se para os países industrializados. 

Cansadas das condições em que se encontravam, das submissões, abusos 

físicos e psicológicos, além dos padrões impostos, sejam eles de beleza ou 

de conduta, as mulheres finalmente deixaram de olhar uma para as outras 

como adversárias na procura de parceiros e depararam-se com objetivos em 

comum para iniciarem uma revolução, um movimento. Desta forma, as 

mulheres começaram a abalar as estruturas do patriarcalismo. Castells diz 

que tal movimento gerou uma grande crise dentro da família tradicional 

patriarcal:  
 

Tais movimentos têm causado impacto profundo nas instituições 

da sociedade e, sobretudo, na conscientização das mulheres. Nos 

países industrializados, a grande maioria das mulheres considera-

se igual ao homem, com direito às mesmas prerrogativas e de 

controlar seus corpos e suas vidas. [...] Essa é a mais importante das 

revoluções, porque remete às raízes da sociedade e ao âmago do 

nosso ser. [...] Embora a discriminação legal tenha, de certo modo, 

diminuído e a tendência seja que o mercado de trabalho venha a se 

equalizar a medida que o nível de educação da mulher aumenta, a 

violência interpessoal e o abuso psicológico tem-se expandido, 

justamente em virtude da ira masculina, tanto individual quanto 

coletiva, ante a perda de poder. Essa não é, nem será, uma 

revolução de veludo. (CASTELLS, 1999, p. 170-171). 

 

O Feminismo provocou o levantar das vozes femininas, ascendeu 

diversas discussões e travou lutas para que as mulheres alcançassem 

direitos iguais aos de seus parceiros, tais como votar, dirigir, trabalhar em 
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quaisquer áreas com quaisquer serviços que lhes conviessem. Castells diz 

ainda que a desigualdade entre os salários deriva da ideia antepassada de 

que o salário da mulher era apenas uma forma de complementar à renda do 

“cabeça da família”, explicado que “as mulheres ainda são responsáveis pelos 

trabalhos domésticos e, principalmente, pela criação dos filhos, a 

flexibilidade em relação ao emprego ajusta-se também a estratégias de 

sobrevivência” (CASTELLS, 1999, p. 204). Para mostrar a atualidade destas 

condições, apresentamos as diferenças salariais (quadro 2) ainda existentes, 

envolvendo grau de escolaridade. 

 
Quadro 2: 

Diferença salarial entre homens e mulheres - 2018

 
Fonte: Portal G13 

 
Os apontamentos até aqui se referem às questões de gênero para abrir 

portas às questões sobre raça, uma vez que faz-se necessária a compreensão 

de tal construção social, política, econômica e de classe para, em seguida, 

abordar o uso dos corpos negros na mídia. No contexto sociológico, conforme 

Márcio Aguiar (2007) pode-se dizer que a raça é uma construção social com 
associação significativa simbólica: 

 
No caso brasileiro nossa noção nativa de cor pode ser associada a 

uma derivação a ideia de raça. A raça ou a cor funciona como um 

critério relevante no preenchimento de posições na estrutura de 

                                         
3 A matéria completa juntamente com o gráfico encontram-se disponíveis em: 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-

que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml 
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classes. Nesse sentido, a raça funciona como um mecanismo 

descritivo de criação de desvantagens no acesso ao mercado de 

trabalho e outros setores da vida social. (AGUIAR, 2007, p. 82). 

 

Ainda segundo Aguiar (2007, p. 88), quanto mais próximas da cor 

branca “maiores são as probabilidades de uma pessoa ascender 

socialmente, ou seja, um sistema inteiramente ligado à gradação das 

epidermes, do mais escuro ao branco”. Quando se trata da classificação da 

mulher no trabalho, em especial as negras, Hooks (2015) comenta que as 

mulheres negras estão em uma posição incomum na sociedade, pois são 

coletivamente inferiores a qualquer outro grupo:  

 
Ocupando essa posição, suportamos o fardo da opressão machista, 

racista e classista. Ao mesmo tempo, somos o grupo que não foi 

socializado para assumir o papel de explorador/opressor, no 

sentido de que não nos permitem ter qualquer “outro” não 

institucionalizado que possamos explorar ou oprimir. [...] As 

mulheres brancas e os homens negros têm as duas condições. 

Podem agir como opressores ou ser oprimidos. Os homens negros 

podem ser vitimados pelo racismo, mas o sexismo lhes permite 

atuar como exploradores e opressores das mulheres. As mulheres 

brancas podem ser vitimadas pelo sexismo, mas o racismo lhes 

permite atuar como exploradoras e opressoras de pessoas negras. 

Ambos os grupos têm liderado os movimentos de libertação que 

favorecem seus interesses e apoiam a contínua opressão de outros 

grupos. (HOOKS, 2015, p. 208). 

 

Especificamente em nosso país, segundo Aguiar (2007, p. 82), “pode-

se afirmar que a pobreza tem cor no Brasil. Portanto, a raça e a cor são 

conceitos essenciais para se pensar as hierarquias sociais”. A pesquisadora 

Lívia Maria Terra (2010) fala ainda das conexões entre racismo e criminologia, 

ao afirmar que houve imposição imagética do comportamento do criminoso 

no indivíduo negro, mas também “em sua biografia, em sua ascendência e 

em seu corpo”. 

 
Negros seriam definidos como potencialmente perigosos (bandidos 

naturais) conforme seu grau de desenvolvimento na evolução das 

raças humanas, o que definiria sua relação cognitiva sobre as 

próprias ações e a impossibilidade da escolha. (TERRA, 2010, p. 5).  

 

O apontamento aqui não visa compreender a criminologia e sim 

apontar os preconceitos formados acerca desse “corpo negro bandido”, 

elencando condições históricas que conectam discriminação e criminalização 
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da raça, acompanhadas da hipersexualização do mesmo corpo negro. Cunha 

e De Paiva (2017) afirmam que “a mulher negra é sempre representada pelo 

arquétipo da “mulher fogosa”, “boa de cama”, “mulata”, criando-se assim, o 

imaginário de superficialidade e inferiorização do corpo da cidadã negra. 

Moara Correa e Bruna Rocha (2015), militantes da Marcha Mundial das 

Mulheres e do Coletivo Enegrecer, comentam em artigo denominado “Sexo 

e as Negas: nosso corpo na berlinda da mídia e do imaginário social” (2014) 

que: 
Enquanto mulheres, temos a sexualidade negada. Já como 

mulheres negras, temos a afetividade negada também. A mídia 

contribui para essa solidão; o sistema que mercantiliza nossos 

corpos e nossas vidas nos coloca fora do eixo afetivo, ao passo que 

nos impõe o mercado sexual, a erotização exacerbada e o trabalho 

doméstico semi-escravizado. Enquanto mulheres brancas têm sua 

sexualidade castrada e imaculada, o corpo negro, construído como 

“maculado, quente e pecaminoso”, é bode expiatório de toda a 

libido violenta, machista e racista, universalizada através da mídia e 

de suas megaproduções (CORREA, ROCHA, 2014). 

 

Com as manifestações e os movimentos sociais em alta no início do 

século XXI, a mídia passou a discutir mais acerca de representatividade 

negra. Entretanto, ao colocar tal discurso em prática, o empoderamento 

negro ainda não aparece retratado com tanta frequência, provocando 

importante indagação: quando aparecem em destaque na imprensa, os 

negros ocupam a noticiabilidade por talento, por “cotas raciais” ou sob 

estereótipos históricos?  

Observou neste subitem a relação entre gênero e raça com a 

desconstrução e fragmentação da imagem do negro ao longo das décadas. 

Desconstrução esta que se estende às mídias, onde a visibilidade explícita 

dos corpos (seja em publicações impressas, programas televisivos ou em 

eventos como o Carnaval) se une à invisibilidade da negritude enquanto 

detentora de profissionalismo e expertise. No item seguinte, análises da Trip 

confirmam tais condições, já que - em quatro anos - apenas sete negros 

apareceram nas capas. 

 

Debatendo gênero e raça: as diferenças consideradas 

“elementares” 

A Revista Trip surgiu em novembro de 1986, destacando esportes 

radiais e ligados à natureza, principalmente o surf, conforme mostra a 

primeira capa do periódico abaixo (imagem 1) ao lado da edição de setembro 
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de 2018, que trouxe um especial sobre os 32 anos da revista (imagem 2)4. A 

Trip também investiu em jornalismo com pautas alternativas sobre viagens 

e questões sociais pelo mundo. A identidade visual (logo) sempre se destaca 

junto à diagramação arrojada, com variações de fontes e com fotografias 

marcantes, sejam as imagens ligadas aos esportes, pautas jornalísticas ou 

entrevistados (seção “Páginas Negras”) ou com destaque (questionável) da 

nudez das “Trip Girls”. 
 

Imagem 1           Imagem 2 

Revista Trip nº 001, nov. 1986   Revista Trip nº 277, set. 2018 

 
Fonte: Acervo digital da Revista Trip 

 

Ao longo das últimas duas décadas, a revista investiu em uma 

estratégia (editorial e de marketing) peculiar: publicar o mesmo conteúdo 

mensal com duas capas distintas. Como exemplo, apresentamos a edição de 

março de 2014, um dos raríssimos momentos em que, tanto em uma quanto 

em outra diagramação, o convidado fotografado segue em destaque 

(imagens 3 e 4). Isso porque, normalmente, uma capa é destinada ao foco da 

entrevista e outra com ênfase na nudez das “Trip Girls”, mulheres convidadas 

para ensaios fotográficos. 
 

7 

 

 

 

 

 

                                         
4 Tanto esta quanto as demais capas estão disponíveis no Portal UOL, em aba específica da 

Revista TRip: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/revistas>. Acesso em: março de 2019. 
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Imagem 3   Imagem 4 

Revista Trip n° 231, março 2014 (duas capas) 

 
Fonte: Acervo digital da revista Trip 

 

A primeira capa na qual consta o primeiro representante negro dentro 

do recorte temporal selecionado é Anderson Silva. O lutador esta 

centralizado, em plano aberto, de maneira que o leitor foque sua atenção 

toda e primeiramente nele. A capa toda branca, somada à escolha de roupas 

igualmente brancas ressaltam a cor da pele de Anderson, deixando também 

visíveis as flechas colocadas no lutador. As roupas induzem a dois 

significados: representar a profissão de Anderson Silva como também à luta 

contra o racismo. Percebe-se ainda que as flechas que foram colocadas neste 

ensaio, representariam as lutas da profissão e do combate ao racismo, assim 

como as dores dos golpes de MMA e também o fato de ser negro no Brasil.  

Seguindo a metodologia de Boni (2000) sobre a intencionalidade do 

fotógrafo no momento da tomada fotográfica, esta produção imagética 

remete também a São Sebastião, santo comumente apresentado em 

imagens e esculturas como um homem com as mãos amarradas para trás e 

com o peito repleto de flechas. A história deste santo o descreve como um 

capitão do exército romano, no ano 286 depois de Cristo, acusado de traidor 

por abrandar as penas junto aos presos cristãos durante as batalhas: acaba 

condenado à morte sob flechas dos arqueiros do exército romano. No canto 

inferior direito, temos a manchete principal intitulada “Ser Negro no Brasil é 

Foda”. Sua tipografia é forte e complementa a construção fotográfica. Em sua 

linha fina outros artistas como Emicida e Mc Guimé afirmam, na reportagem, 

que o Brasil é sim racista. 

Na outra capa da mesma edição, manchetes e chamadas de 

reportagens são as mesmas, mas a imagem toda em preto com o rosto de 

Anderson Silva emergindo da penumbra eleva o impacto visual da 
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publicação, dando pontos positivos à revista pela audácia e ousadia em tratar 

do tema e do entrevistado. 

 Meses depois, em julho de 2014, tem-se outra edição catalogada pela 

pesquisa com um representante negro na capa: o ator Lázaro Ramos. No 

entanto, a capa adicional da publicação traz como destaque uma “Trip Girl”, 

seguindo a tendência do periódico aqui grosseiramente resumida: uma capa 

enaltecendo “conteúdo” coletado a partir de um entrevistado de renome e 

outra destacando a “beleza” de uma mulher em “ensaio” sensual (imagens 5 

e 6). 

Na capa um, Lázaro Ramos encontra-se em na parte central, de modo 

a vestir peças monogramáticas cinzas, em um fundo igualmente 

monocromático. As escolhas das composições entre cenário e entrevistado 

fazem com que o tom de pele ressalte, permitindo que o leitor direcione o 

olhar para a placa e para Lázaro. No cartaz em questão, questiona-se “Que 

País é Esse?”, fazendo alusão à música que leva o mesmo nome, produzida 

pela banda de rock nacional Legião Urbana. Aparentemente, até as roupas 

do fotografado remete à moda dos anos 1980, década marcada pelos 

manifestos “Diretas Já”, protestos onde milhares de pessoas pediam pelo fim 

do governo militar (que passaria para um presidente civil somente em 1984), 

uma constituição cidadã (1988) e também às eleições gerais nas urnas e não 

por meio de assembleia legislativa. 
 

Imagem 5     Imagem 6 

Revista Trip n° 234, jul. 2014 (capa 1)  Revista Trip n° 234, jul. 2014 (capa 2)  

 
Fonte: Acervo digital Revista Trip 

A revista traz, na capa dois da mesma edição, uma de suas 

funcionárias, Emanuelle Saeger, pertencente ao departamento comercial da 

editora. Saeger aparece de maneira provocativa ocupando a parte direita da 
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diagramação. Ela está atrás de um tecido bege, deixando apenas uma parte 

de seu seio à mostra, como se convidasse o leitor a descobrir nas páginas o 

que ela esconde. Sua chamada é “TODA MENINA BAIANA. Emanuelle Saeger, 

uma Trip Girl com nome francês, sangue baiano e curvas internacionais”. A 

erotização na Trip é algo comum quando em relação às mulheres. Das capas 

observadas para produção do quadro 3, nota-se que a maioria é composta 

por mulheres.  
Quadro 3 

Nudez ou semi-nudez feminina e masculina nas capas das revistas entre 2014 e 20185 

REVISTA TRIP 2014 2015 2016 2017 2018 

HOMENS O O 1 5 1 

MULHERES 11 11 9 8 6 
Fonte: própria pesquisa. 

 

A terceira capa com um representante negro na Trip, identificada pela 

pesquisa no recorte selecionado, é o ex-jogador de futebol e atual senador 

pelo Rio de Janeiro, Romário. A diagramação das manchetes encontra-se na 

parte central, deixando o senador posicionado à esquerda da revista, 

segurando um megafone do qual não podemos identificar suas cores, uma 

vez que a fotografia foi publicada em preto e branco. Tanto a foto de Romário 

quanto a tipografia e a diagramação casam com a manchete em destaque: 
“Todos estão surdos?” 

Imagem 7     Imagem 8 

Revista Trip n° 238, nov. 2014 

 
Fonte: Acervo digital da Revista Trip 

 

                                         
5 Neste quadro as capas duplas com os mesmos entrevistados também foram consideradas, 

assim como fotos de casais. 
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Na segunda versão de capa para a mesma edição tem-se a arquiteta 

Camila Malachias fazendo contraponto com a capa de Romário. Camila esta 

nua, envolta por um tecido que aparenta ser seda, deixando nada a esconder 

aos olhos do leitor em potencial. A chamada para as fotos de Camila 

intitulada “Direto de Bali, encontros e desencontros com a paulistana Camila 

Malachias” encontra-se na seção “Trip Girl” da revista. Mais uma vez, a 

mulher na capa da Trip entra como complemento sensual em comparação a 

um entrevistado “sério”. 

Em 2015, ano em que a revista lançou 22 capas (exceto janeiro, 

quando não houve publicações), tem-se o caso mais emblemático 

identificado por esta pesquisa: a única capa na qual consta uma mulher 

negra, publicada na edição nº 246, de agosto, trazendo Thais Araújo. 
Imagem 9 

 Revista Trip nº 246, ago. 2015 

 
        Fonte: Acervo digital da Revista Trip 

 

A chamada para sua entrevista é “Aos 36, a atriz posa para J.R Duran e 

libera geral: ‘sem essa de coitadinha. Sou negra, tenho consciência do país 

onde nasci’”. Tais Araújo é uma das atrizes mais renomadas do cenário de 

entretenimento Brasileiro, seja como atriz de novela, apresentadora ou 

narradora: já participou de oito filmes, 11 peças de teatro, além de diversas 

produções para TV, com indicações a diversos prêmios, nacionais e 

internacionais. O que chama ainda mais a atenção é o fato de Tais não se 

encontrar nas “Páginas Negras” da Revista, destinadas aos entrevistados ou 

às reportagens: ela se encontra na seção “Trip Gils”, ou seja, a fala de Tais 

sobre o racismo em seu país foi diminuída à mera legenda para um ensaio 

sensual.   

Posicionado ao lado esquerdo, temos nas “Páginas Negras” da edição 

uma entrevista com o então secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José 
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Mariano Beltrame. A análise da capa ressalta diversos problemas nesta 

edição, a começar pelas chamadas de reportagens que cercam Tais: 

 
“O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO RIO DE CONTRA-ATACA: “um 

país onde 52 mil pessoas morrem por crime violento a cada ano é 

barbárie. Mas isso é só falta de polícia? Não é”. 

 

No canto direito um pouco abaixo do centro temos: 
 

“QUEBRA MAR: de surfista profissional a carcereiro. A incrível 

história de quizumba, um brasileiro”. 

 

Logo abaixo temos “COCAÍNA E CADEIA EM BALI”, finalizando com 

outra chamada abaixo desta onde diz: 

 
“NA PROA: sem patrocínio, na raça, os atletas da canoa havaiana 

brasileira são campeões em Nova York”. 

 

Para finalizar, destaca-se o que a pesquisa considera um descompasso 

da revista, caindo no racismo e no sexismo desmensurado em uma única 

edição: a manchete centralizada na parte superior, exatamente sobre a atriz 

fotografada: 

 
“ESPECIAL PRISÃO. Celas superlotadas, presos em condições sub-

humanas, facções que que articulam atrás das grades: como os 

presídios no brasil se tornaram fabricas de ódio”. 

 

Assim, a edição n° 246 da Trip se destaca pelos inúmeros erros 

(intencionais ou não) envolvendo racismo e hipersexualização do corpo 

negro feminino: tem-se aqui uma mulher negra extremamente culta, bem 

sucedida, que conseguiria facilmente oferecer uma entrevista ou reportagem 

especial para a revista acerca de importantes temas para a sociedade. 

Entretanto, a Trip perde a oportunidade de elevar a representatividade da 

mulher negra para que fossem postas pautas que tendem a classificar o 

negro (indiretamente) como bandido. 

Como? Pelo simples fato que, em uma reunião prévia de pauta (algo 

comum em redações de jornais e revistas), com profissionais cientes dos 

embates envolvendo a representatividade negra na mídia, tanto chefia 

quanto editores, diagramadores e repórteres poderiam avaliar que as 

escolhas das reportagens para esta edição foram, no mínimo, infelizes: no 

único momento (em quatro anos) em que uma mulher negra seria 
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estampada na capa da revista, caberia à equipe avaliar produções 

jornalísticas com temáticas propositivas (movimento negro, ativismos, 

questões políticas e/ou sociais) que orbitassem a fotografia em destaque 

como um complemento informativo (imagético ou não). 

Para fortalecer o posicionamento dos autores deste trabalho, foi 

utilizada também a edição 254, de maio de 2016, que não possui 

necessariamente um negro na capa, mas traz uma pessoa de cor que 

convém entrar nesta análise. Salim Ismail, apesar de naturalizado 

canadense, nasceu em Hyderabad (Índia). 
Imagem 10     Imagem 11 

Revista Trip n° 254, mai. 2016 – capas 1 e 2. 

 
Fonte: Acervo digital da Revista Trip 

 

 Na capa um, Salim está posicionado na parte central da revista, com 

a imagem recortando-o à altura dos ombros, passando a ideia que o 

importante seria sua brilhante mente. Vestido com um suéter marrom-

acinzentado, a diagramação escolhida utilizam de tons que combinem com 

a cor utilizada na vestimenta, sendo elas um bordô para a logo da revista 

(abaixo da chamada para entrevista com o empreendedor, ressaltando a 

importância do convidado), seguido de letras brancas e clássicas para as 

outras em questão. Tão composição transmite um perfil conservador para 

Salim: um homem sério, nobre, empreendedor, gênio e principalmente de 

respeito. O que combina perfeitamente com a descrição da matéria: “QUEM 

VAI RESOLVER OS PRÓXIMOS DESAFIOS DA HUMANIDADE? Google? Nasa? 

Uma conversa exclusiva com Salim Ismail, presidente da Singularity University 

e um dos pensadores mais importantes do mundo atual”. 

Alcançar o privilégio de uma capa é algo atingido por poucos, 

geralmente artistas de grande renome. Sendo assim, trazer temas como este 

e homens de cor como Salim para a capa mostram aos leitores que uma boa 
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diagramação e/ou apresentação que valorize o convidados é possível. O 

problema aqui, mais uma vez, recai sobre a segunda capa da mesma edição: 

das páginas da seção “Trip Girl” surge Alina, especialista em Reiki, uma 

técnica de redução de estresse e relaxamento que promove a cura.  

Como citado, as cores da diagramação foram mantidas, por exemplo, 

o tom bordô da tipografia. Entretanto, nota-se algo peculiar quando 

comparadas as duas capas. A chamada para as fotos de Alina encontram-se 

posicionada do centro esquerdo em relação à jovem, contrastando com a cor 

do short rosa escolhido para a sessão de fotos. Enquanto Salim é fotografado 

dos ombros para cima, favorecendo seu rosto e priorizando seu 

conhecimento e sucesso intelectual. Na capa de Alina ela se apresenta quase 

de corpo inteiro, nua da cintura para cima, com os seios totalmente a mostra 

e short semiaberto, reforçando o estereótipo de “mulher gostosa na capa” 

para atrair leitores. 

Por fim, as duas últimas capas com representantes negros foram 

publicadas em dezembro de 2016 e março de 2017, considerados por esta 

pesquisa dois momentos assertivos da revista devido à escolha do rapper 

Mano Brown e do ator Antonio Pitanga (imagens 12 e 13). Líder dos Racionais 

MC’s, a imagem Mano Brown se encontra na parte central da capa, 

fotografado da cintura para cima, de maneira a ressaltar a grandeza do 

rapper. Suas roupas são pretas, utilizando uma jaqueta verde musgo, 

acompanhado de um gorro vermelho que contrastam com o azul escolhido 

de fundo para o ensaio, o que atrai a atenção do leitor para a revista e 

ressalta a cor negra do entrevistado. 

No entanto, se a fotografia enaltece a importância de Mano Brown 

para a cultura brasileira, a chamada para a entrevista cai num erro facilmente 

identificado por analistas de discurso: quando os editores complementam 

com chamadas dizendo que “o mais importante rapper do país amadurece e 

encara o mundo”, o não dito ali está, em outras palavras, no fato de Mano 

Brown (sob os olhos da revista) abandonar as causas da luta das minorias, 

neste caso dos negros, seria “o mais adulto a se fazer”. 

A revista se esquece que foram justamente a música e o ativismo 

periférico que tornaram Brown o rapper mais importante do país, assim 

como o Racionais se tornou o grupo que honra a periferia e retratam a 

realidade. O mesmo desatino é provocado pela frase “do ativismo social ao 

casamento”. 

 

 

 

 



 

91 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Imagem 12     Imagem 13 

Revista Trip n° 261  - dez 2016  Revista Trip n° 263  - mar  2017 

   
Fonte: Acervo digital da Revista Trip 

 

Por último, a última capa da revista Trip com um negro em destaque, 

identificado pela pesquisa, é composta pelo ator Antonio Pitanga. Na 

diagramação, mais uma vez entre branco e preto, o ator encontra-se seminu 

(até onde se observa) da cintura pra cima, munido apenas de um chapéu. No 

entanto, o sorriso e o enquadramento em PP (plano próximo) ressaltam a 

personalidade do entrevistado (aqui, claro, não colocado como convidado 

para um ensaio sensual). Na parte inferior esquerda, podemos ver a mão direita 

dele fechada, como se dissesse que continua na luta, independentemente de 
sua idade. Já o sorriso emite a satisfação pelas conquistas alcançadas aos 80 
anos. 

 

Considerações finais 

Analisar a representatividade negra nas capas de revista, 

principalmente a Trip por ser considerada vanguardista, “descolada” e livre 

de “pré-conceitos” desde seu surgimento em 1986, funciona como um 

exercício para entender como os negros são vistos e representados nas 

mídias. Estruturou-se este trabalho para que situações históricas e 

socioeconômicas fossem costuradas com as relações entre gênero, raça e 

hipersexualização do corpo negro, com base nas análises de conteúdo 

(BARDIN, 2016) e na desconstrução imagética das imagens (BONI, 2000), 

entre outras referências metodológicas aliadas aos componentes 

jornalísticos que podem contribuir na construção (ou não) das pautas 

envolvendo a negritude.  

Autores como Bell Hooks (2014, 2015) e Tania Swain (2008) também 

colaboram com esta compreensão, dialogando entre si para nos esclarecer 

sobre a sociedade que rejeita, subjuga, oprime e hipersexualiza corpos 
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negros, principalmente das mulheres. Ao entender e apresentar o 

(des)compasso temporal e histórico da configuração do negro na trajetória 

social brasileira, acreditamos que os objetivos apresentados no subitem 1 

foram alcançados. 

Em relação às análises das capas (subitem 2), elencamos conquistas, 

entraves e erros editoriais nas sete capas, contendo negros, encontradas ao 

longo de quatro anos de publicação. Faz-se necessário reconhecer 

momentos em que os editores foram assertivos, como as capas de Romário 

e Antonio Pitanga, por exemplo. No entanto, a quantidade de conteúdos 

discriminatórios (mesmo não intencionais, mas também não inconscientes) 

é bem maior, o que nos faz perceber que não se trata de discriminação e 

racismo, mas perpetuação de um pensamento imagético que se prolonga 

pelas mídias ao longo da História.  

Algo chamou a atenção no momento de analisar as capas: o objetivo 

geral era analisar a representatividade negra nas capas e suas pautas com 

foco nas mulheres negras. No entanto, dentro do recorte temporal, apenas 

uma mulher negra foi encontrada na capa, sendo ela a atriz Tais Araujo. Com 

estratégia visivelmente sexista, a revista colocou a atriz em um ensaio 

sensual nas páginas intituladas “Trip Girls”. Além de Tais, nenhuma outra 

mulher negra foi encontrada na capa, concedendo entrevistas interessantes 

nas – ironicamente chamadas – “Páginas Negras”. Além disso, ainda há o fato 

de colocarem uma negra em uma edição que trata de drogas, tráfico e cadeia 

em pautas diversas, comprovando a ideia de que a revista, senão 

preconceituosa, foi insensível ao não articular a rara presença de uma 

personalidade negra em suas pautas. 

Enquanto homens ocupam as “Páginas Negras”, com grandes 

reportagens e entrevistas, a Revist Trip coloca mulheres seminuas na 

segunda capa da mesma edição, reforçando que, para a revista, mulheres 

não possuiriam ou não ofereceriam assuntos importantes a serem tratados. 

Deste modo, ao menos dentro do recorte temporal, a hipótese acerca da 

revista se comprova: a Trip replica estratégias e estereótipos encontrados 

em outras revistas e mídias, enxergando mulheres como objetos, corpos a 

serem observados e apreciados. Além disso, apresenta um tratamento 

preconceituoso com os pouquíssimos negros se fazendo presentes nas raras 

edições em que foram destaque. 

Neste trabalho não houve pretensão em desqualificar os profissionais 

que atuam na produção da revista. Os autores desta pesquisa são jornalistas 

e sabem da dificuldade em produzir material periódico em um país onde o 

número de leitores é tão baixo. No entanto, a (des)construção dos 

estereótipos perpetuados e a (re)construção da representatividade negra 
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nas mídias permitiria que este grupo marginalizado fosse visto de forma 

respeitosa. Do mesmo modo que nem todo homem branco é “bandido do 

colarinho branco”, nem todo homem negro da periferia deve ser pré-

configurado como bandido e nem toda mulher negra deve ser vista como 

refém simbólica da propriedade e do prazer masculinos. Não que a negritude 

não esteja ganhando espaço midiático: é importante destacar que há 

conquistas, ainda que longas e a passos lentos. Estudar tal tema é 

compreender os motivos pelos quais tais mulheres (e homens também) 

ainda são consideradas negras e mulatas sensuais e sexuais, mas não belas, 

inteligentes e empoderadas como deveriam ser. Como jornalistas e 

pesquisadores, nosso dever é assegurar que pautas com este foco sejam 

levantadas e questionadas, assim como produzir conteúdo de qualidade e 

disseminação ampla à sociedade. Esperamos que este trabalho possibilite 

que novos pesquisadores e profissionais midiáticos estudem mais a fundo o 

tema. 
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Considerações sobre a figura feminina em 

“The Handmaid’s Tale” e “Calibã e a Bruxa” 

 
Mariana Garcia FERRAZ (Universidade Estadual de Londrina)1 

Orientadora: Márcia Neme BUZALAF (Universidade Estadual de Londrina)2 

 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar os elementos temáticos 

correlatos entre a série distópica “The Handmaid’s Tale” e o livro “Calibã e a 

Bruxa”. É apresentada uma análise, por meio do método comparativo, sobre 

quatro sequências significativas da obra televisiva, na qual são apontados 

vínculos com as reflexões de Silvia Federici relativos ao período designado 

como “caça às bruxas”, em que a figura estereotipada da bruxa caracterizou 

o objetivo do Estado em destruir o controle que as mulheres possuíam sobre 

seus próprios corpos e sua função reprodutiva, tornando-as subordinadas à 

estrutura patriarcal. Portanto, este estudo objetiva realizar uma leitura crítica 

das duas obras, a fim de salientar suas contribuições à sociedade 

contemporânea. Como resultado constatou-se que ambas as produções 

levam à compreensão da construção histórica e social da figura feminina, e 

corroboram para refletir sobre as práticas misóginas e sexistas que ainda 

permanecem na atualidade. 

 

Palavras-chave: Mulher, Corpo, Estereótipo. 
 

 Introdução:  

A série “The Handmaid’s Tale” (“O Conto de Aia”, na versão brasileira) 

narra um romance distópico baseado no livro homônimo da escritora 

canadense Margaret Atwood. Nas palavras da própria autora, trata-se de 

uma ficção especulativa, cujo contexto se estrutura a partir da ascensão de 

um governo totalitário e teocrático na sociedade norte-americana, em um 

futuro não tão distante (ATWOOD, 2005). 

Mesmo a obra literária tendo sido criada na década de 1980, a 

adaptação televisiva ocorreu no ano de 2017, o que reflete a atemporalidade 

da produção. Tanto a série quanto o livro vêm chamando a atenção do 

público e ocupando posição de destaque em diversos países, tornando-se, 

                                         
1 Graduada em Design Gráfico pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestranda do 

programa de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 

marianagferraz@gmail.com. 
2 Professora adjunta do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Doutora em História (UNESP). E-mail: marciabuzalaf@gmail.com. 
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para muitos, um símbolo feminista, por tratar de questões significativas 

ligadas ao papel da mulher na sociedade contemporânea. 

Levando em consideração tais fatores, notou-se uma estreita relação 

entre as noções apontadas em “The Handmaid’s Tale” e os fundamentos 

levantados pela escritora e ativista feminista Silvia Federici, em seu livro 

“Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva”. Neste trabalho 

historiográfico a autora discorre, de maneira bastante minuciosa, sobre a 

transição do feudalismo para o capitalismo, argumentando que o 

surgimento deste novo sistema econômico associa-se diretamente com a 

caça às bruxas, ou seja, sob a perspectiva de como a construção da figura 

estereotipada da bruxa caracterizou o objetivo do Estado em destruir o 

controle que as mulheres possuíam sobre seus próprios corpos e sua função 

reprodutiva, tornando-as subordinadas à estrutura patriarcal vigente. 

Dessa forma, o presente artigo propõe analisar o elo existente entre 

as duas obras, ressaltando a relevância dos tópicos abordados em ambas, 

em especial no que diz respeito à concepção da imagem da mulher, que foi 

e ainda continua a ser ignorada, esquecida e invisibilizada por inúmeros 

estudiosos na estruturação da história da humanidade. 

As referências usadas neste estudo são, em grande parte, retiradas de 

livros, artigos e reportagens escritos pelas próprias autoras referidas. 

Também tomou como base outras pesquisas que apresentam debates sobre 

as questões de gênero, feminismo, cultura e aspectos gerais das relações 

sociais. 
 

 Sobre “The Handmaid’s Tale”: 

Lançado pela editora canadense McClelland & Stewart, a primeira 

edição do livro “The Handmaid’s Tale” chegou às livrarias no ano de 1985, 

sendo resultado da compilação de anos de investigações da escritora 

Margaret Eleanor Atwood. No Brasil, foi traduzido e lançado pela editora 

Rocco no ano de 2006, sob o título “O Conto de Aia”, e ganhou uma reedição 

em Junho de 2017, poucos meses depois de a produção ser encomendada e 

adaptada para se tornar uma série de televisão pelo serviço norte-americano 

de streaming da Hulu3. (ATWOOD, 2017, 2018).  

A história de Atwood gira em torno de uma sociedade distópica ao final 

do século XX que transformou os Estados Unidos em uma ditadura teocrática 

e patriarcal, a República de Gilead, e do relato da personagem principal, 

June/Offred, uma das vítimas desse acontecimento.  

                                         
3 No Brasil a primeira temporada foi exibida no ano de 2018 pelo canal de televisão por 

assinatura Paramount Channel, e em 2019 foi disponibilizada na plataforma da Globoplay. 
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Devido às alterações ambientais causadas pela atividade humana, 

como a poluição e a consequente propagação de numerosas doenças, houve 

um declínio expressivo nas taxas de natalidade. Neste contexto de caos, um 

governo totalitário acaba ascendendo ao poder e cria diversas leis negando 

direitos às mulheres – bem como à comunidade LGBTQ+ e a todos que 

contrariam os princípios e imposições do regime – com relação a seus 

empregos, capitais e propriedades. Os líderes políticos – Comandantes –, 

com o apoio de suas respectivas Esposas, resolvem aderir à serventia das 

poucas mulheres férteis que restaram para que as mesmas possam gerar 

seus descendentes (HIMBERG, 2018). Assim, a população passa a ser 

estratificada em diversos sistemas hierárquicos, sendo quatro grupos 

principais, 

 
[...] (1), mulheres com ovários viáveis se tornaram “úteros de duas 

pernas”, “freiras de fertilidade” conhecidas como Aias; vestidas em 

trajes vermelhos e capuzes brancos, cada uma, depois de um 

período de treinamento, era incumbida a um Comandante 

particular e sua Esposa estéril; (2) Mulheres estéreis, já na 

menopausa ou solteiras, chamadas de Tias, cujo trabalho era 

doutrinar as Aias; (3) Uma classe de criadas vestidas de verde 

conhecidas como Marthas; e (4) àquelas conhecidas como “Não-

Mulheres”, que não podiam ter filhos ou não pertenciam a esses 

três grupos e, não tendo sido sentenciadas à morte como 

criminosas subversivas, foram incumbidas da função de limpar os 

resíduos tóxicos [em locais denominados Colônias] – que por si só 

já é uma sentença de morte. Algumas mulheres também eram 

sentenciadas a trabalhar como prostitutas [Jezebéis], embora essa 

alternativa não fosse reconhecida oficialmente. (KETTERER, 1989, p. 

209-210, tradução nossa). 

 

 Atwood diz que se baseou em situações reais para a criação do livro, 

ou seja, em eventos que já aconteceram em algum lugar ou momento da 

história, como segregações, escravidões, ditaduras, execuções, restrições 

reprodutivas, proibições à leitura e queimas de livros. Ela afirma ter estudado 

de maneira incessante sobre diferentes regimes, doutrinas, movimentos e 

acontecimentos, em especial o Puritanismo e a Segunda Guerra Mundial. Há 

ainda, o precedente bíblico, que se aproxima da narrativa de Jacó4, suas 

esposas – Raquel e Lia – e suas duas concubinas (ATWOOD, 2005, 2017).  

                                         
4 A narrativa de Jacó relata a relação de um homem, quatro mulheres e seus doze filhos. As 

concubinas não podiam reivindicar os filhos, uma vez que eles pertenciam às respectivas 

esposas. Nota-se, então, a conexão com as personagens de “The Handmaid’s Tale” – 

Comandantes, Esposas, Aias. 
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Até mesmo para o desenvolvimento dos trajes das personagens e suas 

respectivas cores, as pesquisas foram essenciais, afinal, como afirma a 

escritora, a roupa é vista como um símbolo e, sendo todos os símbolos 

ambíguos, podem expressar múltiplas ideias, como “um medo das mulheres 

ou um desejo de protegê-las do olhar de estranhos” (ATWOOD, 2001, 

tradução nossa). Em geral,  

 
[...] as vestes modestas usadas pelas mulheres de Gilead são 

derivadas da iconografia religiosa ocidental – as Esposas vestem o 

azul da pureza, da Virgem Maria; as Aias usam vermelho, do sangue 

do parto, mas também de Maria Madalena. Além disso, a cor 

vermelha é mais fácil de ver se você estiver fugindo [...] Muitos 

governos totalitários usaram trajes, tanto proibidos quanto 

impostos, para identificar e controlar pessoas – pense em estrelas 

amarelas e a púrpura para os romanos5. (ATWOOD, 2017, tradução 

nossa). 

 

A nomenclatura das personagens também foi pensada de acordo com 

determinadas tradições patriarcais, como o sistema patronímico6. Porém, 

nesse caso, a composição se dá pelo prefixo em inglês “of” – em português 

algo como “pertencente a” – mais o primeiro nome do homem ao qual a Aia 

“pertence”. Assim, Offred – a personagem principal, por exemplo, representa 

o nome de seu Comandante, Fred. Além disso, está atrelada outra 

possibilidade oculta, já que a similaridade com a palavra “offered” na língua 

inglesa – “ofertada”, se traduzido para o português – denota uma oferenda 

religiosa, uma vítima posta à disposição para o sacrifício. (ATWOOD, 2017). 

Logo, sustenta-se que “Gilead não é tecnicamente uma sociedade 

futurista, mas um reflexo do passado” (ONSTAD, 2017, tradução nossa), uma 

vez que apresenta aspectos que nos remetem a fatos que ocorreram em 

diversas épocas, no entanto, os mesmos acabam por influenciar as 

circunstâncias que poderão permear o futuro. 

Com relação ao enredo, é possível identificar que tanto a versão 

literária, quanto a televisiva se desenvolvem de maneira bastante similar – 

salvo alguns detalhes, como a idade de alguns personagens e atualizações 

tecnológicas, com o intuito de tornar a obra mais próxima à realidade 

contemporânea, como afirma a autora em entrevista ao The Washington 

Post (DINGFELDER, 2017). 

                                         
5 Referência às estrelas amarelas que os judeus foram obrigados a usar na Alemanha nazista 

e à cor púrpura, utilizada no Império Romano para designar as classes imperiais. 
6 Este sistema refere-se à configuração de um nome/sobrenome a partir do 

nome/sobrenome de um antecessor do gênero masculino, geralmente o pai. 
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Neste artigo, entretanto, o foco está na série, cuja estreia ocorreu em 

Abril de 2017 e conta com roteiro e direção de Bruce Miller, e com atrizes 

renomadas no elenco, como Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Alexis 

Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd, Samira Wiley, entre outras (ONSTAD, 

2017). A Figura 1 exibe um dos pôsteres de divulgação da série e mostra a 

personagem principal June/Offred. 

 
Figura 1 – Pôster de divulgação The Handmaid’s Tale. 

 
Fonte: Hulu (2018). 

 

A escolha deste objeto de estudo se deu pelo fato de ser uma 

produção audiovisual, e como ressaltam Santaella (2005) e Nöth e Santaella 

(2012), o ser humano é substancialmente guiado pela imagem, por esse 

motivo, a matriz visual acaba, muitas vezes, se destacando em relação às 

demais (sonora e verbal). Além disso, o código visual, ao contrário da escrita, 

transmite uma gama de possibilidades de interpretações, ou seja, é 

altamente conotativo. 

Burke (2017) também defende que o uso de recursos imagéticos 

possui grande importância como evidência na construção do saber histórico, 
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servindo para recuperar ou reconstruir imagens mentais, sendo 

indispensável para o testemunho de imagens visuais. Ainda, salienta que,  

 
[...] O poder do filme é que ele proporciona ao espectador uma 

sensação de testemunhar os eventos. [...] O diretor molda a 

experiência embora permanecendo invisível. E o diretor está 

preocupado não somente com o que aconteceu de fato, mas 

também em contar uma história que tenha forma artística e que 

possa mobilizar os sentidos de muitos espectadores. (BURKE, 2017, 

p. 238-239). 

 

Dessa forma, apesar de o autor se referir ao cinema, esta 

argumentação pode ser convencionada também sobre as séries, uma vez 

que seus modelos narrativos são bastante semelhantes aos da obra 

cinematográfica. Há uma responsabilidade com os acontecimentos reais, 

mas também há um apelo ao sensível, à dramaticidade. Portanto, seu valor 

reside, especialmente, na construção do ponto de vista dos espectadores. 
 

O livro “Calibã e a Bruxa”: 

Escrito pela historiadora italiana Silvia Federici, o livro “Calibã e a 

Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva” teve sua edição original 

lançada no ano de 2004, pela editora Autonomedia. No Brasil o livro – exibido 

na Figura 2 – ganhou sua primeira publicação em 2017, pela editora Elefante, 

com tradução realizada pelo Coletivo Sycorax, que na definição do próprio 

trata-se de “um sabá de mulheres que conjuram traduções” (SYCORAX, 2018). 

Esse grupo formou-se em meados de 2016, “com o objetivo de difundir o 

acesso à bibliografia estrangeira com abordagem feminista interseccional e 

anticapitalista” (SYCORAX, 2017). 

O título da obra, bem como o nome do Coletivo, faz referência à peça 

teatral “A Tempestade”, do dramaturgo inglês William Shakespeare, mais 

especificamente aos personagens Calibã e sua mãe Sycorax, uma bruxa. A 

escolha revela o desejo de representar a dimensão misógina que o 

capitalismo suscita, ao limitar uma história das mulheres separada da classe 

trabalhadora masculina (SYCORAX, 2017). Desse modo,  

 
[...] a figura da bruxa, que em A Tempestade fica relegada a um 

segundo plano, neste livro situa-se no centro da cena, enquanto 

encarnação de um mundo de sujeitos femininos que o capitalismo 

precisou destruir: a herege, a curandeira, a esposa desobediente, a 

mulher que ousa viver só, a mulher obeah que envenenava a 

comida do senhor e incitava os escravos à rebelião. (FEDERICI, 2017, 

p. 23-24). 
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Figura 2 – Capa do livro Calibã e a Bruxa 

 
Fonte: Federici (2017). 

 

De forma geral, o escopo do livro insere-se sob uma visão histórica da 

brutal violência exercida contra os corpos femininos no advento do novo 

sistema econômico e como o imaginário social foi composto por arquétipos 

que rotulam e depreciam a figura das mulheres, o que criou uma intensa 

divisão social, na qual algumas passam a ser vistas como puras e íntegras, 

enquanto outras são apresentadas como figuras místicas, sedutoras e 

desprezíveis, popularmente denominadas de bruxas. Logo, insere-se o 

termo “caça às bruxas” para descrever o acontecimento  

 
[...] responsável pela perseguição, mutilação e assassinato de 

milhares de mulheres em um longo espaço de tempo, 

principalmente na Europa. O período entre 1580 e 1630 foi o mais 

radical e violento, mas com reminiscências que foram até 1980 em 

partes da África e no Brasil, por exemplo. (REGHIM, 2017, p. 133). 

 

Tais incriminações de bruxaria baseavam-se em variados argumentos: 

crimes de magia e libertinagem, relações pactuais com criaturas demoníacas, 

atitudes promíscuas ou rebeldes, envenenamentos e assassinatos – muitas 

vezes associados ao infanticídio por parte de parteiras e curandeiras, 

acusadas de facilitar o aborto em gestantes. Ou seja, como se observa, a 

maioria dos crimes possuía ligação com os domínios e saberes referentes 

aos corpos ou à capacidade de gerar vida das mulheres. Essa conjuntura 

demonstra como o sistema refreava a autonomia das mesmas, com o único 

intuito de gerar cada vez mais força de trabalho e riqueza. 
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Nota-se, também, neste estudo, um contraponto à teoria marxista-

leninista, ao defender que o conceito de acumulação primitiva é, antes de 

tudo, um processo intrínseco à continuidade do modo de produção 

capitalista e não apenas um precursor deste (SYCORAX, 2017). 

Ao longo de cinco capítulos, a produção conta com análises e 

referências aprofundadas realizadas pela autora durante quase 30 anos, 

evidenciando seu objetivo de “reviver entre as gerações mais jovens a 

memória de uma longa história de resistência que hoje corre o risco de ser 

apagada” (FEDERICI, 2017, p. 22). Configura, ainda, a chave para 

compreender o motivo pelo qual a exploração capitalista permanece 

interferindo nos sistemas reprodutivos de muitas mulheres nos dias atuais. 

 

Métodos: 

A presente pesquisa constitui-se por uma abordagem qualitativa, de 

natureza exploratória, com o objetivo de proporcionar maior proximidade e 

tornar explícita a questão examinada. Em geral esse tipo de estudo envolve 

a construção de hipóteses por meio de levantamento bibliográfico e análise 

de exemplos, tornando a compreensão mais precisa (GIL, 2002). 

A fim de verificar a associação entre os eixos temáticos da série “The 

Handmaid’s Tale” e as concepções apresentadas por Federici (2017), será 

adotada uma análise a partir do método comparativo, que se ocupa em 

explorar as semelhanças ou diferenças de um determinado fenômeno. De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 38) este parâmetro “permite analisar 

o dado concreto, deduzindo elementos constantes, abstratos ou gerais nele 

presentes”.  

Machado e Vélez (2007) reconhecem que, apesar de possuírem 

linguagens similares, os programas de televisão são objetos mais complexos 

e diversificados se comparados aos filmes. Portanto, não há um consenso 

sobre a existência de métodos genéricos e eficientes, 
 

[...] que possam servir como modelos universais de análise para 

quaisquer produtos audiovisuais. O método de abordagem para 

cada programa não pode ser tomado como algo predeterminado 

por um modelo ou teoria, mas deve derivar do próprio trabalho 

examinado. Há sempre um (ou vários) método(s) de abordagem 

implícito(s) em cada programa. É preciso deixar que o produto 

audiovisual se revele para o analista com a força de seus próprios 

enunciados. (MACHADO; VÉLEZ, 2007, p. 9). 

 

Por conseguinte, a ênfase desta análise não estará relacionada aos 

aspectos técnicos, mas na leitura crítica do diálogo contextual – espacial, 
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temporal, ideológico e psicológico – da obra, a fim de salientar sua 

contribuição à cultura contemporânea.  

Apesar de se ter em mente que não há como traduzir integralmente 

um produto audiovisual para o discurso verbal, a escrita assume o papel de 

cumprir, de maneira provisória, essa função (MACHADO; VÉLEZ, 2007). Logo, 

para essa pesquisa, será utilizada a menção a quatro sequências da primeira 

temporada da série “The Handmaid’s Tale”, que estão descritas no Quadro 1. 

O critério para seleção baseou-se na percepção das unidades consideradas 

mais representativas para a compreensão da dinâmica da narrativa.  
 

Quadro 1 – Seleção de sequências para análise. 

SEQUÊNCIA EPISÓDIO DESCRIÇÃO 
INTERVALO 

DE TEMPO 

1 (Corpos) E 01 T 01 

As Aias Offred e Ofglen fazem compras no mercado e no 

caminho se deparam com três homens enforcados e 

pendurados no muro, todos acusados de cometer crimes 

contra a República de Gilead. 

00:14:40 – 

00:16:05 

2 (Punição) E 01 T 01 

Ofwarren enfrenta Tia Lydia e é punida com choques 

elétricos. Revela-se, depois, que a Aia teve seu olho direito 

removido por mau comportamento. 

00:18:20 – 

00:22:08 

3 (Ascensão) E 03 T 01 

São mostrados flashbacks da vida de Offred antes da 

instauração da República de Gilead. A Aia, que até então se 

chamava June, relembra alguns momento que 

prenunciaram a ascensão do novo regime, como a sua 

demissão – juntamente com as demais mulheres de seu 

escritório – e a descoberta de que todas as mulheres 

haviam perdido o direito às suas contas bancárias e 

propriedades. 

00:03:46 – 

00:08:18 

4 

(Mutilação) 
E 03 T 01 

Após Ofglen ser acusada de “traição de gênero”, por se 

relacionar com uma mulher, é determinada como sentença 

uma cirurgia de mutilação genital, em que seu clítoris é 

removido para que a mesma não sinta mais prazer sexual. 

00:49:18 – 

00:51:36 

Fonte: A autora. 

 

Análise: 

A sequência 1 (Corpos) exibe de modo bastante brutal a forma como 

a liberdade das pessoas foi renegada em Gilead. Os três homens 

condenados à morte por enforcamento representam algumas das figuras 

que a República considera como inimigas – um homossexual, um médico e 

um padre. Aqui, será evidenciada a crítica ao médico, acusado por envolver-

se na realização de um aborto. 

Observa-se na série que todas as mulheres foram banidas de exercer 

suas profissões, sendo assim todos os cargos foram incumbidos aos 

homens, restando a elas apenas a função de reprodutoras. Dessa maneira, 

enfatiza-se a primeira relação com a caça às bruxas apontada por Federici 

(2017), quando houve, 
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[...] uma tentativa de criminalizar o controle de natalidade e de 

colocar o corpo feminino — o útero — a serviço do aumento da 

população e da acumulação da força de trabalho. [...] o que 

podemos afirmar com certeza é que a caça às bruxas foi promovida 

por uma classe política que estava preocupada com a diminuição 

da população, e motivada pela convicção de que uma população 

numerosa constitui a riqueza de uma nação. (FEDERICI, 2017, 

p.326). 

 

Nesta conjuntura, o ofício das parteiras passou a ser menosprezado, 

sendo muitas vezes, delegado a vigiar mulheres para que não pudessem 

ocultar sua gravidez ou realizar crimes reprodutivos. Desse modo, em países 

europeus, como a França e a Inglaterra, a obstetrícia foi, em questão de um 

século, dominada exclusivamente por especialistas masculinos. 

A autora ainda salienta que, 

 
[...] A criminalização do controle das mulheres sobre a procriação é 

um fenômeno cuja importância não pode deixar de ser enfatizada, 

tanto do ponto de vista de seus efeitos sobre as mulheres, quanto 

por suas consequências na organização capitalista do trabalho. Está 

bem documentado que, durante a Idade Média, as mulheres 

haviam contado com muitos métodos contraceptivos, [...] usados 

para estimular a menstruação, para provocar um aborto ou para 

criar uma condição de esterilidade. [...] A criminalização da 

contracepção expropriou as mulheres desse saber, que havia sido 

transmitido de geração a geração, proporcionando-lhes certa 

autonomia em relação ao nascimento dos filhos. Aparentemente, 

em alguns casos, esse saber não foi perdido, mas passou à 

clandestinidade; no entanto, quando o controle da natalidade 

apareceu novamente no cenário social, os métodos contraceptivos 

já não eram do tipo que as mulheres podiam usar, mas foram 

especificamente criados para o uso masculino. (FEDERICI, 2017, p. 

181). 

 

Ou seja, fica claro como a marginalização social da parteira demonstra 

a falta de confiança no trabalho realizado pela mesma e consequentemente 

essa exclusão acabou por destruir os métodos para controle de procriação 

que as mulheres possuíam até então, uma vez que “muitas dessas bruxas 

eram [...] ‘mulheres sábias’, tradicionalmente depositárias do conhecimento 

e do controle reprodutivo feminino” (FEDERICI, 2017, p. 327-328). 

Já com relação à segunda sequência observada, 2 (Punição), destaca-

se a maneira desumana como as Aias são tratadas. Elas são comumente 

hostilizadas e devem seguir à risca as ordens dadas por Tia Lydia, pois caso 

não o façam serão punidas de modo severo. Janine – ou Ofwarren, como é 
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nomeada após se tornar uma das servas – contesta e insulta a preceptora, 

sendo castigada com choque elétrico e posteriormente com a retirada de seu 

olho direito. As falas de Tia Lydia (“— Meninas...sei que isso parece muito 

estranho, mas vocês estão acostumadas ao comum. Isso pode não parecer ser 

comum agora, mas depois de um tempo, será. Isso se tornará comum”) e de 

Moira (“— Se teu olho direito te escandalizar, arranque-o. Somos reprodutoras, 

não precisamos de olhos”) corroboram com o parecer de Federici (2017, p. 

178), de que o Estado exerceu um controle incontestável sobre o corpo das 

mulheres, escravizando-as à procriação e transformando-as em instrumento 

e território político, como uma “máquina natural de criação”. 

Além disso, as repressões denotam a maneira atroz a qual as Aias 

estão submetidas, assemelhando-se muito às ordálias sofridas por diversas 

mulheres que eram consideradas bruxas no período de transição do 

feudalismo para o capitalismo, cujos castigos envolviam torturas nas quais,  
 

[...] seus membros eram arrancados, sentavam-nas em cadeiras de 

ferro embaixo das quais se acendia fogo; seus ossos eram 

esmagados. E, quando eram enforcadas ou queimadas, tomava-se 

cuidado para que a lição a ser extraída de sua pena não fosse 

ignorada. A execução era um importante evento público que todos 

os membros da comunidade deveriam presenciar, inclusive os 

filhos, que, em alguns casos, eram açoitados em frente à fogueira 

na qual podiam ver a mãe ardendo viva. (FEDERICI, 2017, p. 333). 

  

Constata-se, assim, como a aplicação de tais penas servia também 

como uma lição à massa, com o intuito de censurar e refrear suas condutas 

para que não agissem de modo igual. O caso de Janine exemplifica de forma 

bastante explícita essa prática. 

A sequência 3 (Ascensão), revela como ocorreu o processo de 

mudança de uma sociedade democrática para um regime opressor. Por meio 

de flashbacks, testemunha-se como era a vida de June antes de se tornar a 

Aia Offred. São expostos três momentos particulares nesta sequência que 

refletem a supressão do poder e da independência das mulheres: a perda do 

direito aos bens econômicos ao terem seus cartões bloqueados pelo Estado; 

a intolerância com que as mesmas são tratadas ao serem atendidas por um 

homem em um café da cidade; e a dispensa de seus empregos.  

Estas referências aludem aos escritos de Federici (2017), dadas as 

devidas contextualizações temporais, no quesito da opressão à figura 

feminina. A autora declara que a guerra às bruxas ocorreu com a ajuda de 

outros meios, uma vez que, 
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[...] foi também a primeira perseguição, na Europa, que usou 

propaganda multimídia com o objetivo de gerar uma psicose em 

massa entre a população. Uma das primeiras tarefas da imprensa 

foi alertar o público sobre os perigos que as bruxas representavam, 

por meio de panfletos que publicizavam os julgamentos mais 

famosos e os detalhes de seus feitos mais atrozes. (FEDERICI, 2017, 

p. 299). 

 

Portanto, percebe-se como tais mecanismos não expressam um 

processo espontâneo, mas sim um movimento político, no qual os 

governantes e autoridades administrativas tiveram grande participação no 

doutrinamento da população com o intuito de propagar seus ideais. A 

instauração do governo totalitário não ocorreu de maneira instantânea, mas 

sim por meio de um longo processo de introdução de “novas leis e novas 

formas de tortura destinadas a controlar o comportamento das mulheres 

dentro e fora de casa” (FEDERICI, 2017, p. 203). 

Logo, conclui-se que estes ataques foram, sobretudo, um obstáculo ao 

livre arbítrio das mulheres, sendo um instrumento de controle que forçou 

uma nova divisão sexual do trabalho, dando aos homens acesso irrestrito a 

seus corpos e trabalhos. A partir daí teve início as estipulações dos termos 

mães, esposas, filhas e viúvas, que também remete à nomenclatura utilizada 

para determinar as funções exercidas pelas personagens da série – Aias, 

Marthas, Tias, etc. 

A última sequência, 4 (Mutilação), é provavelmente, uma das mais 

perturbadoras e inquietantes da primeira temporada. Refere-se à imposição 

de uma cirurgia de mutilação genital à Ofglen, devido a um julgamento 

realizado por “traição de gênero”, que na série representa a 

homossexualidade como um crime. Para Himberg (2018), a cena da 

castração representa os perigos potenciais causados por diversas mudanças 

administrativas e como isto pode afetar os indivíduos ao propagar uma 

cultura de ódio e discriminação.  

Na associação com o período de caça às bruxas, Federici (2017), 

ressalta como a sexualidade não procriativa era vista como um tabu, uma 

manifestação demoníaca. A historiadora cita o surgimento do “Malleus 

Maleficarum”, um livro engendrado por Heinrich Kraemer e James Sprenger 

em meados do século XV, destinado a identificar e combater praticantes de 

bruxaria e heresia. A análise deste manual simboliza a forma como o corpo 

das mulheres era considerado, ao mesmo tempo, uma fonte de identidade 

e uma prisão, já que as julgavam como seres inferiores aos homens, por 

serem extremamente luxuriosas, emocionais e perversas. 
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Fica evidente que a perseguição se estabeleceu como “um meio de 

desumanização e, como tal, uma forma paradigmática de repressão que 

servia para justificar a escravidão e o genocídio” (FEDERICI, 2017, p. 382). À 

época, a imagem degradada e estereotipada da mulher serviu para justificar 

o controle patriarcal, e a tentativa de tornar a questão sexual como algo 

dispensável e um objeto de vergonha foi o modo com que efetivaram a 

hegemonia sobre seus corpos. 

A frase proferida por Tia Lydia à Ofglen nesta sequência (“—Você ainda 

pode ter filhos, é claro. Mas as coisas serão mais fáceis para você agora. Você 

não vai querer o que não pode ter”), exprime a repressão ao prazer sexual, 

comumente desempenhada no ascetismo medieval, na qual “a degradação 

do corpo tinha uma função puramente negativa, que buscava estabelecer a 

natureza temporal e ilusória dos prazeres terrenos e, consequentemente, a 

necessidade de renunciar ao próprio corpo”. (FEDERICI, 2017, p. 252). 

Por fim, a seleção destas quatro sequências abordadas caracterizam 

apenas alguns exemplos mais nítidos da relação histórica, política e social da 

figura da bruxa, logo, a série retrata inúmeras situações significativas – 

embora intensas e angustiantes – que levam o público a refletir de maneira 

crítica sobre questões primordiais relativas à degradação da mulher, poder, 

religião, ciência e resistência. 

       

Considerações Finais:  

As obras “The Handmaid’s Tale” e “Calibã e a Bruxa”, apesar de terem 

sido publicadas há mais de quinze anos, se mostram como narrativas 

fundamentais para compreender alguns fatos ligados à imagem da mulher. 

Atualmente, com a adaptação do livro “O Conto de Aia” para a televisão, em 

2017, é irrefutável afirmar a profunda atualidade da temática. 

Por anos, um universo de condutas femininas foi – e, infelizmente, 

continua a ser, mesmo que de maneira distinta – demonizado e 

estereotipado. Esta domesticação e submissão a um regime patriarcal revela 

o funcionamento perverso dos sistemas políticos e sociais, que 

lamentavelmente tendem a se repetir.  

Mesmo que a série trate de um romance distópico, deve-se ter em 

mente que a misoginia e o sexismo, assim como a intolerância religiosa, 

ainda caracterizam grande parte das práticas institucionais contemporâneas. 

Logo, o intuito deste estudo foi o de identificar e enfatizar a relação 

temática entre “The Handmaid’s Tale”, que se classifica como uma obra de 

ficção televisiva, e o livro “Calibã e a Bruxa”, produção que apresenta uma 

análise histórica concreta, evidenciando a opressão sofrida pelas mulheres 
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ao longo dos séculos e as consequências negativas desta perseguição, que 

perduram até a atualidade. 
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Processo de briefing para infográfico sobre assédio sexual 

 
Natália HUANG AZEVEDO HYPÓLITO 

Camila DOUBEK SANTOS LOPES1 

 

 
O assédio sexual é um problema que afeta em sua maioria, mulheres, 

ocorrendo inclusive no meio acadêmico, sendo que muitas vítimas não 

sabem reconhecer o mesmo. Na área do design, a infografia é uma forma de 

comunicação que mescla o verbal e o não verbal, amplamente utilizada 

atualmente e podendo abordar vários temas. A partir do conceito de que 

uma função do design busca suprir demandas da sociedade, a hipótese da 

pesquisa em questão é que seria possível utilizar a infografia como uma 

ferramenta para conscientização sobre o assédio sexual no meio acadêmico. 

Para testar este pressuposto, foi realizada uma pesquisa diagnóstica entre o 

público universitário que permite a criação de um briefing para o 

desenvolvimento do infográfico. Esta análise se prova relevante ao 

configurar etapa para criação de infográfico sobre assédio sexual que ajude 

mulheres a identificarem e lidarem com o mesmo. A conclusão mostra a 

necessidade de ser discutido o assédio sexual, e comprova a demanda de 

ação, que pode ser atendida pelo design usando como ferramenta o 

infográfico. 

 

Palavras-chaves: Design gráfico, Assédio Sexual, Infografia. 
 

Introdução 

Assédio sexual é uma forma de violência que visa iniciar contatos 

sexuais com o alvo ou controlar e restringir sua vida sexual. Intrínseca à 

mecânica do assédio sexual está a relação de poder, em que uma parte o 

detém e outra não, possibilitando esta violência. Analisando as relações de 

poder existentes entre as duas classes sexuais, cabe definir como alvo típico 

do assédio a mulher e, como perpetuador, o homem. Neste contexto o 

assédio sexual é passível de ocorrer em qualquer esfera da vida de uma 

mulher onde exista essa diferença de poder (CHAUÍ, 1998) (DUARTE, 2001) 

(PISCITELLI,2009.) (SÃO PAULO, 2009). 

A infografia como objeto de estudo e prática pode ser vista em 

diversas áreas, sendo que um infográfico é costumeiramente definido como 

                                         
1 Professora Doutora vinculada à Universidade Estadual de Londrina. Orientadora deste 

trabalho 
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peça visual que una as linguagens verbal e não verbal, buscando assim 

ampliar a sua eficiência para transmissão de conteúdo a seu público 

intendido. A infografia tem recebido destaque devido, em grande parte, à 

crescente informatização tecnológica, que permite adicionar funcionalidades 

ao infográfico – tal como animações e acesso a hyperlinks – e devido também 

à mudanças socioculturais que favorecem a informação sintetizada, 

preferindo imagens ao invés de textos. 

Além dos diversos conhecimentos do design gráfico que a produção 

de um infográfico exige, fase crucial neste planejamento é o briefing, que 

busca reunir informações básicas para o início de um projeto, tal como 

necessidades, público alvo, recursos, prazo, especificações técnicas, 

limitações e outros. 

Assim, este trabalho procura analisar um questionário diagnóstico 

online entre o público universitário da UEL como ferramenta para elaboração 

de briefing para criação de infográfico sobre assédio sexual.  

A importância desta análise está em comprovar a demanda de 

discussão sobre assédio sexual no meio acadêmico, trazendo o problema à 

tona e permitindo sua discussão, e possibilitar a estruturação de briefing 

para planejamento de uso do infográfico como ferramenta para lidar com 

assédio sexual, que dentro das discussões já se enquadra como proposta de 

solução. Além de ser ferramenta para construção do briefing, o questionário 

também possibilita futura referência para estudos de design gráfico que 

lidem com pesquisas de campo e metodologias similares oriundas de 

estudos sociais não comumente estudadas em design gráfico. 

Entende-se então como objetivo do presente trabalho desenvolver, a 

partir de questionário diagnóstico e pesquisa prévia, um briefing para 

desenvolvimento posterior de um infográfico que ajude na conscientização 

deste problema social dentro da universidade.  

Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre assédio sexual, 

infografia e briefing para contextualização e posterior análise. Em seguida, 

realizou-se uma pesquisa sobre técnicas metodológicas de pesquisa social, a 

fim de aprofundar conhecimentos e averiguar possibilidades de coleta de 

informação. A partir desta fundamentação, foi concebido questionário 

diagnóstico e divulgado por período determinado; Por fim, foi feita análise e 

reflexão sobre os resultados obtidos e elaborada a proposta de briefing. 

Apresenta-se a seguir os procedimentos metodológicos, a 

fundamentação teórica, o desenvolvimento do questionário, resultados e as 

considerações finais. 
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Fundamentação 
 

Infografia 

Para discorrer sobre infografia é preciso se familiarizar com sua 

história. Não há consenso acadêmico sobre a origem exata da infografia, 

havendo indicação de exemplares na idade média, mas o período da 

Revolução Industrial é tomado como contexto chave início da infografia 

(MORAES, 2013). Isso devido principalmente às mudanças ocorridas na 

Revolução Industrial que trouxeram um grande volume de informações que 

precisava ser transmitido e atualizado rapidamente para trabalhadores 

diversos (HOBSBAWN, 1969). Com a invenção da imprensa a vapor, do 

telefone e com o aperfeiçoamento da fotografia, a maneira de transmissão 

da informação mudou drasticamente, exigindo adaptação dos meios de 

comunicação, que introduziram cada vez mais o uso infográficos, que se 

mostravam eficientes neste contexto e que foram se adaptando para lidar 

com os mais variados temas (SMICIKLAS, 2012). E mais a frente, com o 

surgimento da informatização e das tecnologias digitais, houveram mais 

modificações no fazer da infografia, com a adição de funcionalidades 

próprias da inovação tecnológica. 

Ao longo dessa existência, houveram vários nomes e trabalhos que 

influenciaram e marcaram a infografia. Da época da revolução industrial, 

William Playfair (1759-1823) é visto como precursor da infografia, por conta 

de seus gráficos (fig. 1), onde apresentava várias informações de maneira 

direta, sendo o primeiro a utilizar gráficos lineares, de barras e ‘pizza’ 

(SMICIKLAS, 2012).  
 

Figura 1: Gráfico de Playfair acompanhando variações e comparações do preço 

do trigo, na moeda corrente e dias de trabalho 

 
Fonte: Wikimedia Commons 
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Charles Minardi (1812-1870) também é citado como pioneiro, por 

conta de infográfico que reúne dados da campanha de Napoleão à Rússia 

(fig. 2). Nele, Minardi ilustra simultânea e inovadoramente informações como 

temperatura, contingente das tropas, período decorrido na invasão, 

distância percorrida, latitude e longitude, e datas específicas e direção da 

viagem de ida e volta. 
 

Figura 2: Infográfico de Charles Minard sobre a campanha de Napoleão à Rússia 

 
Fonte: Wikimedia Commons 

 

 

Outro trabalho marcante é o de Henry C. Beck (1901-1974), que 

projetou um inovador mapa para o metrô de Londres (Fig. 3), que se tornou 

marco visual da cidade – sendo até mesmo comercializado como souvenir da 

cidade – e se tornou padrão para confecção de mapas de metrô do mundo 

inteiro. Nele, Beck foge da regra então existente de detalhar as linhas de 

maneira precisa geograficamente, o que causava problemas de visualização 

ao mostrar estações que eram muito próximas e trajetos que eram muito 

sinuosos. Beck  

 
[...] confeccionou o mapa a partir de um grupo de regras: várias 

cores, espaço entre as estações fixo e ângulos fixos. As linhas curvas 

foram suavizadas e seu centro aumentado. Só existem linhas 

verticais, horizontais ou de 45º em seu mapa, e todos as 

características geográficas tirando o rio Tâmisa foram removidas. O 

design de Beck era flexível o suficiente para incorporar grande 

expansões do sistema. (GUO, 2011, p. 362. nossa tradução) 
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Figura 3: Mapa do metrô de Londres de 1933, de Henry C. Beck 

 
Fonte: Wikimedia Commons 

 

O Sistema Internacional de Educação Tipográfica Pictórica, o ISOTYPE 

também se relaciona com a infografia, por conta de como sintetizou as 

informações por meio de imagens, agilizando a compreensão das 

informações. No Isotype, símbolos já conhecidos ou novos símbolos – 

criados levando em conta associações comuns do público alvo – eram usados 

para mostrar variação estatística por meio da repetição, padronizando a 

variável de tempo para ser mostrada sempre na vertical. 

Na década de 80, houveram mudanças significativas no layout de 

jornais de renome, fato ocorrido principalmente por conta do jornal USA 

Today (fig. 4), que inovou na diagramação e no uso de cores e número de 

imagens, iniciando uma onda de mudanças visuais no ramo jornalístico, 

onde outrora era consenso de que jornais de seriedade e renome não 

utilizavam cores, imagens em excesso ou diagramação variável (SHAW,1986). 

No final da década de 80 houveram inovações na Espanha, onde a infografia 

era usada não apenas para discorrer sobre temas técnicos, utilizando não só 

ilustrações técnicas – mostrando que a montagem fotográfica poderia 

também ser utilizada e experimentando com o estilo das ilustrações – (fig. 5) 

(MORAES, 2013). 
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Figura 4: Capa da primeira edição do USA Today, 1982 

 
Fonte: www.fasthorseinc.com 

 

Figura 5: Infográfico sobre touradas – o touro de luta, 1994 

 
Fonte: El Mundo 

 

Embora não haja consenso acadêmico quanto às definições de 

infografia, uma característica é determinante para seu uso e concepção: 

diferente de gráficos, ilustrações e fotografias, um infográfico não serve para 

complementar o conteúdo apresentado no texto, ele traz o conteúdo em si 

mesmo, estando completo sozinho (MÓDOLO, 2007). 
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Outra característica importante da infografia é o uso complementar da 

linguagem visual e da linguagem verbal, a fim de otimizar a transmissão da 

informação para o leitor (MÓDOLO, 2007). Para isto, é necessário um 

planejamento de texto e imagem que busque o equilíbrio para que não haja 

texto e nem imagens em excesso, deslocados ou desnecessários. 

Dentro do planejamento de imagem e texto, também é necessária a 

preocupação com o sentido de leitura e associações imagéticas. O sentido de 

leitura de um infográfico não precisa seguir a ordem de leitura ocidental, de 

cima para baixo e da esquerda para direita. E as imagens que serão usadas 

devem se relacionar ao conteúdo, fazendo sentido para o leitor. (MÓDOLO, 

2007) 

O cuidado e checagem das informações apresentadas, procurando 

chegar em um alto nível de confiabilidade e verossimilhança, também integra 

o infográfico. Antes até de planejar como a informação será transmitida, é 

preciso que a informação em si seja investigada, faça sentido e tenha sua 

relevância. Moraes (2013) argumenta que cabe ao designer agir como filtro, 

selecionando apenas informações relevantes e verdadeiras para então 

apresentá-las da melhor maneira possível. 

 

Briefing 

Para que um projeto de design seja bem-sucedido, é costumeiro que 

se sigam ou adote alguns procedimentos que visam encurtar o tempo 

necessário para realizar o projeto e ao mesmo tempo, diminuir as falhas 

passíveis de ocorrer (MUNARI, 2008). Esses procedimentos costumam lidar 

com dois pontos básicos: o problema e a solução. 

Um desses procedimentos, e um que é imprescindível, é a elaboração 

de um briefing apropriado. O briefing  

 
É um documento completo das necessidades e restrições do 

projeto, com informações sobre o produto, mercado (público alvo, 

concorrência) e diferenciais a serem explorados com: custo, 

tecnologia, apelo estético, entre outras. Deve incluir também o 

prazo e as formas de avaliação e controle. (PAZMINO, 2013, p.20) 

 

O briefing é importante pois no início do projeto, o designer pode não 

estar plenamente familiarizado com a empresa, produto, necessidade, 

problema a ser resolvido. Reunindo informações pertinentes em um único 

lugar, é mais fácil consultá-las em qualquer etapa da criação, agilizando o 

processo e reduzindo falhas. 

Dessa maneira, o briefing varia em formato e extensão de um projeto 

para outro – briefing de um projeto de livro precisa conter informações como 
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tipo de papel e técnica de impressão, enquanto um briefing para 

desenvolvimento de novo frasco para um perfume precisa ter informações 

como volume, descrição do buquê olfativo, entre outras diferenças 

(PHILLIPS, 2015). 

Geralmente o briefing é elaborado de maneira colaborativos, com o 

designer e o solicitante (cliente), embora haja empresas que entreguem 

briefing já prontos para o design. Para obter um briefing o designer pode 

realizar entrevistas com o solicitante, perguntando a ele questões chave para 

o desenvolvimento do produto (PAZMINO, 2013). 

Mas não há uma forma fixa de se fazer um briefing, como nos explica 

Phillips (2015): 

 
Infelizmente, não há uma fórmula única e universal para o briefing 

de design. Tenho visto bons briefings descritos em texto corrido e 

outros organizados por itens. (...) Eu já vi excelentes briefings 

formatados em PowerPoint, para apresentações projetadas. 

Você pode usar diversos formatos, de acordo com o tipo de 

trabalho a ser desenvolvido (design de produto, design gráfico, web, 

embalagens e outros). Cada empresa também tem uma preferência 

própria. (...) O mais importante é que o briefing contenha todas as 

informações relevantes aos interessados no projeto. Além disso, 

deve ser disponibilizado em papel e em meio eletrônico. 

 

Assim como o lead jornalístico, o briefing tem que responder à 

perguntas que guiarão o desenvolvimento: o que deve ser feito? Quando 

deve ser feito? Para que público? Quais necessidades atende? (PAZMINO, 

2013). Conforme o projeto em questão, outras perguntas também podem 

ser feitas a fim de situar o designer e/ou equipe.  

 

Diagnóstico 

Este trabalho possuía um diferencial para a elaboração do briefing: 

não havia um solicitante a quem pudesse questionar, o que levantava a 

questão de como elaborar um briefing sem ter a quem perguntar. Foram 

então buscadas alternativas para a obtenção de informações e por fim foi 

utilizado uma mistura de técnicas, descritas a seguir, para a elaboração do 

briefing. 

 

Entrevista 

Segundo Gil (1999), a entrevista é “uma das técnicas de coleta de dados 

mais utilizada no âmbito das ciências sociais.”, servindo “não apenas para 

coleta de dados, mas também com objetivos voltados para diagnóstico e 
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orientação.” (GIL, 1999, p. 109). Ainda citando Gil, temos a definição de 

entrevista como sendo: 
[...] técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, 

uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma 

de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados 

e a outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, 2008, p. 109) 

 

 A entrevistada em questão foi a Profa. Dra. Edméia Aparecida Ribeiro, 

do departamento de história, que ministra a disciplina de História da América 

Contemporânea e também uma disciplina optativa chamada História e 

Gênero. A professora ajudou a criar e coordenar inicialmente a Comissão de 

Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do CLCH, sendo justificada sua 

escolha como    especialista a ser entrevistada por conta de seu trabalho 

desenvolvido na comissão e por seu trabalho acadêmico, que se relaciona 

com o tema. Foi realizada uma entrevista por pautas, formato que apresenta 

certo grau de estruturação, com pautas/perguntas pré-concebidas, podendo 

ser omitidas ou adicionadas perguntas conforme o fluxo da conversa (GIL, 

2008) 

Na entrevista foram levantadas informações sobre a comissão, se há 

pesquisas sobre assédio na UEL, a efetividade da campanha realizada pela 

comissão, sugestões para meio midiático e estética sugerida para o tema, 

bem como justificativa para realizar uma ação sobre assédio sexual, por que 

é um assunto importante, qual a situação da UEL perante essa questão. 

 

Questionário 

Questionário é “[...] técnica de investigação composta por um conjunto 

de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações [...]” (GIL, 2008, p. 121), consistindo em uma série de perguntas, 

que podem ser realizadas de maneira oral (questionário aplicado com 

entrevista) ou por escrito. 

Para confeccionar um questionário, é necessário traduzir seus 

objetivos em questões, levando em conta uma série de parâmetros tais como 

ordem das questões, construção das alternativas, forma das questões e 

outros (GIL, 2008). Então por exemplo, se está sendo pesquisado a 

efetividade de campanha contra a dengue, pode ser perguntado quantas 

pessoas ficaram doentes em períodos de dengue antes e depois da 

campanha. 

Assim, foi realizado questionário entre alunos da comunidade 

universitária, como forma de complementar as informações do briefing. Nele 
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foram utilizadas questões abertas, para que os participantes expressassem 

curtos relatos, e questões fechadas, com alternativas definidas, com uma 

alternativa por vezes aberta como “outro...”.  

No questionário concebido foram feitas 13 perguntas, que buscaram 

traçar um perfil geral do aluno, reunir informação sobre conhecimento de 

termos relacionados ao tema (machismo, misoginia, etc), noção da 

importância de ter esses termos discutidos, percepção sobre debate atual 

(satisfatório ou não). Enfim, fazer situação em relação ao público. Ele foi 

distribuído por link para preenchimento online e anônimo. 

 

Observação Participante Natural 

Outra técnica aplicada para o briefing foi a observação participante.  

 
A observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a 

adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano. Pode, 

porém, ser utilizada como procedimento científico, à medida que: 

a) serve a um objetivo formulado de pesquisa; 

b) é sistematicamente planejada; 

c) é submetida a verificação e controles de validade e precisão (GIL, 

2008, p.100) 

 

Esta técnica é elemento fundamental para pesquisa, segundo Gil 

(2008), sendo usada nas fases de formulação do problema, construção de 

hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados. Por ser usada também 

na coleta de dados, ela foi julgada apropriada para composição do briefing.  

Entre os tipos de observação, existe a observação participante. Nela o 

pesquisador assume papel de um membro do grupo que se estuda (GIL, 

2008) o que, embora a presença do mesmo possa tirar a espontaneidade da 

interação no grupo, permite uma coleta de informações significativa. Porém, 

há uma modalidade de observação participante em que não há este limite. 

Isto é quando a observação participante é “natural, quando o observador 

pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga;” (GIL, 2008, P. 103), 

que é o caso da aplicada. 

A pesquisadora, na condição de integrante da comunidade 

universitária, pôde observar o que acontecia em relação a assédio sexual, 

absorvendo e registrando informações a partir de conversas, interações, em 

vários ambientes frequentados por universitários, para então utilizar estas 

no briefing. 

 

Pesquisa bibliográfica e documental 

Estas técnicas de pesquisa, utilizados em várias áreas do 

conhecimento, são parte indispensável de qualquer pesquisa, pois: 
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Primeiramente, há a necessidade de se consultar material 

adequado à definição do sistema conceitual da pesquisa e à sua 

fundamentação teórica. Também se torna necessária a consulta ao 

material já publicado tendo em vista identificar o estágio em que se 

encontram os conhecimentos acerca do tema que está sendo 

investigado. (GIL, 2008, p. 60) 

 

Importante notar que estas pesquisas não se limitam apenas ao início 

da pesquisa, no planejamento, sendo comum que durante o avanço da 

mesma, cada vez mais pesquisa sejam feitas, conforme surjam novas 

informações e dados relevantes, que levantem novas dúvidas. 

Foi feita pesquisa sobre assédio sexual, buscando aprofundar 

conhecimentos já existentes sobre o assunto. Esta pesquisa abordou o que 

é violência, as mecânicas de poder do assédio e como essas mecânicas se 

ligam à diferença de poder entre homens e mulheres, depreendendo a 

conclusão de que este é um problema que afeta em sua maioria mulheres. 

Também foi feita pesquisa sobre infografia, com o mesmo propósito 

de aprofundar conhecimentos. Foi pesquisada suas origens e características, 

suas aplicações, a sua facilidade de assimilação, seu crescente uso na 

atualidade. 

 

Resultados 

Analisados os resultados, foi possível obter diagnóstico sobre a 

situação da UEL perante assédio sexual e montar um briefing para a criação 

do infográfico. 

Durante a entrevista com a Profª Dra. Edméia ela enfatizou a 

importância de constantemente serem realizadas campanhas, sendo que 

apenas uma não vai resolver o problema. A professora também indicou que 

o uso de fotografia em campanhas assim é mais efetivo, por ajudar na 

conexão do leitor com o material. Em comentário sobre o trabalho da 

comissão, a professora disse que as campanhas realizadas na época de início 

de aulas sempre são bem recebidas, ajudando inúmeras pessoas. Ainda 

sobre isto, a professora disse que as campanhas focam nesse período por 

ser um período intenso para os novos alunos, bem como ser um período em 

que os estudantes estão reunidos e circulam muito pela universidade. 

O questionário obteve 129 respostas, a partir do qual foi possível aferir 

moderadamente o perfil do público, seus conhecimentos e opiniões sobre o 

assunto, nível de abertura para debate e experiências pessoais (figuras 6 - 

10). Apresentados aqui estão parte dos gráficos obtidos no questionário. 

 



 

121 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 
 

Figura 6: Resultado da questão 2: Você estuda em qual centro da UEL? 

 
Fonte: a autora 

 

Figura 7: Resultado da questão 5: Sabe o significado do termo "misoginia"? 

 
Fonte: A própria autora 

Figura 8: Resultado da questão 9: Na sua opinião, qual a relevância deste tema 

atualmente? 

 
Fonte: A própria autora 
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Figura 9: Resultado da questão 12: Acha que existe um diálogo profundo sobre esse(s) 

tema(s)? 

 
Fonte: A própria autora 

 

Figura 10: Resultado da questão 13: Acha que uma campanha sobre o mesmo seria 

benéfica? 

 
Fonte: A própria autora 

 

Em especial, em uma das perguntas, na qual se perguntava sobre 

experiências pessoais, foi possível obter relatos de inúmeros casos de 

assédio sexual durante as atividades de recepção de calouros. Há relatos de 

apelidos pejorativos e sexuais, trotes que buscam exibir o corpo das alunas 

e leiloá-los, investidas violentas sobre alunas, e outros. Também houveram 

relatos de violência sexual. A partir destas respostas foi possível confirmar 

novamente, agora a partir de um grupo focal, a demanda de campanhas 

sobre assédio sexual na UEL, a necessidade percebida entre alunos para que 

o tema seja debatido abertamente. 

A observação participante natural foi realizada durante longo período, 

inclusive anterior ao início desta pesquisa. Ela ajudou a construir as hipóteses 

primeiras para a pesquisa, levantando as primeiras dúvidas. Por meio dela, 

foram presenciados casos de assédio sexual no meio acadêmico, 

propagados por indivíduos diversos. 

Neste diagnóstico, o problema ficou mais claro, sendo evidenciada a 

ligação entre assédio sexual e violência contra a mulher, uma questão de 

sexo. A partir dela foi possível entender melhor o problema, mostrando 
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como é violento para quem sofre, indicando assim o tipo de linguagem visual 

que deveria ser adotada no infográfico. 

Quanto à pesquisa sobre a infografia, foi reunida a informação da 

versatilidade que o infográfico tem, podendo abordar diversos temas. 

Também foi atestada a facilidade com que um bom infográfico é apreendido 

pelo leitor e como essa característica é utilizada para fins educacionais. Com 

isso julgou-se apropriado o uso da infografia para falar sobre assédio sexual. 

Por fim, como resultado dessas técnicas de coleta de informação, foi 

possível montar o briefing com os seguintes itens: 
 

 O que? Infográfico sobre assédio sexual; 

 Para que? Para conscientizar sobre assédio sexual, visando 

diminuí-lo; 

 Como? Distribuí-lo pela universidade no período de 

recepção de calouros; 

 Para quem? Para a comunidade universitária; 

 Por que? Assédio sexual é um problema que afeta a 

qualidade de vida de muitas pessoas, principalmente 

mulheres, devendo ser combatido. É oportuno que a 

conscientização ocorra através de um infográfico por sua 

grande capacidade de transmissão de informação e 

captação de atenção, atingindo assim mais pessoas; 

 Nota: utilizar linguagem visual “incômoda”, fazendo 

referência à sensação de sofrer assédio. Uso de vermelho é 

recomendado; 

 Nota 2: evitar ilustrações, prezar por fotografia, pois o 

público se identifica mais com as situações representadas; 

 Nota 3: Similarmente à campanha da comissão descrita 

anteriormente, distribuir em locais de passagem; 
 

Considerações finais 

O objetivo destes procedimentos foi coletar informação suficiente 

para elaboração de um briefing para um infográfico sobre assédio sexual. 

Por se tratar de um produto que buscaria atender uma necessidade social, 

não havia um solicitante, sendo um desafio elaborar o briefing sem ter a 

quem questionar. 

A solução encontrada foi utilizar técnicas diversas para obter estas 

informações, oriundas principalmente das ciências sociais, sendo necessário 

pesquisa adicional sobre cada uma delas a fim de conhecê-las melhor para 

assegurar que fossem adequadas para os fins. Cada técnica possibilitou a 

coleta de parte da informação, que, usadas de maneira complementar 

compuseram o briefing. 
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Foi possível compor um briefing satisfatório para início do projeto, 

com o básico para situar um designer para a criação do infográfico, a partir 

das informações coletadas. Além disso, a pesquisa sobre assédio sexual 

auxilia na concepção do conteúdo do infográfico, servindo como 

planejamento para este também. Assim considera-se cumprido os objetivos 

propostos deste trabalho. 

Em nota adicional, para designers que tem interesse em lidar com 

questões sociais ou de natureza exploratória, é interessante e até talvez até 

imprescindível se familiarizar com técnicas de outras áreas, visto que muitas 

vezes, estas questões e pesquisas não tem um porta voz a quem entrevistar 

para montagem de um briefing e para desenvolvimento do trabalho. Isso 

pois por mais que a área de design seja das ciências sociais aplicadas, 

raramente temos o contato pleno com a metodologia utilizada em cursos de 

ciências sociais. 
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A imposição de padrões femininos nas tiras cômicas de 

Sarah Andersen: uma visão crítica 

 
Karen Haruka MASUDA (Universidade Estadual de Londrina)1 

Dra. Maria Isabel BORGES (Universidade Estadual de Londrina)2 
 

Resumo: Objetiva-se, neste trabalho, mostrar como a imposição de padrões 

femininos afeta a vida das mulheres, nas tiras cômicas de Sarah Andersen. 

Primeiramente, foram selecionadas dezenove tiras publicadas nos volumes 

“Ninguém Vira Um Adulto de Verdade” (2016), “Uma Bolota Molenga e Feliz” 

(2017) e “A Louca dos Gatos” (2018), tendo em vista os conflitos entre padrões 

preestabelecidos socialmente e os desejos femininos representados pela 

protagonista das tiras. Cagnin (2014) e Ramos (2011; 2012) foram as bases 

para a caracterização da linguagem dos quadrinhos, enquanto, Beauvoir 

(1949/1967), Butler (2003) e Woodward (2012) para a constituição identitária 

da protagonista. Sob um olhar interpretativista, foi possível observar como a 

linguagem dos quadrinhos favorece a construção identitária de Sarah, por 

exemplo: a relação com o corpo como uma expressão de liberdade, porém 

em conflito com certos padrões (corte de cabelo, vestimentas, maquiagem 

etc.); a intimidade como forma de libertar-se ou refugiar-se da esfera pública 

opressora.  

 

Palavras-chaves: feminismo, imposição de padrões, tira cômica. 
 

1. Introdução 
 

Uma das questões sociais contemporâneas em maior discussão é a 

problemática do sexo frágil, a visão da mulher na sociedade. Durante o 

século XIX, surgiram os movimentos feministas cujo objetivo era buscar os 

direitos das mulheres e sua igualdade perante o sexo masculino. 

Historicamente, ele sempre se apresentou como indivíduo superior e 

portador do poder, inclusive, sobre a liberdade feminina. Essa herança 

patriarcal permanece refletida nos dias de hoje, ainda que implicitamente e 

apesar de tantos avanços na luta pela autonomia da mulher. 

                                         
1 Graduanda em Letras-português. Colaboradora do projeto de pesquisa “Quadrinhos e 

Análise Linguística”. Contato: <karen_masuda@hotmail.com>. 
2 Docente Adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas. Coordenadora do 

projeto de pesquisa citado. Contato: <belborges1@hotmail.com>. 
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Um dos pontos que aflige a mulher contemporânea é a questão da sua 

estética corporal, o modelo ideal a ser seguido, disseminado pelas mídias 

como um padrão para todas as mulheres, com promessas de sucesso, 

ascensão e aceitação social. 

Diante de tal problemática, pretende-se mostrar como a imposição de 

padrões femininos afeta a vida das mulheres, utilizando-se como objeto de 

estudo as tiras cômicas de Sarah Andersen. Por meio de sua expressividade 

artística, tal cartunista procurou expor seu desejo pela liberdade identitária, 

porém, de forma subjacente, mostrar como certos padrões ainda causam 

conflito na sua busca pela emancipação da estética romântica. 

Indiretamente, a tira cômica funciona como porta voz de diversas mulheres 

que se encontram no mesmo antagonismo que a autora. 

 

2. Feminismo e identidades 
 

Ao se trabalhar a temática feminista, consequentemente, torna-se 

necessário estudar a questão da identidade, uma vez que a ideologia 

feminista visa também a quebra dos padrões identitários culturalmente 

construídos e hierarquizados, principalmente, sob um viés patriarcal e 

machista. A identidade é uma relação de oposição, isto é, caracteriza-se a 

partir da diferença resultante da comparação com o outro. “A identidade é, 

assim, marcada pela diferença” (WOODWARD, 2012, p. 9). 
 

2.1. Feminismo 
 

Movimento iniciado por volta do século XIX e fortificado no começo do 

século XX, o feminismo caracteriza-se pela luta em busca da igualdade de 

gênero entre homens e mulheres, assim como a sua participação no campo 

social, político, cultural etc. O marco histórico é a execução da feminista 

francesa Olympe de Gouges (1748-1793), após apresentar sua “Declaração 

dos Direitos da Mulher e da Cidadã” durante a Revolução Francesa (1789), 

em contraposição à “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. No 

entanto, somente a partir da Revolução Industrial, o movimento feminista 

começou a ganhar importância e voz perante a sociedade, quando a mulher 

entra em cena nas fábricas, contribuindo economicamente ao seu país. Ela 

passa a exigir seus mais diversos direitos civis, tais como: educação, voto, 

igualdade de salário, divórcio, entre outros (ALVES; PITANGUY, 1985). 

As lutas feministas, entretanto, não se limitavam ao papel civil da 

mulher. Almejava-se também a sua liberdade de expressão e a quebra de 

padrões patriarcais, os quais envolviam não somente a mulher, mas também 
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o homem, incluindo a imposição social da visão masculina e valores culturais 

ultrapassados. Ambos se tornavam escravos aos moldes preestabelecidos 

num passado remoto em que a segregação de gênero era vista como uma 

lei natural e obrigatória.  

 
O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma 

ótica em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que 

adaptar-se a modelos hierarquizados, e onde as qualidades 

“femininas” ou “masculinas” sejam atributos do ser humano em sua 

globalidade. Que a afetividade, a emoção, a ternura possam aflorar 

sem constrangimentos nos homens e serem vivências, nas 

mulheres como atributos não desvalorizados (ALVES; PITANGUY, 

1985, p. 9-10). 

 

Nesta pesquisa, o foco encontra-se nesse panorama da construção 

cultural da mulher, moldada por padrões patriarcais que sobre ela se 

impõem. Representam uma “camisa de força” que limita, regula as ações, os 

pensamentos e a imagem da mulher, criando-se, assim, um “modelo 

perfeito” a ser digerido e seguido por todas as mulheres. 

Consequentemente, transforma-se qualquer transgressão a essas normas 

uma abominação, uma falha na “identidade feminina”. Um dos clássicos 

exemplos dessa concepção de fuga dos padrões femininos e impostos por 

uma visão machista é o caso das celibatárias. A partir do momento em que 

elas não se inseriam “[...] numa prática sexual — aprisionada pela família 

conjugal — ou por elas não realizarem a maternidade biológica, 

representação da “verdadeira mulher”, normal, completa e feliz” (MAIA, 2008, 

p. 52), eram vistas como um desvio biológico. 

Essa imagem da mulher como sujeito reprodutor é tão forte no 

discurso patriarcal que, dessa problemática, se levantam outras questões, 

principalmente, acerca do corpo feminino. Já é do sendo comum que a 

mulher é vista como um objeto sexual, de desejo dos homens, excluindo-se 

seu valor humano e substituindo-o por um conceito meramente acessório. 

Esse fato é resultado de um discurso histórico sobre o papel da mulher 

limitado aos serviços domésticos, artesanais e, primordialmente, à função de 

reprodução, considerado por séculos o propósito essencial do sexo 

feminino. Dessa forma, as mulheres eram educadas a serem boas esposas e 

portadoras de uma imagem atraente segundo os padrões machistas, para 

que, assim, pudessem ter a oportunidade de se inserirem numa vida 

matrimonial, dedicada integralmente ao marido e aos filhos (BEAUVOIR, 

1949; ALVES; PITANGUY, 1985). 

A concepção de beleza ideal da mulher é uma construção cultural 

sócio-histórica que se configurou de maneiras diferentes ao longo da história 
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da humanidade. Sabe-se que o modelo de beleza renascentista consagrado 

até o final do século XVIII pautou-se no culto ao corpo feminino dotado de 

curvas avantajadas, seios volumosos e quadril largo, consideradas hoje como 

“gordas”. Naquele tempo, porém, numa época em que a fome era uma luta 

diária, essa era a imagem de uma mulher da burguesia e que passava a ideia 

de fartura. Era uma figura almejada. 

A partir do século seguinte, com o surgimento do Romantismo, o ídolo 

feminino ganhou proporções contrárias ao padrão de beleza cultuado até 

então. A estética da mulher magra, de características angelicais, comedida, 

ingênua e dócil tomou conta do gosto mundial e se tornou símbolo da beleza 

feminina perfeita. 

 
Ser feminina é mostrar-se impotente, fútil, passiva, dócil. A jovem 

deverá não somente enfeitar-se, arranjar-se, mas ainda reprimir 

sua espontaneidade e substituir, a esta, a graça e o encanto 

estudados que lhe ensinam as mais velhas (BEAUVOIR, 1967, p. 73). 

 

Tal conceito, ainda nos dias de hoje, está tão fortemente entremeado 

na cultura da beleza, a ponto de levar milhares de meninas e mulheres a 

desenvolverem doenças psicológicas e físicas nessa busca excessiva pelo 

padrão estético aceitável pela maioria. Na contemporaneidade, essa 

patologia social se agrava pela disseminação do “imperativo da beleza” — 

termo utilizado por Silvana V. Goellner (2008) em seu artigo “A cultura fitness 

e a estética do comedimento: as mulheres, seus corpos e aparência” — por 

meio das mídias que instauram passivamente uma ditadura da beleza. 

Invade-se a mente de crianças e adultos, que, para serem aceitos 

socialmente e obterem sucesso na vida, precisam seguir os moldes estéticos 

veiculados nas revistas, na televisão, na publicidade etc. 

A lavagem cerebral realizada pelos meios midiáticos nos dias atuais já 

levou milhares de jovens à morte, resultado dessa necessidade doentia de 

se encaixarem dentro dos padrões estéticos vigentes, seja por 

procedimentos cirúrgicos, seja por doenças como anorexia, bulimia, 

depressão, entre outras. A beleza e o corpo incorporam-se como instituições 

dotadas de significados e representatividade social, necessárias à 

manutenção da imagem que o indivíduo quer apresentar à sociedade. 

 
Na sociedade contemporânea nossos corpos são tornados 

espetáculos. São instituições performantes que, ao moverem-se, 

carregam muito mais que músculos, ossos e aparências. Carregam 

significados, tornam carne representações e discursos que operam, 

no detalhe, o controle, a vigilância, o enquadrinhamento, a fixidez. 
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E, também, a resistência, o descentramento, a transgressão 

(GOELLNER, 2008, p. 246). 

 

Diante desse legado opressor do Romantismo — não somente dele, 

mas de todo um discurso sociocultural pautado em concepções passadas — 

a problemática feminista se agrava ao apontar comportamentos das 

próprias mulheres de reafirmação por meio do feedback dos homens em 

relação à sua imagem. Muitas passam a medir sua representação a partir da 

opinião, da aceitação masculina, pois somente assim conseguem sentir-se 

realmente bonitas.  

 
Num movimento complexo, ela [a mulher] visa a glorificação de seu 

corpo através das homenagens dos homens a quem se destina esse 

corpo; e seria simplificar as coisas dizer que ela quer ser bela para 

seduzir ou que busca seduzir para se assegurar que é bela [...] 

(BEAUVOIR, 1967, p. 76). 

 

Apesar dessa constante desmoralização da mulher, os movimentos 

feministas ganham a cada dia mais simpatizantes e defensores das causas a 

favor das mulheres, além de sujeitos que se impõem contra a imposição de 

padrões femininos instaurados segundo a visão patriarcal herdada dos 

séculos passados. Mulheres como Sarah Andersen — autora das tiras 

cômicas que, neste trabalho, foram analisadas — que buscam a liberdade 

identitária têm aumentado nas sociedades contemporâneas, descontruindo 

todo um discurso machista sobre a estética corporal da mulher. Tal 

desconstrução se dá por meio da negação da moda feminina (uso constante 

de maquiagem e roupas delicadas e “femininas”), da maternidade e do corpo 

esbelto e “liso”. Entende-se liso como a rejeição das mulheres de seus pelos 

corporais, não recorrendo a procedimentos estéticos de depilação. 

Essas atitudes, embora já praticadas por bastantes mulheres, ainda 

são vistas como um tabu pela sociedade influenciada pela idealização da 

mulher perfeita. Tais posturas chegam a ser visualizadas como a 

“masculinização” da mulher contemporânea, que, ao transgredirem as 

normas e as expectativas impostas a elas, por não se encaixarem no padrão 

feminino, passam a ser assimiladas aos padrões masculinos. 

 
[...] o temor à “masculinização”. Termo este que parece sugerir 

alterações no comportamento e na conduta das mulheres e, 

também, da sua própria aparência; afinal, julga-se o quão feminina 

é uma mulher pela exterioridade do seu corpo. Quando essa 

representação é fissurada várias questões estão em jogo: 

suspeições sobre sua sexualidade são colocadas em ação, pois se 
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não parece ser uma mulher, o que é então? Uma mulher masculina? 

Mas, o que é mesmo uma “mulher masculina” se pensarmos que há 

diferentes formas de ser e viver a feminilidade e de ser e viver a 

masculinidade? (GOELLNER, 2008, p. 255). 

 

A transgressão representa o estranho e as diferenças são 

desrespeitadas e, por consequência, os sujeitos humanos. 
 

2.2. Relações com a identidade 
 

“A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, 

mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo.” 

(BEAUVOIR, 1967, p. 10). A identidade feminina é construída a partir da 

relação que ela estabelece com a identidade masculina: a mulher é o que o 

homem não é. Esse paradigma é o que define a identidade, com base em 

Beauvoir (1967), marcada sempre pela diferença resultante da comparação 

entre grupos. As pessoas constroem suas identidades pessoais, nacionais, 

culturais... a partir da oposição com outros indivíduos e/ou grupos, buscando 

simbolicamente afirmar-se num tempo e espaço. Dessa diferenciação, 

resulta-se a exclusão. Ser isso significa não ser aquilo e vice-versa. Por 

consequência, leva-se à desvalorização daquilo que é do outro sob o pretexto 

da primazia, da valorização daquilo que é próprio de si. 

A identidade é representação simbólica, que gera significações que 

agregam ao indivíduo uma posição-sujeito na sociedade. “É por meio dos 

significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos” (WOODWARD, 2012, p. 18). Tais 

significações possuem um valor social tão importante que, por meio das 

relações de poder estabelecidas entre as diversas representações, pode-se 

definir quem é incluído e excluído. É o que acontecia com as mulheres 

durante o período anterior à inclusão delas no campo político. Comparadas 

aos homens, as mulheres eram sempre vistas como desprovidas de 

intelecto, consequentemente, negadas a ter contato com a educação. Eram 

caladas, impossibilitando sua participação nas decisões políticas da 

sociedade na qual viviam. 

Apropriando-se do contexto feminista para conceituar as formas de se 

pensar a identidade cultural, a partir da perspectiva de Stuart Hall (1990), 

pode-se dizer que a parcela da sociedade que abomina os movimentos 

feministas e se contrapõe em relação às reformulações acerca do gênero 

representa a busca pela recuperação da “verdadeira identidade” presente no 

passado. Os movimentos ativistas contemporâneos, por sua vez, são 

carregados de um discurso que reconhece a identidade como algo que pode 
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ser reconstruído. O passado sofre transformações e as características 

anteriores são reivindicadas em detrimento de novas. 

Além do mais, se, como já conceituado previamente, a identidade é 

marcada pela diferença e o que conceituou a identidade feminina ao longo 

do tempo foi justamente a sua oposição à identidade masculina, porém de 

forma inferiorizada, pode-se dizer que os movimentos feministas buscam a 

valorização da identidade feminina como uma identidade autônoma. Isso 

inclui a oposição ao homem, já que, para se ter uma identidade, era 

necessário um grupo para se relaciona. Entretanto, a perspectiva em questão 

quanto à identidade almejava a dignidade e a autossuficiência, sem a 

dependência do sujeito homem. 

A identidade pode, ainda, ser vista sob um viés mais concentrado, um 

ponto de vista pessoal, o que Woodward sugeriu (2012) como a 

“subjetividade”: 

 
“Subjetividade” sugere a compreensão que temos sobre o nosso eu. 

O termo envolve os pensamentos e as emoções conscientes e 

inconscientes que constituem nossas concepções sobre “quem nós 

somos”. A subjetividade envolve nossos sentimentos e 

pensamentos mais pessoais. Entretanto, nós vivemos nossa 

subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a 

cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e 

no qual nós adotamos uma identidade (WOODWARD, 2012, p. 56). 

 

Trata-se de uma ideia fundamental para a análise mais adiante das 

tiras cômicas de Sarah Andersen. 
 

3. Objeto de estudo 
 

As tiras cômicas de Sarah Andersen ganharam fama por meio da 

internet, mais especificamente pelo Facebook, com suas postagens artísticas 

periódicas, sempre com bom humor acerca das questões da vida cotidiana, 

além da temática feminina. A autora, formada no Maryland Institute College of 

Art, atualmente reside na cidade de Nova Iorque e possui suas tiras reunidas 

em três coletâneas: Ninguém vira um adulto de verdade (2016), Uma bolota 

molenga e feliz (2017) e A louca dos gatos (2018). Para este trabalho, foram 

selecionadas dezenove tiras para análise. 

O critério utilizado para a escolha das tiras pautou-se na questão da 

imposição de padrões femininos, particularmente, o de beleza, sobre a 

estética corporal (incluindo a concepção de moda). Os textos em quadrinhos 

de Andersen (2016; 2017; 2018) foram facilmente identificados como sendo 
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tiras cômicas a partir da concepção e das características sobre o gênero, com 

base em Ramos (2011; 2012) e Cagnin (2014). Apresentam sequências 

narrativas curtas com o predomínio de diálogos; possuem um antecedente 

e um consequente, com desfecho inesperado causado pelo elemento 

disjuntor que faz a transição da narrativa normal para a narrativa parasita, 

portadora da quebra de expectativa que leva ao efeito de humor, 

característico das tiras cômicas. 
 

Tira 1 — Conflito de padrões de beleza

Fonte: Andersen (2016, p. 11). 

 

Esse exemplo configura-se em formato tradicional da tira cômica, 

composta por três vinhetas, porém, no acervo de produções de Andersen 

(2016; 2017; 2018), esse estilo é menos recorrente, sendo de preferência da 

artista a quantidade de quatro ou cinco vinhetas, disponibilizadas em dois 

ou três andares, respectivamente. Mas cabe ressaltar que essa característica 

não é fixa nos trabalhos dela.  

Com base no estudo de Ramos (2012) sobre a tira cômica, a quebra de 

expectativa que gera a comicidade é dada pelo elemento disjuntor presente 

na segunda vinheta, representada pela “menina idealizada” vista em plano 

geral ou panorâmico, em que é possível visualizar o corpo inteiro das duas 

personagens e os detalhes do cenário. A idealização atribuída à personagem 

secundária se dá pelo fato de Andersen (2016; 2017; 2018) colocá-la em 

evidência por meio dos seus detalhes estéticos: vestuário feminino com 

estampa delicada (flores), cabelo longo ao vento e com adorno (fita), além do 

realce por meio dos signos gráficos (CAGNIN, 2014) ao seu redor em formato 

de losango, que dá a ideia de brilho.  

Essa caracterização romântica de feminilidade (BEAUVOIR, 1967) 

contrasta com a personificação de Andersen (2016; 2017; 2018) — menos 

“graciosa”, mais simples e cômica (olhos grandes, cabelo espetado e curto, e 

roupas simples) — resultando na queda da autoestima presente no começo 

da narrativa (narrativa normal: autoestima) e no humor gerado pela 
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caricatura disforme do rosto da personagem principal (narrativa parasita: a 

falta de autoestima) (RAMOS, 2011).  
 

4. A construção identitária de Sarah Andersen e suas críticas à 

imposição de padrões femininos 
 

Conforme mencionado, o critério de escolha das tiras pautou-se nos 

padrões femininos sob o ponto de vista de Andersen (2016; 2017; 2018). 

Dentre as dezenove tiras analisadas pôde-se verificar — segundo os estudos 

de Beauvoir (1949; 1967), Goellner (2008) e Mourão (2008) — a presença das 

seguintes temáticas: estética corporal [peso (3) e pelos corporais (7)]; padrão 

de beleza [estética corporal (10) e vestuário (8)]; maternidade (2); 

objetificação do corpo da mulher (3). Cabe destacar que tais questões não 

foram abordadas pela artista de forma individual. Todas as tiras trabalharam 

duas ou mais temáticas simultaneamente. Para este artigo, foram 

selecionadas as produções voltadas, sobretudo, para a estética corporal e o 

padrão de beleza.  
 

Tira 2 — Aceitável socialmente: homem x mulher 

 
Fonte: Andersen (2016, p. 61). 
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Na segunda tira, cuja temática gira em torno dos pelos corporais, 

Andersen (2016; 2017; 2018) deixa bem evidente a imagem deles no corpo 

para sua caracterização como personagem, de forma que o leitor perceba a 

crítica. Esse valor crítico em relação aos pelos apoia-se no conceito de 

“masculinização” dado por Goellner (2008).  

Tomando a visão sobre identidade segundo Woodward (2012), a 

identidade feminina é determinada a partir da oposição ao homem, a 

presença de pelos nas axilas, pernas, braços etc. causa conflito com o padrão 

corporal feminino do corpo liso, incorporando uma característica masculina. 

Essa “anormalização” da mulher desconstrói a perspectiva que define a 

sexualidade de um sujeito a partir da aparência externa (GOELLNER, 2008). 

Andersen (2016; 2017; 2018) apropria-se dessa característica para quebrar 

com esse padrão de beleza romantizado pelos artistas da antiguidade e 

propagado, atualmente, nas mídias. Além disso, mostra seu lado de 

liberdade identitária e viés feminista, no conforto que sente ao aceitar a 

natureza do corpo humano, que produz pelos seja homem, seja mulher. 

Acerca da linguagem quadrinística, trata-se de uma tira cômica mesmo 

que as vinhetas estejam configuradas fora do padrão tradicional (três 

vinhetas na horizontal), pois, conforme mencionado anteriormente, as 

produções de Andersen (2016; 2017; 2018) organizam-se de forma livre. 

Outra característica recorrente na maioria de suas obras, que foge do 

tradicional, é a ausência de título, como nos casos da primeira e segunda tira.  

O efeito de humor nesse exemplo é gerado por meio da comparação 

da imagem da mulher (primeiro andar de vinhetas) com a do homem 

(segundo andar de vinhetas). Espera-se que a presença de pelo seja 

inaceitável em ambos os sexos, principalmente nos homens, já que estes, de 

acordo com a caracterização da artista, se apresentam de forma “asquerosa” 

(ANDERSEN, 2016). Mas, pelo subtítulo do segundo andar, essa expectativa é 

quebrada, e evidenciada pela fala, “O mundo é muito injusto!”, em balão-zero 

(ausência do contorno do balão). Ademais, em relação aos recursos da 

linguagem dos quadrinhos (CAGNIN, 2014; RAMOS, 2012), há presença do 

recurso da legenda-zero (ausência da linha demarcatória do espaço da 

legenda) para explicar o que se passa nas três primeiras vinhetas. 

A tira seguinte, assim como o exemplo anterior, faz a comparação 

entre homens e mulheres, porém referindo-se à moda. Uma das temáticas 

de maior recorrência entre as tiras analisadas — no total de oito — é 

explorada criticamente por Andersen (2016; 2017; 2018) para explicitar seu 

forte desgosto pela estética do vestuário da moda feminina, constantemente 

fabricadas com detalhes notoriamente voltados para uma suposta 

“valorização” do corpo da mulher: calças apertadas, blusas curtas e 
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transparentes, com apetrechos chamativos — como os spikes — mas que 

causam desconforto à pessoa que veste. Esse tratamento diferenciado é 

resultado da herança daquilo que Beauvoir (1949; 1967) chamou de 

glorificação do corpo feminino: realçam-se as curvas, os traços corporais da 

mulher a fim de endeusá-la como objeto de desejo. 

A forma como a personagem Sarah geralmente se veste nas tiras — 

além de simbolizar uma das características fixas da sua própria 

personificação (CAGNIN, 2014; RAMOS, 2012) — é um reflexo dessa sua falta 

de apreciação pela moda feminina: calça ou shorts preto básico e uma blusa 

simples listrada, os quais representam a sua identidade, oposta aos padrões 

segundo a visão dos homens — sensualização da mulher (BEAUVOIR, 1949; 

1967) — em que o conforto está a cima dos valores estéticos da moda.  
 

Tira 3 — Opções de roupa: homem x mulher 

 
Fonte: Andersen (2017, p. 68). 
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Ao contrário da segunda tira, a terceira é um dos poucos casos ao qual 

o título é atribuído, já que Andersen (2016, 2017, 2018) não dá muita ênfase 

a esse elemento. É composto por sete vinhetas, estando seis delas dispostas 

em duas colunas — a da esquerda retratando as opções de roupas para os 

homens e a da direita para as mulheres — e a última, disponibilizada sozinha 

evidenciando o desfecho cômico. O humor, nesse caso, é construído aos 

poucos, desde o primeiro quadrinho, ao comparar os detalhes minuciosos 

das roupas femininas — marcados pelas legendas-zero menores auxiliadas 

por apêndices de seta (RAMOS, 2012) — em contraposição às vestimentas do 

homem, que são simples peças do guarda-roupa exemplificadas pelas 

legendas-zero maiores, disponibilizadas no espaço superior das vinhetas 

(RAMOS, 2012).  

Retrata-se, na última vinheta, a tendência das mulheres (da artista) de 

buscarem utilizar roupas masculinas — recorrendo até as vestes de irmãos, 

pai, namorado — por serem mais confortáveis e menos expositivas do que 

as indumentárias femininas. Elucida a dificuldade que elas têm de encontrar 

roupas que se sintam à vontade e desempenha o papel humorístico da tira 

(BEAUVOIR, 1949, 1967; MOURÃO, 2008; RAMOS, 2011).   

Contudo, embora Andersen (2016; 2017; 2018) adote, essencialmente, 

uma postura autônoma e livre em relação aos valores impostos de acordo 

com estéticas românticas, diversas vezes ela transparece, explícita e 

implicitamente, o seu conflito com essa emancipação ideológica. No acervo 

total de tiras das três coletâneas, foram identificadas mais de dez tiras 

contendo detalhes minuciosos nas vestimentas, nos acessórios e no corte de 

cabelo das personagens femininas coadjuvantes, enquanto a personagem 

principal mantinha sua imagem de contraste. Tais suas características de 

nada ajudavam a diferenciá-la de um personagem masculino, por exemplo. 

O leitor entende que se trata de Sarah ao ativar seu conhecimento prévio das 

tiras anteriores, tal como a capa dos livros. Fica, então, subentendido que a 

concepção de beleza para Andersen (2016; 2017; 2018) ainda circunda uma 

estética feminina padronizada, em que meninas devem se enfeitar, vestir 

roupas delicadas e se portar de maneira dócil (BEAUVOIR, 1949; 1967). 

Para exemplificar esse antagonismo nas representações de Andersen 

(2016; 2017; 2018), é necessário retomar a primeira tira, em que fica evidente 

a oposição no estilo gráfico da Sarah e da personagem secundária, que causa 

uma mudança no ponto de vista de si mesma (de sentir-se bonita), e, 

consequentemente, leva-a a perder a autoestima (ANDERSEN, 2016). 

Ademais, pode-se focalizar em detalhes da tira, como o sorvete que ela toma. 

A estética corporal atual é a da cultura fitness, isto é, o corpo construído com 

base em exercícios físicos e dietas, que os moldam como magros e definidos 
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(GOELLNER, 2008). Colocar a personagem tomando sorvete [um alimento 

não considerado saudável, não fitness (GOELLNER, 2008)] pode ter sido uma 

maneira argilosa de introduzir outro elemento icônico de contraste que 

retrata a falta de preocupação de Andersen (2016, 2017, 2018) em manter o 

corpo em forma. 

No próximo exemplo, há outra temática a se trabalhar, além do 

conflito estético entre a autora, Andersen (2016, 2017, 2018), e as mulheres 

ao seu redor: a questão da menstruação. Porém, uma das duas 

problemáticas é retratada explicitamente e a outra não. 
 

Tira 4 — Menstruação: Sarah x outras meninas 

 
Fonte: Andersen (2018, p. 32). 

 

A primeira leitura que se faz dessa tira é do conteúdo explícito em 

relação às inconveniências da menstruação: cólica, intensidade do fluxo, 

período de duração e a TPM (tensão pré-menstrual). Esses efeitos causados 

pela menstruação atormenta a vida da maioria das mulheres e traz grande 

desconforto ao corpo. No entanto, a forma como as meninas das quatro 

primeiras vinhetas são retratadas contradiz com a realidade biológica, 

fisiológica do sexo feminino. Reafirmam a concepção idealizada, 

romantizada de mulher perfeita, que não sofre com as dores das 
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discrepâncias biológicas para com o sexo masculino (BEAUVOIR, 1949; 1967). 

Dessa oposição advém o efeito de humor da tira cômica, presente na última 

vinheta na qual a personagem Sarah, claramente, se encontra afetada por 

todas as agonias que o período menstrual carrega. 

Diante disso, facilmente pode-se assimilar a situação apresentada na 

quarta tira cômica aos comerciais de absorvente cujas modelos são sempre 

mulheres alegres, ativas e totalmente despreocupadas. A mídia, nos dias de 

hoje, representa o maior vilão quando o assunto é a desconstrução dos 

padrões femininos estereotipados, porque seu enfoque está na 

disseminação de valores ilusórios que instaurem um consumo desenfreado 

(CURY, 2005; GOELLNER, 2008). No caso dos comerciais de absorvente, as 

empresas publicitárias visam a propagação de uma fachada de ludíbrio da 

qual os desconfortos menstruais podem ser anulados por meio do uso dos 

seus produtos. Ao mesmo tempo, alimentam uma cultura sócio-histórica 

patriarcal, que manipula o corpo da mulher como bem entender. 

A segunda leitura possível da produção de Andersen (2016; 2017; 

2018) efetua-se de modo subjetivo, sob a interpretação de um suposto 

sentimento de conflito identitário entre o que ela tenta construir 

individualmente e o que a sociedade espera dela como mulher (BEAUVOIR, 

1949; 1967). Na tira, as quatro meninas retratadas como figuras de oposição 

à Sarah foram “decoradas” com detalhes femininos que geralmente não são 

caracterizados no personagem fixo dela. Os traços suaves e ondulados — 

para representar o cabelo, assim como o realce de penteados como a trança 

e a atenção com o figurino (tiara, saia, macacão e lacinho) — deixaram 

subentendido que Andersen (2016; 2017; 2018) introduz em seus desenhos 

a sua visão a partir de um complexo de inferioridade em relação as outras 

meninas, já que essa postura é frequente em suas tiras cômicas. 

 

5. Conclusão 

A influência negativa imposta como uma ditadura sobre as mulheres 

modernas é refletida, principalmente, por meio das mídias. Essa crítica é 

destacada por Augusto Cury (2005): 

 
O padrão inatingível de beleza amplamente difundido na TV, nas 

revistas, no cinema, nos desfiles, nos comerciais, penetrou no 

inconsciente coletivo das pessoas e as aprisionou no único lugar em 

que não é admissível ser prisioneiro: dentro de si mesmas (CURY, 

2005, p. 4). 
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A partir do contexto sócio-histórico do movimento feminista e a 

problemática da identidade de gênero, pôde-se chegar a um caminho mais 

seguro e iluminado para se percorrer durante a análise das tiras cômicas de 

Sarah Andersen. Ao observar as obras selecionadas para esta pesquisa, ficou 

evidente que as temáticas feminista e identitária influenciaram Andersen 

(2016; 2017; 2018) como pessoa, sujeito e, consequentemente, como artista. 

Suas representações através da personagem deixam clara a presença de 

uma ideologia moderna, em que a segregação de gênero não seja uma pauta 

a ser seguida, principalmente, no que tange à imposição de padrões.  

Contudo, isso não significa que tenha ausência de conflitos. Assim 

como já mencionado num outro momento, um dos elementos que constrói 

a identidade de uma pessoa é a “subjetividade” cuja característica é a 

concepção que se tem de si mesmo a partir de “pensamentos e emoções, 

conscientes e inconscientes”. Woodward (2012) salienta que o sujeito está 

inserido num contexto social cuja influência coopera para a significação da 

subjetividade. Tendo isso em mente, é natural que Andersen (2016; 2017; 

2018) apresente conflitos de identidade entre aquilo que ela almeja ser (livre 

de aprisionamentos estéticos) e o que é difundido pela sociedade (padrões 

patriarcais romantizados).  

A análise trouxe confirmações acerca da construção identitária da 

artista que se apropriou do universo das tiras para expressar esse 

sentimento de libertação. Como visto nas tiras, a caracterização de Sarah 

sempre se dá dentro de uma estética simples, sem o acréscimo de adornos 

e detalhes que tentem comprovar sua feminilidade. Na segunda tira, deixa-

se clara sua ideologia feminista naturalista do corpo da mulher, 

contrargumentando o que Goellner (2008) chamou de masculinização. Na 

primeira e quarta, demonstrou-se como Andersen (2016; 2017; 2018) ainda 

se sente influenciada pela opinião social.  

Entre as dezenove tiras analisadas, apenas duas não apresentavam o 

desfecho inesperado, causador do riso, apoiado diretamente na personagem 

principal — um dos exemplos, inclusive, é a segunda tira — como o elemento 

disjuntor da narrativa (RAMOS, 2011). A cartunista usou aspectos caricatos 

para personificar os sujeitos das tramas, por exemplo, os olhos grandes e as 

expressões faciais hiperbólicas.  

Por fim, destaca-se, neste trabalho, a importância de artistas como 

Sarah Andersen (2016, 2017, 2018) como porta-voz de causas em prol da 

liberdade identitária feminina. Suas produções atuam como ferramentas de 

disseminação de um pensamento libertador das mulheres, longe das 

idealizações românticas que tornam até mesmo jovens meninas escravas da 

ditadura da beleza instituída pelas mídias. Consequentemente, essas 
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idealizações afetam a autoestima, saúde física e mental e as relações 

interpessoais das mulheres.  

Simone de Beauvoir no fim da década de 60 do século XX já dizia: 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967, p. 9). O ato de 

se tornar mulher, porém, admite características distintas de acordo com o 

ponto de vista de quem analisa a situação. Para Andersen (2016; 2017; 2018) 

essa atitude está na desvinculação da estética feminina com a essência 

feminina, isto é, a aparência e o comedimento não devem ser elementos que 

determinem a sexualidade de uma mulher (BEAUVOIR, 1949, 1967; 

GOELLNER, 2008).  

Felizmente, a idealização romântica do ser feminino aos poucos tem 

sido desconstruída, abrindo portas para um olhar menos opressivo e 

preconceituoso direcionado às mulheres. Isso ocorre graças às lutas 

feministas e a participação de pessoas influentes na campanha de ideologias 

mais humanistas. 
 

A chama resplandecente e impulsora do romantismo 

transcendental que caracterizava as épocas hoje envoltas nas 

brumas de um passado distante, extinguiu-se, como era natural. A 

essa espécie de cegueira estonteante que lisonjeava o exigente 

coração dos ultraidealistas, veio de encontro a luz clara e decisiva 

do real, cujo ponto culminante de perfectibilidade nós tentamos 

atingir, impulsionados por uma razão renovada e esclarecida. Se, 

pois, tão monumental transição se operasse exclusivamente no 

sexo masculino, atendendo à sua superioridade sobre o sexo 

feminino, qual seria a situação da mulher mergulhada na 

tradicional treva da sua ignorância, tendo, apenas, por amparo e 

guia o frágil esteio do seu ideal afetivo? Incontestavelmente bem 

digna de lástima. (COELHO, 2002, p. 32). 

 

Este estudo reafirmou a triste realidade em que a mulher vive. Essa, 

por ter sua voz silenciada, em vários momentos, angustiou-se por anos na 

desesperança de ver um futuro pautado na igualdade de gêneros. Mas os 

tempos mudaram e a voz não se calou. Nós, mulheres contemporâneas, se 

temos o mínimo de liberdade que as mulheres da antiguidade nem sequer 

sonharam, é graças àquelas antes de nossa existência. Devemos a elas nossa 

gratidão e a promessa de que as lágrimas e o suor derramado não serão em 

vão. 
 

Referências 

ANDERSEN, Sarah. A louca dos gatos. São Paulo: Seguinte, 2018.  

______. Uma bolota molenga e feliz. São Paulo: Seguinte, 2017. 



 

142 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

______. Ninguém vira adulto de verdade. São Paulo: Seguinte, 2016. 

ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: Abril 

Cultural: Brasiliense, 1985. 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. 2. ed. São Paulo: 

Difusão Européia do Livro, 1967. 

______.O segundo sexo: fatos e mitos. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1949. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  

CAGNIN, Antonio Luiz. Os quadrinhos: linguagem e semiótica: um estudo 

abrangente da arte sequencial. São Paulo: Criativo, 2014. 

COELHO, Mariana. A evolução do feminismo: subsídios para a sua história. 2. ed. 

Curitiba: Brasil Diferente, 2002. 

CURY, Augusto Jorge. A ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2005. 

GOELLNER, Silvana Vilodre. A cultura fitness e a estética do comedimento: as 

mulheres, seus corpos e aparências. In: STEVENS, Cristina M. T.; SWAIN, Tania 

Navarro. A construção dos corpos: perspectivas feministas. Florianópolis: 

Mulheres, 2008. p. 183-206. 

MAIA, Cláudia. Corpos que escapam: as celibatárias. In: STEVENS, Cristina M. T.; 

SWAIN, Tania Navarro. A construção dos corpos: perspectivas feministas. 

Florianópolis: Mulheres, 2008. p. 51-86. 

MOURÃO, Tânia Fontenele. Mutilações e normatizações do corpo feminino: entre a 

Bela e a Fera. In: STEVENS, Cristina M. T.; SWAIN, Tania Navarro. A construção dos 

corpos: perspectivas feministas. Florianópolis: Mulheres, 2008. p. 183-206. 

MUNIZ, Diva do Couto Gontijo. Sobre gênero, sexualidade e O segredo de 

Brokeback Mountain: uma história de aprisionamentos. In: STEVENS, Cristina M. T.; 

SWAIN, Tania Navarro. A construção dos corpos: perspectivas feministas. 

Florianópolis: Mulheres, 2008. p. 117-140. 

RAGO, Margareth; TVARDOVSKAS, Luana Saturnino. O corpo sensual em Márcia X. 

In: STEVENS, Cristina M. T.; SWAIN, Tania Navarro. A construção dos corpos: 

perspectivas feministas. Florianópolis: Mulheres, 2008. p. 183-206. 

RAMOS, Paulo. A leitura dos quadrinhos. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

______. Faces do humor: uma aproximação entre piadas e tiras. Campinas: 

Zarabatana Books, 2011. 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. A ontogênese do gênero. In: STEVENS, Cristina M. T.; 

SWAIN, Tania Navarro. A construção dos corpos: perspectivas feministas. 

Florianópolis: Mulheres, 2008. p. 149-182.  

THURLER, Ana Liési. A construção de corpos sexuados e a resistências das 

mulheres: o caso emblemático de Juana Inés de la Cruz. In: STEVENS, Cristina M. T.; 

SWAIN, Tania Navarro. A construção dos corpos: perspectivas feministas. 

Florianópolis: Mulheres, 2008. p. 21-50. 



 

143 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e 

conceitual. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos 

estudos culturais. 12. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 7-72. 

 



 

144 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Um olhar sobre a identidade feminina no mangá Vitamin  
 

Weslei Chaleghi de MELO1 (Universidade Tecnológica Federal do Paraná e 

Universidade Estadual de Londrina) 

Dra. Maria Isabel BORGES2 (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Objetivamos mostrar os efeitos da opressão masculina sobre a 

caracterização feminina da protagonista Sawako no mangá Vitamin 

(2001/2015) da autora Keiko Suenobu. Sob o olhar feminino, o enredo se 

concentra nas relações sexuais impostas pelo namorado e efeitos. Após um 

flagrante, a exposição pública (bullying) provocou uma transformação na 

protagonista. Levantamos fontes sobre a linguagem dos quadrinhos e 

características do mangá (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 2014; CHINEN, 2013; 

RAMOS, 2010), além de aspectos ligados à relação de poder entre homem e 

mulher (BEAUVOIR, 1967; DIOUF, 2004; SILVA, 2016/2017). Destacamos, 

através de uma análise interpretativista, mudanças físicas da personagem 

fixa: de “romantizada” e frágil (olhos amendoados — marca do mangá para 

fragilidade, romantismo e bondade) para um olhar triste, motivada pela 

violação do corpo e da intimidade. A exposição em público — incluindo 

julgamentos legitimadores como representantes da identidade do opressor 

— acarretou no isolamento da personagem, sendo vista como mero objeto 

sexual pelo namorado e pelas/os colegas da escola. 

 

Palavras-chave: Identidade feminina, opressão, mangá Vitamin. 
 

Introdução 
 

Inegavelmente o mangá é um fenômeno editorial no Japão, em função 

da popularidade em os leitores japoneses de diferentes faixas etárias, 

fazendo parte da cultura desse país. No Brasil, o mangá também possui 
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destaque no mercado editorial e entre os leitores de quadrinhos (CHINEN, 

2013; MIOTELLO; MUSSARELLI, 2016). Porém, ainda há “resistências” a essa 

produção artística por parte de leitores que acreditam ainda que os 

quadrinhos sejam destinados às crianças e que não favoreçam o 

desenvolvimento do hábito de leitura, dentre outras razões. No âmbito 

escolar, os quadrinhos, apesar de presentes no PNBE (Programa Nacional 

Biblioteca na Escola), nos livros didáticos de diferentes disciplinas, 

vestibulares, concurso e avaliações (Prova Brasil, Enem etc.), ainda há muito 

a falar sobre eles, inclusive sobre o mangá (VERGUEIRO; RAMOS, 2009). 

Vergueiro (2014) aponta nove razões para o trabalho com os 

quadrinhos na sala de aula: 

 
Os estudantes querem ler os quadrinhos [...]. 

Palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente [...]. 

Existe um alto nível de informação nos quadrinhos [...]. 

As possibilidades de comunicação são enriquecidas pela 

familiaridade com as histórias em quadrinhos [...] 

Os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura 

[...]. 

Os quadrinhos enriquecem o vocabulário dos estudantes [...]. 

O caráter elíptico da linguagem quadrinística obriga o leitor a 

pensar e imaginar [...]. 

Os quadrinhos têm um caráter globalizador [...]. 

Os quadrinhos podem ser utilizados em qualquer nível escolar e 

com qualquer tema [...]. (VERGUEIRO, 2014, p. 21-25). 

 

Chinen (2013), além de concordar com tais razões, destaca que o 

mangaká se preocupar em trazer temas relacionados com a rotina e 

condição humana. Portanto, a identificação do leitor com a história que está 

lendo é uma das características do mangá. 

Neste trabalho, procuramos mostrar alguns efeitos da opressão 

masculina sobre a caracterização feminina da protagonista Sawako no 

mangá Vitamin da autora Keiko Suenobu. Foi lançado no Japão em 2001 e, no 

Brasil em 2015, com volume único, pela editora JBC. 

A obra em questão narra a história de Sawako, uma personagem fixa, 

de 15 anos que sonha em entrar em uma universidade renomada. O mangá 

apresenta, de forma dura e verossímil, os dilemas enfrentados por ela ao 

longo da narrativa, como abuso, opressão, bullying, raiva, tristeza etc., 

sobretudo, após ter sido obrigada a ter relações sexuais com seu namorado 

na sala de aula. 

Nossa proposta é, ao mesmo tempo, trazer aspectos da linguagem dos 

quadrinhos, do mangá e da representação feminina, para sustentar que o 
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mangá em questão atua como reforço da “cultura do estupro” e de outras 

formas de violência. 
 

1. Mangá e linguagem dos quadrinhos 
 

Com base em Acevedo (1990), Cagnin (2014), Chinen (2013) e Ramos 

(2010), as histórias em quadrinhos (doravante HQ), em linhas gerais, 

consistem em uma sequência em que se conta uma história por meio de 

quadrinhos. Dentre os diversos recursos da linguagem dos quadrinhos, os 

balões e as vinhetas caracterizam, na visão do leitor, os mais comuns e talvez 

aqueles que distinguem um texto em quadrinhos de outros (CAGNIN, 2014; 

RAMOS, 2010). Porém, não há concepção consensual entre os estudiosos, 

destaca Chinen (2013). 

Em relação ao mangá, é importante ressaltarmos que se trata de uma 

forma oriental de produzir HQ. 

 
Mangá, em japonês, é o termo que abrange uma ampla gama de 

formas de ilustrações de caráter de entretenimento e lazer, o que 

comporta caricaturas, charges e ilustrações cômicas. Nos últimos 

anos, porém, a palavra mangá está mais identificada com as 

histórias em quadrinhos em “estilo” japonês. 

É importante ressaltar que, dentro da produção de quadrinhos 

japoneses, existe uma infinidade de estilos e gêneros. Dessa forma, 

é temerário definir um único estilo como sendo específico do 

mangá. (CHINEN, 2013, p. 6) 

 

No Brasil, a concepção de mangá como forma japonesa de narrar é 

predominante e, de certa forma, simplifica a heterogeneidade dessas HQ. 

Neste texto, nossa concepção de mangá inclui tal forma de narrar, os 

diversos gêneros — de aventura, de terror, de romance, biográfico, de 

fantasia, dentre outros — e a diversidade de públicos (adolescente, adulto, 

criança etc.). 

Tanto as HQ ocidentais quanto as japonesas compartilham os 

recursos da linguagem dos quadrinhos, entretanto existem certas 

especificidades que diferenciam um mangá ao estilo japonês. Chinen (2013, 

p. 6) ressalta que as personagens são desenhadas como “[...] figuras 

humanas esbeltas, longilíneas, de olhos grandes e brilhantes [...]”. 

A caracterização de uma personagem não só é feita pelos aspectos 

físico-corporais (face, cabelos, vestimentas, acessórios etc.) como também 

pela expressividade, incluindo os movimentos por meio de linhas cinéticas, 

onomatopeias, metáforas visuais, dentre outros. Destacam-se a 
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expressividade da face e dos olhos, os quais é possível a identificação dos 

papéis das personagens na história: o herói e o vilão, por exemplo. 

Chinen (2013) nos apresenta os aspectos mais recorrentes na 

caracterização da face de uma personagem no mangá: 

a) olhos grandes e redondos, que sugerem inocência, pureza e 

juventude; 

b) olhos médios e ovalados, os quais pressupõem uma pessoa do bem, 

porém com algo nebuloso em passado; 

c) olhos estreitos e semicerrados, com pupilas pequenas ou ausentes, 

característicos das personagens maléficas, sádicas — os vilões. No caso dos 

heróis e heroínas, as pupilas são grandes. 
 

Figura 1 — A protagonista Sawako 

 
Fonte: Suenobu (2015, p. 4). 
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A protagonista assume o papel de mocinha e vítima. Nesse caso, 

observamos no início da história como ainda se mostrava meiga, inocente, 

jovem e com belos traços do contorno da face. Também observamos o plano 

de visão que a situa dos ombros para cima, que já nos adianta o papel 

feminino de tal personagem na trama: a mocinha. Os planos de visão dizem 

respeito ao posicionamento das personagens em cada cena retratada em 

uma vinheta (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 2014; RAMOS, 2010). 

O branco e o preto são as cores que prevalecem no mangá, com o 

intuito de torná-lo um produto de consumo mais acessível. Quando se trata 

de uma obra de sucesso, é possível que as primeiras páginas sejam coloridas. 

Portanto, a importância das cores se diferencia das demais HQ ocidentais. 

Outro elemento importante diz respeito ao público-alvo dessas 

narrativas, dividindo-se em: 

a) shonen — para meninos do ensino fundamental até o final da 

adolescência; 

b) seinen — direcionado ao público adulto, mais especificamente 

homens, possuindo tom de erotismo e violência; 

c) shoujo — para adolescentes do sexo feminino, com temáticas 

românticas representadas por personagens femininas bonitas (categoria do 

nosso objeto de estudo); 

d) josei — direcionados para jovens do sexo feminino entre 20 e 30 

anos, com tramas realistas e com influência de fantasias sexuais. 

Em relação à diagramação dos mangás, a composição vertical das 

páginas é outra característica diferenciadora do mangá de outras produções 

em quadrinhos ocidentais. O padrão oriental procura maior exploração dos 

espaços, possuindo em média entre 4 e 6 vinhetas por página. Chinen (2013) 

destaca que a maioria é constituída de 2 vinhetas. A ausência de texto verbal 

é recorrente, sugerindo pausa ao leitor. É comum o uso de reticências ou de 

uma sequência de pontos-finais em um balão de fala, como utilizados nas 

figuras 2 e 3 apresentadas na próxima seção. 
 

2. Representação feminina e outros aspectos em Vitamin 
 

O mangá escolhido como nosso objeto de estudo, neste trabalho, 

trabalha com uma visão subjacente aos dilemas enfrentados por muitas 

jovens (mulheres) frente a uma sociedade opressora e desigual. Sawako 

(figura 1) é uma personagem fixa, uma jovem bondosa, bonita, bondosa, com 

olhos grandes e amendoados, expressão facial de simpatia, roupas 
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alinhadas, na maioria das vezes em tons claros, sendo características do 

gênero shoujo. 

Sawako, de 15 anos de idade, inicialmente era uma jovem alegre e que 

almejava ir para uma universidade renomada, assim como sua irmã mais 

velha. Ela pensava ter o “namorado dos sonhos”. Entretanto, um 

acontecimento emblemático mudou toda sua vida de uma forma brusca e 

dolorosa: uma relação sexual ocorrida na sala de aula. Não se tratou da 

primeira opressão de ordem sexual do namorado. Porém, a partir daí, a 

intimidade sexual se tornou pública. 

A jovem foi desprezada pelos e pelas colegas, recebeu agressões 

físicas e verbais cotidianamente. O namorado também rompeu o 

relacionamento, como se Sawako fosse um objeto a ser usado e descartado. 

Percebendo que era necessário enfrentar esses problemas, Sawako viu na 

arte uma “válvula de escape” para enfrentar as frequentes práticas de 

bullying, tornando-se escritora de mangás. As próprias colegas da turma 

atuaram como opressoras, despindo Sawako no vestiário e mergulhando a 

cabeça dela no vaso sanitário, dentre outras práticas de violência. 

A complexidade da violência na trama inclui o papel de opressoras 

assumido pelas colegas de turma. 

 
A violência contra as mulheres advém essencialmente de seu status 

inferior na família e na sociedade. Todas as formas de violência 

físicas, psicológicas ou sexuais, exercidas em casa ou no social, 

estão ligadas ao poder, às prorrogativas e à autoridade que detém 

os homens. São encorajadas pelas normas religiosas e culturais, 

pela ausência de meios educativos e financeiros, que permitem 

atacar as suas causas (DIOUF, 2004, n.p.). 

 

Em Vitamin, observamos uma confluência dessas formas de violência 

na protagonista. Com base nos estudos de Silva (2016/2017, n.p.), o shoujo 

mangá (público feminino adolescente) reforça a “cultura do estupro”, porque 

nele não se mostra “[...] uma violência qualquer, mas aquela que constrói e 

concretiza dentro do jogo amoroso das relações afetivas entre homens e 

mulheres, reforçando a chamada ‘cultura do estupro’”. 

No desenrolar da história, a fragilidade, a inocência e a meiguice se 

tornaram atrativos para o namorado, como se ela estivesse o provocando, 

quer dizer, que a culpa do desejo desenfreado, inconsequente e violento do 

namorado dela fosse. 

 
Ser feminina é mostrar-se impotente, fútil, passiva, dócil. A jovem 

deverá não somente enfeitar-se, arranjar-se, mas ainda reprimir 
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sua espontaneidade e substituir, a esta, a graça e o encanto 

estudados que lhe ensinam as mais velhas (BEAUVOIR, 1967, p. 73). 

Nesse sentido, com base em Beauvoir (1967), podemos perceber que 

a face da fragilidade, inocência e meiguice, sob o olhar do namorado, se 

mostra esperada e se torna objeto de desejo sexual. Porém, não é dado 

direito à namorada de expor o não querer, o não se sentir bem e feliz. 

A construção que se faz em torno da identidade da personagem 

também passa pela representação sócio-histórica da mulher de sustentar, 

de um lado, a face frágil, inocente e meiga e, de outro, uma sedutora na 

intimidade e a serviço do homem, e não de si mesma. 

 
Num movimento complexo, ela [a mulher] visa a glorificação de seu 

corpo através das homenagens dos homens a quem se destina esse 

corpo; e seria simplificar as coisas dizer que ela quer ser bela para 

seduzir ou que busca seduzir para se assegurar que é bela [...] 

(BEAUVOIR, 1967, p. 76). 

 

Baseando-nos nas ideias de Woodward (2000), instaura-se um conflito 

identitário entre como se comportar/agir nas relações sociais públicas e nas 

sociais íntimas/privadas. No início da história, diante de um levantamento da 

experiência sexual entre as jovens na universidade. Sawako se sentiu 

envergonhada pela sua experiência sexual já vivenciada até o momento com 

o namorado e se sentiu intimidada pela curiosidade das colegas. Trata-se de 

um lado feminino que, segundo os padrões machistas e patriarcais, deve ser 

mantido em segredo. É importante destacarmos que a opressão sofrida por 

Sawako por parte do namorado contribuiu para o silenciamento dessa 

intimidade, porque não foi fruto de um desejo igualitário entre os dois. 

Sawako, ao longo da história, preocupou-se com o julgamento social vindo 

da família, das/os colegas da universidade e, sobretudo, do namorado. 

Fazendo uso dos diferentes planos e ângulos de visão (ACEVEDO, 

1990; CAGNIN, 2014; RAMOS, 2010), é possível observarmos as relações de 

força anteriores à relação sexual. 
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Figura 2 — Posicionamentos diferentes das personagens 

 
Fonte: Suenobu (2015, p. 13). 

 

Na página em questão, a mudança das posições das personagens nos 

permite ver a dinamicidade das ações — o olhar de suspense de Sawako, o 

desejo do namorado quando olhou para os seios da namorada, as mãos 

entre as pernas da jovem e o beijo — tão necessárias para o retrato do 

momento da relação sexual em um local cuja intimidade está em risco. O 
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casal poderia ser flagrado a qualquer momento, porém o desejo sexual do 

namorado prevaleceu. Há uma combinação dessas posições com o lugar em 

que estão. A ideia de possível flagrante é sugerida quando, por meio de um 

plano panorâmico, observamos as personagens em relação às escadarias do 

prédio onde Sawako morava. O olhar de cima para baixo nos permite ver 

ação sob os olhos do namorado. Em seguida, como testemunhas, nós, 

leitores, observamos a mão dele entre as pernas de Sawako. O foco voltou-

se para o beijo, colocando as faces em primeiro plano. 

Nesse sentido, fundem-se as posições das personagens com os 

ângulos de visão em que a história é contada: ora somos testemunhas do 

início da relação sexual, ora a vemos sob o olhar da jovem, ora do jovem. Em 

meio a essa fusão, é possível exemplificarmos como a dinamicidade das 

ações na trama de um mangá é construída. Como ressalta Chinen (2013), tal 

dinamicidade é outro fundamento do mangá. 

No entrelace dos recursos da linguagem dos quadrinhos e das 

características do mangá, é possível acrescentarmos a opressão 

materializada em função do espaço: na escadaria do edifício. Isso torna 

tênue a relação entre público e privado e, por consequência, entre as 

representações da mulher nessas circunstâncias. Soma-se ainda o 

autojulgamento de Sawako, perceptível na conversa entre as colegas sobre 

a experiência sexual e após a relação sexual já citada (figura 2), durante uma 

refeição com a família (figura 3). 

Nesta figura, outro recurso que contribui para a dinamicidade das 

ações é as onomatopeias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

Figura 3 — Onomatopeia indicando dor. 

 
Fonte: Sonuebu (2015, p. 15). 

 

Durante a refeição com os pais, Sawako sentia dor nas partes íntimas 

e, ao mesmo tempo, conversava com eles e, em pensamento (balão de 

pensamento), reforçava um dos efeitos da relação recentemente ocorrida. A 

mudança do plano de visão é necessária, como se nós estivéssemos vendo a 
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personagem “apertando” as pernas, porque estava sentindo dor. Nesse caso, 

testemunhamos tal sofrimento, reforçando a opressão do namorado em 

impor as relações sexuais em momentos não desejados pela namorada. 

Nesse momento, podemos perceber o autojulgamento como outra 

força opressora. A dor — percebida pelas onomatopeias — nos mostra como 

a opressão física, psicológica e social se fundem, transformando-a em uma 

prisioneira vulnerável ao exercício da força masculina, representada pelo 

namorado, sobretudo. 
 

Algumas considerações 
 

Com base nos estudos de Silva (2016/2017), no shoujo mangá Vitamin, 

há uma manutenção da cultura do estupro, à medida que os opressores se 

destacam na trama e acabam subjugando a protagonista. As formas de 

ruptura e luta contra as opressões vindas de diferentes lugares não são 

exploradas. Nesse sentido, podemos dizer que se confirma a ideia de os 

quadrinhos serem: 
 

[...] tecnologias de gênero, porque são narrativas que produzem 

sentidos e naturalizam diferenças entre homens e mulheres, ora 

questionando o que está dado, mas, normalmente reforçando 

certos aspectos consolidados no imaginário de uma época (SILVA, 

2016/2017, n.p.) 

 

Na condição de um meio social em que sujeitos se constituem, a escola 

se tornou um palco de naturalização da violência, no caso, da cultura do 

estupro, como destaca Silva (2016/2017). Sawako, como heroína, confirma 

uma configuração da personagem feminina no shoujo mangá. 
 

A heroína padrão do shoujo mangá é a garota comum; logo 

qualquer garota, que se apaixona à primeira vista por um rapaz e, 

a despeito de todos os obstáculos e mesmo da rejeição, fará o 

possível, se sacrificará, suportará humilhações (até por parte do 

amado), para ter reconhecido seu amor. Há variações (e não são 

poucas) com heroínas avessas ao amor, ou mesmo capazes de 

rejeitar os avanços do rapaz que ainda não sabe amar, mas, via de 

regra, o encontro amoroso se dá logo nas primeiras páginas e ele 

determinará o destino da personagem (SILVA, 2016/2017, n.p). 

 

Infelizmente, no mangá estudado, percebemos que os exemplos de 

inferiorização física da protagonista por meio da intimidação constitui o fio 
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condutor da trama, principalmente quando as colegas a oprimem no 

vestiário. 
 

Figura 4 — Mulheres agindo sob a ótica masculina 

 
Fonte: Sonuebu (2015, p. 45). 

 

Silva (2016/2017, n.p.) nos alerta que, apesar do crescimento de 

mangakás mulheres, ainda não se aflorou um empoderamento da mulher, 

de modo a funcionar como “[...] modelo para todo o mundo, o resultado geral 



 

156 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

não são mangás mais progressistas ou igualitários quando se trata de 

representação de papéis de gênero”, infelizmente. 
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O corpo-mulher representado na HQ Saga 

 
Beatriz Marques NOLLI (UEM) 1 

Renata Marcelle LARA (UEM)2 

 

Resumo: Este artigo traz resultados de uma pesquisa de iniciação científica, 

fundamentada teórica e metodologicamente na Análise de Discurso francesa 

pecheutiana, cujo foco temático é a representação estético-corporal da 

protagonista Alana na História em Quadrinhos (HQ) Saga. Tendo como 

objetivo analisar tal representação estético-corporal em relação a um 

possível padrão estético de corpo da mulher em HQs protagonizadas por 

personagens mulheres, a investigação questiona se a protagonista feminina 

da HQ Saga (produzida por Brian K. Vaughan e ilustrada por Fiona Staples, 

em 2012) se afasta e como de um possível padrão estético apresentado nos 

quadrinhos em que há mulheres protagonistas ou se o reproduz, dá 

continuidade a tal padrão ou o reconfigura. O percurso investigado levou à 

observação de que a personagem Alana se afasta de um padrão já 

apresentado, mas o reconfigura de forma a ainda seguir o que é tido como 

belo e socialmente aceito. 

 

Palavras-chaves: Análise de Discurso, arte, histórias em quadrinhos, corpo da 

mulher.  
 

Considerações Iniciais 

   

Do lugar-leitor, em contato com Histórias em Quadrinhos (HQs), 

notamos que muitas HQs, desde as mais comuns como Batman, X-Men, Liga 

da Justiça, e até mesmo as que têm como protagonista uma personagem do 

sexo feminino, como Mulher Gato e Mulher Maravilha, apresentam a mulher 

com certo padrão: roupas provocantes, corpos curvilíneos em formato 

                                         
1 Acadêmica do Curso de Artes Visuais na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

integrante do GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, 

Mídia e Arte. Foi bolsista de PIBIC com financiamento da Fundação Araucária, cujo projeto 

foi orientado pela coautora deste artigo.  
2 Professora Doutora do Departamento de Fundamentos da Educação, Área de Metodologia 

e Técnica de Pesquisa, e da Pós-Graduação em Letras (Mestrado e Doutorado) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). Líder do GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM – Grupo de 

Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte. Atualmente, é pós-doutoranda em 

Letras/Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
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ampulheta e poses sensuais. Esse padrão – denominado, a princípio, na 

pesquisa que realizamos, de “estético-corporal”, sendo que o estético aqui 

demarca a representação/significação visual desse corpo da mulher – pode 

causar certo incômodo em leitoras do gênero feminino, pois, muitas vezes, 

mostra a mulher sendo objetificada, também no sentido de que a 

personagem passa a ser usada na história como um meio de chamar a 

atenção do público masculino para o quadrinho.  

 Tal incômodo acabou nos motivando, do lugar de 

pesquisadoras do discurso, a analisar a representação estético-corporal da 

mulher protagonista da História em Quadrinhos Saga, produzida em 20123, 

em relação a um possível padrão estético de corpo da mulher em HQs 

protagonizadas por personagens mulheres. Os resultados obtidos advêm da 

pergunta analítica – norteadora do nosso corpus construído em torno de tal 

“padrão” na relação com a personagem-protagonista Alana, mediante 

recortes do primeiro volume da Saga – sobre como, discursivamente, a 

protagonista da HQ Saga se aproxima e/ou se distancia de um possível 

padrão estético-corporal apresentado nos quadrinhos em que há mulheres 

protagonistas.  

O percurso investigativo faz parte da pesquisa de iniciação científica, 

realizada entre 2017 e 2018, intitulada “A representação estético-corporal da 

mulher protagonista na HQ Saga”, que é vinculada ao Projeto de Pesquisa 

Docente “Imagens-Visuais e Projeções Imaginárias de Sujeitos em Materiais 

Artísticos e Midiáticos” (2016-2019), coordenado por Renata Marcelle Lara, e 

integrada ao GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM – Grupo de Pesquisa em 

Discursividades, Cultura, Mídia e Arte, liderado pela mesma pesquisadora.    

A pesquisa aqui focalizada teve início com uma investigação 

bibliográfica para apresentar, sinteticamente, o surgimento das primeiras 

personagens mulheres das histórias em quadrinhos e discorrer sobre a 

recorrência de protagonistas mulheres em HQs, de modo a compreender de 

que forma essas personagens surgiram e a partir de que ideias estas eram 

produzidas. Posteriormente, levantamos, descrevemos e discutimos 

características possivelmente recorrentes de representação estética do 

corpo da mulher protagonista em HQs dos anos 2012 e 2013, capazes de 

apontar para a construção e sustentação de um padrão estético-corporal de 

tais personagens –  termo central para a comparação entre as personagens 

–, pelo qual buscamos entender que características eram reproduzidas de 

modo a definir um padrão estético-corporal estabilizado. Entendendo a 

                                         
3 A HQ Saga foi publicada inicialmente em 2012, nos Estados Unidos, pela editora Image 

Comics. Contudo, o material tomado para análise é a versão traduzida para o português, 

publicada no Brasil, em 2014, pela editora Devir Comics  
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partir de qual modelo e sobre quais normas sociais esse padrão estético-

corporal foi construído, descrevemos a HQ Saga, levando em conta 

especificidades de autoria e de editora como parte das condições de 

produções da HQ.  

A partir disso, considerando o corpo em sua discursividade, 

observamos traços representativos da/na estética corporal da personagem-

protagonista Alana, da HQ Saga, na relação com um possível padrão estético-

corporal identificado em outras HQs protagonizadas por mulheres ou 

mesmo na relação com especificidades outras identificadas nestas 

protagonistas.  
 

A HQ Saga 
 

Saga (Imagem 1) é uma história em quadrinhos do gênero space 

opera4, com um toque de fantasia, criada e escrita por Brian K. Vaughan e 

ilustrada por Fiona Staples. Publicada originalmente como uma revista 

mensal pela Image Comics e no Brasil pela Devir Comics, a série é fortemente 

influenciada por Star Wars, Flash Gordon e em ideias concebidas pelo próprio 

Vaughan, quando ainda era criança. Frequentemente descrita pela crítica 

especializada como um “encontro entre Star Wars e Guerra dos Tronos”, Saga 

nos conta a história de Alana e Marko, dois soldados em lados opostos numa 

longa e devastadora guerra intergaláctica, que se apaixonam e lutam para 

garantir que Hazel, sua filha recém-nascida, continue viva. Seu primeiro arco 

de histórias foi bastante elogiado e publicado num só volume em outubro do 

mesmo ano e vendeu 120.000 exemplares. Além disso, a série venceu 

inúmeros prêmios: Seis Eisner Awards5, cinco Harvey Awards e o British Fantasy 

Award (BLOG DEVIR, 2017, online). 
 

                                         
4 “Considerado um subgênero da ficção científica, o termo space opera se refere a um 

determinado tipo de história espacial que enfatiza a aventura romântica, cenários exóticos, 

personagens épicos, alienígenas e batalhas espaciais.  O termo foi cunhado para definir, de 

maneira pejorativa, histórias recheadas de clichês, embora, quando bem trabalhadas, 

a space opera pode trazer conceitos tão interessantes quanto os clássicos sci-fi” (RAMOS, 

2017, online).  
5 Prêmio considerado o Oscar das Histórias em Quadrinhos. 
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Imagem 1. Capa do primeiro volume da HQ Saga (STAPLES; VAUGHAN, [2012]6 2014). Acervo nosso. 

 

O primeiro arco de história apresenta os protagonistas da série, Alana 

e Marko, dois amantes de planetas diferentes cujos povos estão em guerra 

entre si. Alana vem da tecnologicamente avançada Federação Aterriense, 

assim chamada em homenagem a Aterro, o maior planeta da galáxia, e 

Marko vem de Grinalda, o único satélite de Aterro, cujo povo domina as artes 

místicas. A destruição de um dos mundos tiraria o outro de órbita. Então essa 

guerra foi “terceirizada” para outras luas e planetas. Apesar de a paz ter sido 

restabelecida nos dois mundos de origem, o conflito se espalhou por todos 

os outros planetas conhecidos e suas espécies nativas se viram forçadas a 

escolher um lado.  

Alana e Marko se conhecem em um planeta chamado Fenda, no qual 

ela foi designada para vigiar Marko na prisão, depois de ele ter se tornado 

um prisioneiro de guerra. A partir de um livro que Alana apresenta a Marko, 

ambos revelam compartilhar as mesmas ideias quanto à guerra e fogem 

juntos, doze horas depois desse primeiro encontro. O primeiro capítulo se 

inicia quando Alana dá a luz à filha deles, Hazel, que narra a história. Logo 

em seguida, o trio é pego entre o fogo cruzado de equipes de cada um de 

seus mundos, que acabam massacrando uma à outra na tentativa de 

capturá-los. Uma chacina cuja culpa é atribuída ao casal. 

Os dois são perseguidos tanto por Grinaldenses quanto pelos 

Aterrienses, por causa de sua fuga e também para evitar a divulgação da 

união de ambos, pois isso poderia prejudicar o moral de suas tropas. No 

planeta Aterro, o Príncipe Robô IV é escolhido pelo próprio pai para prendê-

                                         
6 Ao empregarmos o ano de 2014, estamos fazendo referência à publicação brasileira da 

obra original de 2012.    
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los e entra em atrito com o mercenário conhecido como O Querer, 

contratado pelo governo de Grinalda. O fantasma de uma garota morta, 

chamada Izabel, forma um elo com Hazel, e os quatro fogem de Fenda antes 

de serem confrontados pelos pais de Marko. 
 

Padrão estético-corporal 

  

Para definirmos um padrão estético corporal, foi necessário recortar 

que tipo de personagens de quadrinhos estaríamos observando. Portanto, 

focamos em protagonistas denominadas por nós como badass. Badass é uma 

gíria proveniente do vocabulário inglês que se assemelha ao termo “durão” 

ou “valentão” do vocabulário português, muito utilizada no universo dos 

quadrinhos – não de forma pejorativa – a fim de descrever um personagem 

que tem atitudes extremas, como valer-se de atitudes violentas, para 

conseguir o que deseja, seja proteger seus próprios interesses ou um 

interesse coletivo. Alana é definida como uma personagem badass, neste 

trabalho, a partir da observação que tivemos de que durante toda a história 

do quadrinho a personagem buscava fazer o que fosse preciso para 

defender a família. Isso pode ser notado, principalmente, na cena do capítulo 

dois do primeiro volume da HQ, quando o casal é encurralado por uma 

freelancer denominada A Espreita, e a assassina contratada diz que vai matar 

o casal, mas que seus chefes pediram para que ela levasse o bebê ileso até 

eles. Então, como um modo de defender sua filha do que aconteceria 

posteriormente, Alana ameaça matar Hazel, ou seja, um ato extremo, mas 

que protegeria sua filha do que o governo poderia fazer com uma criança 

híbrida.  

Em 1996, Greg Capullo, desenhista famoso por quadrinhos como 

Batman, X-Force e Spaw, desenvolveu um curso de desenho que foi publicado, 

em partes, mensalmente, nos primeiros volumes da revista Wizard7. Na 

quarta parte deste curso, denominado “Mulheres não são drag queens!”, 

Capullo (1996) ensina os leitores a como desenhar personagens mulheres a 

partir de sete pontos considerados, por ele, básicos. Sua primeira lição se 

chama “a beleza começa nos ossos”, tópico em que ensina que a mandíbula 

feminina deve ser menor que a de um personagem masculino, e suas 

                                         
7 A revista Wizard era uma revista mensal informativa sobre o mercado das histórias em 

quadrinhos. Em suas quatro primeiras edições, a revista publicou, em partes, o Curso de 

Impacto de Greg Capullo, um curso com dicas de como desenhar, voltadas para fãs de 

quadrinhos que desejavam aprender a desenhar esse estilo. Aqui fazemos uso da quarta 

parte do curso de Impacto, denominada “Mulheres não são Drag Queens!”, publicada em 

novembro de 1996, na quarta edição da revista Wizard. 
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sobrancelhas também devem ser mais finas. Na lição 2, denominada “uma 

mulher não é um homem”, são apresentados dez detalhes técnicos, que 

funcionam como dez mandamentos. Nestes são apresentados que o 

pescoço da mulher deve ser mais fino e longo, que a cabeça deve ser da 

largura da cintura, que é necessário desenhar as personagens de salto para 

alongar suas pernas e, por fim, utilizar formas mais arredondadas. 

Posteriormente, em “será que maior é melhor?” e “uma bunda mais 

arredondada”, o desenhista fala sobre o desenho dos seios, que devem ser 

feitos bem altos para passarem a ideia de firmeza, e sobre as nádegas, que 

devem ser bem arredondadas.  Em “dê a mão pra ela” é comentado que a 

mão feminina deve ser desenhada sempre menor que a masculina, e 

também esguia. Em seguida, o desenhista explica sobre o formato 

ampulheta do corpo da mulher, e, por fim, ele encerra o curso falando sobre 

o apelo sexual (Imagem 2):  
 

Agora vou ensinar a dar graça e aquele lado sexy às suas garotas. É 

a fórmula mais fácil do mundo. A regra número 1 é arquear as 

costas! Mesmo nos momentos que pareça não fazer sentido, como 

no exemplo da figura se inclinando para frente. Os homens podem 

ficar legais fazendo isso, mas as mulheres não ficam muito bem. 

Um grande arco dará graça aos outros, usados em outras áreas. A 

regra número dois é a dos ângulos opostos dos ombros e dos 

quadris. Em outras palavras, se o ombro esquerdo dela está para 

baixo, desenhe seu quadril esquerdo para cima e vice-versa. A regra 

número três é manter os dedos do pé como uma ponta, se não a 

colocar usando salto alto. Também faça os pés pequenos. Ninguém 

quer ver uma gata com pés de pato. Pronto! Isso deve ser o 

suficiente para você começar a desenhar as gatinhas mais gostosas 

do pedaço! Por falar nisso, minha mãe agora me diz que minhas 

mulheres são muito bonitas (CAPULLO, 1996, p. 67). 
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Imagem 2. Lição “Apelo Sexual” do curso de Capullo (1996, p. 67). Acervo nosso. 

 

 

No curso de Capullo (1996), notamos que a partir das características 

ensinadas, o desenhista acaba por criar um modelo padrão estabilizado para 

essas personagens, denominado, em nossa pesquisa, como padrão estético-

corporal das personagens mulheres das histórias em quadrinhos. E que, a 

partir deste curso, esse olhar estabilizado forma um modelo de personagem 

a ser repetido, posteriormente, por outros artistas. Apesar do curso de 

impacto ter sido produzido em 1996, é possível observar as regras indicadas 

por ele em personagens badass atuais, como a Mulher Maravilha, de 

Brian Azzarello e Cliff Chiang, Mulher Gato, de Judd Winik e Guillem March, e 

Batgirl, de Gail Simone, Ardian Syaf e Vicente Cifuentes.  

Vale destacar que no período em que o curso de impacto de Capullo 

(1996) foi produzido, o padrão de beleza era o das supermodelos, magras, 

com curvas delicadas. De acordo com Oliveira (2007, p. 158), as personagens 

das histórias em quadrinhos continuaram a ser idealizadas como foi 

determinado pelo mito da beleza em 1992. Estas personagens “[...] lindas, 

musculosas, jovens, sensuais [...] as super-heroínas exalam erotismo por 

todos os traços”, sendo o “apelo sexual [...] o principal atributo da 

representação feminina dos quadrinhos norte-americanos” (OLIVEIRA, 2007, 

p. 158).  

Por fim, para delinear uma compreensão condensada desse “padrão” 

formulado de corpo da mulher possível às HQs, apresentado, inicialmente, 

por Cappulo e reproduzido, posteriormente, por outros desenhistas, citamos 

Germanie Greer, escritora feminista australiana do século XX, que, em seu 

livro A mulher eunuco, de 1971, busca formar uma concepção de mulher 

contemporânea, à sua época, por meio da história, folclore e literatura, 

incluindo, também, as personagens mulheres dos quadrinhos.  
 

[…] extraordinárias mulheres explosivas com olhos oblíquos e 

frisadas nuvens de cabelos que vagueiam pelas histórias em 

quadrinhos, na ponta dos pés, girando sùbitamente [sic] para cima 

do herói, garras a mostra para matar. Suas bocas são grandes, 

curvas e lustrosas como cimitarras: a musculatura de seus ombros 

e coxas é incrível, seus seios iguais a granadas, suas cinturas 

rodeadas por cintos de aço tão estreitas como de dançarinas 

cretenses (GREER, 1971, p. 161).  

 
 

Vimos que as descrições apresentadas pelos autores mencionados  

sinalizam para um padrão estético-corporal recorrente nas histórias em 
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quadrinhos na/pela sustentação estabilizada de características relativas à 

construção e circulação do corpo da mulher em tal material. Tais descrições 

servem como ponto de partida para que possamos observar a recorrência 

ou não desse padrão nas HQs, visando observar se a personagem Alana, de 

Saga (2014 [2012]), se afasta, reproduz ou reconfigura este padrão estético 

já mencionado. 
 

O corpo como discurso 

 

Quando falamos do corpo discursivo, não falamos de um corpo 

biológico, mas de um corpo no qual se instaura o sujeito; corpo que consiste 

no próprio sujeito, conforme Ferreira (2015). Um corpo que, de acordo com 

Orlandi (2012, p. 85), “é produzido em um processo [...] de significação, onde 

trabalha a ideologia, cuja materialidade específica é o discurso.” 

Ele se dá, então, como uma superfície na qual se inscreve o social, 

sendo materialidade simbólica de significação. O corpo é proposto, assim, 

“como um objeto discursivo, como materialidade que se constrói pelo 

discurso, se configura em torno de limites e se submete à falha” (FERREIRA, 

2013a, p. 78). 

Para Souza (2004, p. 18): 

 
[...] a forma mesmo como a linguagem que diz sobre esse corpo se 

constitui faz com que nos escape o processo sócio-histórico-cultural 

que inscreve esse corpo. É através de uma leitura minuciosa e 

atenta feita pelo analista que se pode depreender a historicidade 

dos sentidos sobre o corpo, que reconhece que os sentidos nunca 

serão únicos e nunca serão estáveis. 

 

No caso aqui abordado, o corpo é visto como uma construção social e 

cultural, e, portanto, é alvo de variados marcadores identitários. É nesse 

corpo que, segundo Souza (2004, p. 20), “[...] o simbólico se inscreve e 

funciona como um modo de classificar, agrupar, ordenar, qualificar, 

diferenciar, revelando marcas que posicionam os sujeitos de diferentes 

modos na escala social”.   

Lugar, também, no qual são marcados e simbolizados, de acordo com 

Ferreira (2013a), os sintomas dos equívocos da língua e da história. Dessa 

forma, sendo o corpo lugar de vários marcadores identitários, Ferreira 

(2013b, p. 131) aborda sobre o paradigma do corpo a partir de uma condição 

tripla: corpo como lugar de observação do sujeito, como objeto e como 

ferramenta. Para tanto, ela parte do antropólogo Maus (1974), para quem, 

segundo a autora, “o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do 
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homem, o corpo é um artefato cultural”, sendo que “toda sociedade impõe 

ao indivíduo um uso rigoroso do corpo” (FERREIRA, 2013b, p.131). Além disso, 

quanto às questões do corpo como objeto e ferramenta, Ferreira (2013b, 

p.131) afirma que “o corpo é simultaneamente o objeto original sobre qual o 

trabalho da cultura se desenvolve e a ferramenta original com a qual aquele 

trabalho se realiza". 

Por ser um lugar no qual a cultura se desenvolve e ser associado à 

noção de ideologia, 
 

mais do que objeto teórico, o corpo comparece como dispositivo de 

visualização, como modo de ver o sujeito, suas circunstâncias, sua 

historicidade e a cultura que o constituem. Trata-se de um corpo 

que olha e que se expõe ao olhar do outro. O corpo inatingível e o 

corpo que se deixa manipular. O corpo como lugar do visível e do 

não visível (FERREIRA, 2013a, p. 78).  

 
 

Ferreira (2013b) também afirma que o corpo se encontra num lugar 

de constante tensão entre a “sistematicidade do objeto (que se organiza 

como estrutura), da historicidade que o afeta, porque nele se inscreve, e da 

interdiscursividade que nele está presente, porque o constitui” (FERREIRA, 

2013b, p. 131). Assim, ainda conforme Ferreira (2013b, p. 131), o corpo é 

tomado como objeto discursivo por ser condicionado pela “sistematicidade-

historicidade-interdiscursividade”. 
 

Observando os contornos da personagem Alana 
 

A protagonista Alana, cuja representação estético-corporal é tomada 

para análise nesta pesquisa, é visualmente desenhada como alta, magra e 

esguia, morena, com cabelos curtos com mechas verdes na franja. Além 

disso, usa roupas largas compostas de uma saia preta com um cinto no qual 

carrega uma arma, e um casaco bege, como se pode notar na imagem 3.  

Tendo como foco investigativo responder, discursivamente, se a 

protagonista se aproxima e/ou se distancia de um possível padrão estético-

corporal apresentado nos quadrinhos em que há mulheres protagonistas, 

partimos, portanto, para um contraponto entre o que se apresenta como 

sendo características da protagonista Alana em relação a características 

apresentadas nas personagens Mulher Gato e Mulher Maravilha, 

personagens da editora DC Comics, considerando também o padrão corporal 

observado no trabalho de Capullo (1996). 
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Imagem 3. Personagem Alana (STAPLES; VAUGHAN, [2012] 2014, p. 42). Acervo nosso. 

 

 A editora foi focada na DC por possuir HQs com temáticas similares às 

publicadas pela Image Comics, editora oficial de Saga. Além disso, 

encontramos na DC duas personagens protagonistas consideradas badass, 

que tiveram suas histórias publicadas no mesmo período da publicação 

original, em inglês, de Saga, mais especificamente março de 2012 – 

lembrando que essas observações são requeridas, pois, no campo da Análise 

de Discurso são sempre consideradas as condições de produções do 

material analisado.  

A primeira protagonista selecionada foi a Mulher Maravilha, da 

coleção Novos 52, do arco Direito de Nascença, produzida por Brian Azzarello, 

que abrange os capítulos 7 a 12, capítulos lançados juntamente com o 

primeiro volume da HQ Saga. A mulher maravilha aqui apresentada possui 

longos cabelos pretos, pele clara, e utiliza um collant tomara que caia 

vermelho e azul, com botas até os joelhos, bracelete, gargantilha e tiara. Além 

desse traje, a personagem também aparece com uma armadura, um vestido 

longo e um vestido vermelho, que são utilizados em poucos quadros.  

Ao comparamos ambas as personagens (Imagem 4), podemos notar 

diferenças iniciais: o cabelo longo da Mulher Maravilha em contraste com o 

cabelo curto da personagem Alana. A Mulher Maravilha também possui um 

corpo mais forte, com seios maiores e cintura bem fina, características essas 
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que podem ser observadas no curso de Cappulo, quando o desenhista 

comenta sobre o tamanho dos seios e também sobre o formato ampulheta, 

diferente do corpo magro e esguio de Alana, no qual é possível ver um leve 

formato ampulheta, mas não tão pronunciado.  Outro ponto que as 

diferenciam são os trajes, largos da Alana em contraste com o collant da 

Mulher Maravilha. 
 

 
Imagem 4. Protagonista Mulher Maravilha (AZZARELLO, 2012, p.3) e Alana (STAPLES; VAUGHAN, 

[2012] 2014, p. 120). Acervo nosso. 

 

Outra personagem que podemos contrapor à Alana é a Mulher Gato 

(Imagem 5), também da coleção Novos 52, produzida por Judd Winik8. A 

Mulher Gato desta HQ possui cabelos curtos, pele clara, usa delineador e 

batom vermelho, além do reconhecido traje de couro, não variando de roupa 

durante as HQs. Além disso, é uma personagem que faz uso de sua 

sensualidade durante o quadrinho.  

Diferente da Mulher Maravilha, a Mulher Gato possui um cabelo mais 

curto, mas, fora isso, a diferença entre ela e a protagonista Alana é gritante. 

O corpo da Mulher Gato possui muito mais curvas, apresenta cintura, seios 

e quadris fartos, sendo acentuados pelo uso de um macacão de couro. 

Novamente, assim como na Mulher Maravilha, estas são características que 

podem ser observadas no curso de Capullo. Além disso, trata-se de uma 

personagem que faz uso de sua sensualidade durante o quadrinho, sendo 

várias vezes desenhada em posições sensuais que remetem à lição de apelo 

sexual de Capullo, em que os quadris e o ombros são colocados em oposição 

para realçar os seios e quadris.  
 

                                         
8 Essa coleção foi lançada apenas mensalmente, não possuindo um arco (versão definitiva 

em capa dura que reúne as revistas publicadas mensalmente) no Brasil, mas foram 

selecionados os capítulos 7 a 11, que compõem o arco Dollhouse, nos Estados Unidos. 
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Imagem 5. Protagonista Alana (STAPLES; VAUGHAN, [2012] 2014, p. 54) e Mulher Gato (WINICK, 2012, 

p. 33). Acervo nosso. 

 

Durante as comparações, podemos observar algumas semelhanças 

sutis entre as três personagens. Primeiramente, tanto a Mulher Gato quanto 

Alana possuem franja, e a Mulher Maravilha possui sua tiara. Esses 

elementos contribuem para que a testa da personagem seja tampada ou 

suavizada. De acordo com o visagismo9,  
 

cobrir a testa – com uma franja, por exemplo – é cobrir, 

simbolicamente, o intelecto. Pessoas que gostam de cobrir suas 

testas demonstram que não confiam em seu intelecto. Isso não 

quer dizer que não sejam inteligentes, mas que preferem apoiar-se 

nas emoções ou na intuição quando se relacionam com a realidade. 

(HALLAWELL, 2009, p.157) 

 
 

Tal visão estabilizada retoma a ideia de uma mulher movida pelo 

emocional, uma mulher “sensível”. E essa “sensibilidade feminina” já é 

instaurada socialmente como uma característica da mulher. Inicialmente, 

retomando as heroínas das histórias em quadrinhos, lembramos que, de 

acordo com Oliveira (2007), por mais que as heroínas fossem fortes, em 

situações de perigo elas ainda precisam da ajuda de uma figura masculina 

para salvá-las – o que pode ser associado à explicação de Beauvoir (1960, 

p.144) quanto à feminilidade ser “uma espécie de ‘infância contínua’ que 

afasta a mulher do ‘tipo ideal de raça’”. Assim, a heroína precisa ser salva pelo 

fato de ser vista e tratada de modo infantilizado, de modo que ela não saberia ou 

                                         
9 Técnica criada por Fernand Aubry, em 1937, que consiste na arte de criar uma imagem 

pessoal personalizada que revela as qualidades interiores de uma pessoa de acordo com 

suas características físicas e princípios da linguagem visual utilizando recursos estéticos 

(HALLAWELL, 2018, online).  
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conseguiria agir em ocasiões de risco. Desse modo, Oliveira (2007, p. 188-189, 
grifo da autora) argumenta que, para a sociedade,  

 
essa infantilidade é biologicamente traduzida pela inferioridade 

intelectual. A ciência dicotomizou o cérebro em dois lados: o 

racional e o intuitivo. Depois disso, as pesquisas multiplicaram-se 

para comprovar que a mulher, na maior parte do tempo, utiliza o 

lado intuitivo do cérebro, o que automaticamente a torna inferior 

em algumas formas de inteligência, como a matemática, por 

exemplo. Por ser intuitiva, é, logicamente, mais efetiva, e esse 

sentimento feminino confirma sua vocação natural para atuar nos 

papéis de esposa e dona de casa. 

 
 

A partir dessa leitura, observamos que a mulher é historicamente 

associada a uma figura graciosa, cuidadosa e doce. Essas características a 

inserem em um lugar de dona de casa e mãe, e esse campo privado, que é o 

lar, é atribuído à mulher há muito tempo, de acordo com Boff (2014, p. 70-

71). Portanto, entendemos que essas características específicas contribuem 

para significar a personagem como “sensível”, ou seja, que age de modo 

gracioso fisicamente, e que é movida por questões emocionais. E mesmo que 

essa seja uma heroína, sua aparência “deve”/tende a ser desenhada de 

maneira a remeter a essa graciosidade e sensibilidade, seguindo, de certo 

modo, as ideias de Capullo (1996) sobre representar a personagem como 

forte, mas sendo delicada.  

 Além disso, nas três personagens é possível observar o olhar baixo e 

os lábios entreabertos, mesmo em quadros em que elas não possuem fala – 

características estas observadas por Silvana Mota-Ribeiro (2003) como um 

modo de enfatizar a sensualidade feminina, utilizada pela cultura de massa 

para objetificar e atrair o olhar masculino. Ou seja, mesmo a personagem 

Alana não tendo características do apelo sexual explicado por Capullo, ela 

ainda é desenhada de forma a remeter à sensualidade e sensibilidade por 

meio destes pequenos detalhes.  

A partir disso, em um primeiro momento, como dito anteriormente,  

temos o efeito de que a protagonista Alana se afasta do padrão estético-

corporal que é estabilizado por Cappulo como um padrão estético-corporal 

a ser utilizado para se desenhar personagens mulheres nos quadrinhos, e 

que pode ser visto no desenho de outras personagens, mesmo anos após a 

criação do curso. Mas tendo em vista que, segundo Oliveira, “[...] a história 

em quadrinhos, principalmente a norte-americana, é, essencialmente, por 

ser um produto cultural, pautada pelas normas que regulam o consumo de 

massa” (OLIVEIRA, 2007, p. 13), buscamos na mídia do mesmo período de 

publicação da HQ Saga, mais especificamente, em revistas que têm como 
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foco a  moda e comportamentos para o público feminino, quais eram os 

padrões reproduzidos em relação a um padrão de corpo das mulheres 

mostradas nessas revistas, assim como o estilo de vestuário apresentado, 

para compreendermos como e por que a personagem Alana possui 

diferenças quando comparada a outras protagonistas de quadrinhos. 

Durante esta busca, nos deparamos com uma capa de revista 

específica, a capa da edição de novembro de 2012 da Vogue, publicada nos 

EUA (Imagem 6), que retrata a cantora Rihanna. Ao colocarmos lado a lado 

uma imagem da personagem Alana e esta capa específica, podemos reparar 

semelhanças momentâneas: ambas são magras e esguias, morenas e 

possuem cabelos curtos. Além disso, na capa a cantora também está com os 

olhos semicerrados e lábios entreabertos.  
 

 
Imagem 6. Comparação entre Alana (STAPLES; VAUGHAN, [2012] 2014, p. 56) e Rihanna (VOGUE, 

2012, online) na capa da revista Vogue de novembro de 2012. Acervo nosso. Disponível em: 

<https://www.vogue.com/article/looking-back-vogue-covers-of-2012>. Acesso em: 20 mai. 2018. 

  

A partir disso, foi possível compreender que mesmo a protagonista 

Alana se afastando de uma representação estética-corporal dos quadrinhos, 

que apresenta um corpo curvilíneo, ela continua sendo pautada por normas 

de consumo de massa. Ou seja, a partir da capa da revista Vogue, podemos 

notar o que estava sendo considerado como belo e sensual pela mídia, no 

caso, um corpo mais magro e os cabelos curtos, sendo que a protagonista 

retoma esses conceitos.  

O cabelo da protagonista, por exemplo, é um dos elementos que nos 

permitem considerar essa “influência massiva”. De acordo com Oliveira 

(2007), as histórias em quadrinhos costumam acompanhar as tendências de 

cabelos, e é possível observar isso ao notar que o cabelo curto presente nas 

personagens Alana e Mulher Gato também aparece nas capas (Imagem 7) da 

Elle, de novembro de 2011, com a Emma Watson na capa, Elle, de maio de 
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2012, com a Emily Blunt, e a Vogue, de dezembro de 2012, com Anne 

Hathaway. Para completar, “tipos de cortes e penteados, cores e tamanhos 

compõem as personagens femininas dos quadrinhos norte-americanos e 

evocam sentidos diversos. Os cabelos das mulheres de papel dizem-nos 

quem elas são” (OLIVEIRA, 2007, p. 162-163). Então, se lembrarmos que nos 

anos de 2012 os cabelos curtos começaram a se tornar o novo sexy e eram 

usados principalmente por mulheres famosas, a protagonista Alana, que 

possui cabelo curto, insere-se nesse perfil, representando a sensualidade 

atual e também a ideia de “mulher contemporânea”, ou seja, uma mulher 

“forte” que cuida/dá conta de todas as áreas de sua vida, como o trabalho e 

os filhos, com sucesso. 
 

  
Imagem 7. Capas das revistas Elle (ELLE, 2011-2012, online) e Vogue (VOGUE, 2012, online) com 

atrizes de cabelo curto. Disponíveis em: <https://www.elle.com/uk/fashion/celebrity-

style/articles/g15385/elle-covers/>; <https://www.vogue.com/article/looking-back-vogue-covers-of-

2012>. Acesso em: 20 mai. 2018. 

 

Outra coisa a ser observada quanto a essa ligação entre as 

características da personagem e a moda é em relação às roupas. Retomando 

a protagonista, observamos que suas roupas são largas. Ao retomar o desfile 

de moda do verão de 2012 em Nova York, identificamos que marcas como 

Michael Kors, Y3 e Rag Bone apresentam nas passarelas um estilo semelhante 

ao da personagem, com casacos largos que lembram capas e não delineiam 

o corpo.  
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Imagem 8. Alana (STAPLES; VAUGHAN, [2012] 2014, p. 146) em comparação com modelos de desfiles 

de moda de 2012. Acervo nosso e disponível em: <http://ffw.uol.com.br/desfiles/nova-york/verao-

2012-rtw/>. Acesso em: 20 mai. 2018. 

 

Ou seja, novamente, na HQ Saga as suas referências para a 

protagonista Alana aparecem em sintonia com o que está sendo veiculado 

pela mídia. Considerando as condições de produção, Staples (2014, online), 

desenhista da HQ, falou um pouco sobre seu processo criativo em uma 

entrevista ao site Proibido Ler. Quando questionada de que modo consegue 

criar personagens tão diferentes do que estamos acostumados, mas ao 

mesmo tempo humanos, a ilustradora respondeu: 
  

Eu sempre tento manter o equilíbrio entre os dois. Por se tratar de 

uma história louca de fantasia, nós queremos ter alguns alienígenas 

bem estranhos com um design bem maluco, mas ao mesmo tempo 

(a história) é muito focada na família e em suas relações entre si, 

então, queremos que os personagens se mantenham relacionáveis 

com o público. Então tento manter o equilíbrio dando a eles essas 

características legais como asas, chifres e, você sabe… Homens-

planta ou monstros de pedra, mas tento vesti-los com roupas 

normais e desenhar seus rostos de maneira que seja fácil ver as 

expressões, e espero que as pessoas consigam ver um pouco delas 

mesmas nestes personagens (STAPLES, 2014, online). 

 
 

Assim, notamos que, ao buscar esse equilíbrio, a artista se inspira em 

representações da realidade, sendo estas, principalmente, as 

representações apresentadas pela mídia e pela indústria da moda.  

Consideramos que o corpo discursivo, como comentado 

anteriormente, se compõe em um lugar no qual o simbólico se inscreve e 

funciona, de modo a classificar, agrupar, ordenar, qualificar e diferenciar, 

revelando um sujeito posicionado de diferentes modos na escala social. 

Observamos que o corpo da protagonista Alana da HQ Saga, enquanto corpo 

discursivo, é um corpo que, como dito anteriormente, se apresenta, em um 

primeiro momento, como um padrão estético-corporal diferente do modelo 
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estabilizado com que Capullo reproduz e que pode ser observado sendo 

repetido em outras HQs. Mas, ao levarmos em conta suas especificidades e 

nos aprofundarmos em características mais específicas, notamos que as três 

protagonistas são produzidas de acordo com uma ideia comum. Ou seja, 

todas são pautados pelas normas do consumo de massa. Assim, Alana não 

apresenta um corpo que causa estranhamento, não rompendo com o que é 

socialmente aceito como belo e sensual.  

Desse modo, retoma-se a ideia inicial de que as histórias em 

quadrinhos são, segundo Oliveira (2007, p.14), “[...]um produto, porém um 

produto cultural do qual emergem discursos e deles os sentidos, as 

representações, enfim, os valores”. E que, a partir disso, os quadrinhos 

continuam sendo um meio de validar características nas quais as leitoras 

devem se inspirar e validar características que os leitores devem “buscar” em 

mulheres “ideais”.  
 

Considerações finais 

 

Ao final da observação analítica da protagonista Alana, foi possível 

observar que ela é, inicialmente, apresentada de forma diferente de outros 

quadrinhos de um mesmo período, mas, por mais que essa HQ procure 

apresentar a protagonista de outra maneira que, supostamente, rompa com 

o padrão estético-corporal de outras personagens mulheres apresentadas 

na maioria das histórias em quadrinhos,  menos sexualizada e objetificada, 

ela acaba (re)produzindo o que é aceito, na sociedade e época em que foi 

produzida, como belo e sensual, como pode ser visto ao comparar a 

personagem com uma capa de revista de moda. Assim, não se visibiliza um 

distanciamento significativo quanto ao que é socialmente aceito nas outras 

HQs. A personagem Alana não é gorda nem baixa, não tem deficiência física, 

nem outra característica que rompa com o que é socialmente aceito como 

“belo”, delimitando até que ponto o “diferente” pode ir e continuar sendo 

aceito em sociedade. 
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Amar os outros, escrever e criar filhos: a maternidade em 

uma fotobiografia de Clarice Lispector. 

 
Autor(es) – José Ailton da SILVA1. Unesp/ Assis 

 Orientador: Prof. Dr. Wilton C.L da Silva.  

 
Resumo: 

A figura da escritora russa naturalizada brasileira, Clarice Lispector, sempre 

atraiu muitos olhares desde a sua ebulição no universo literário. Hoje, o que 

temos são algumas imagens cristalizadas quando trata-se da “cronista 

carioca”:  temos a imigrante, a aluna de direito da Universidade do Brasil, a 

jornalista, a esposa de diplomata e uma das figuras mais representativas da 

literatura brasileira. Propomos aqui analisar um outro lado, o lado mãe de 

Lispector. Além disso, busca-se compreender como essas múltiplas facetas 

estavam articuladas e como, neste caso, a maternidade influenciou Clarice. 

Apresentamos esse exercício a parir de uma seleção de dezoito fotos contida 

na fotobiografia da autora produzida por Nádia Bettela Gotlid e publicada 

pela Edusp em 2014. 

 

Palavras-chaves: Clarice, Fotobiografia, Maternidade. 

 

Introdução1 

Essa comunicação está vinculada a duas frentes: a primeira, as 

propostas de discussão e reflexão do Grupo de Pesquisa de Memória, 

Trajetória e Biografias – MEMENTO, e a segunda, o desenvolvimento de um 

projeto de iniciação científica tendo como objeto a fotobiografia de Clarice 

Lispector. Esses dois pontos somados, o estudo das narrativas biográficas e 

um vasto material fotográfico, proporcionaram pensar essa apresentação e 

justificar essa fala. 

A escolha inicial pela fotobiografia se deu pela percepção de um objeto 

em potencial, tendo em vista, a escassez ou a inexistência desse debate no 

campo historiográfico. A fotobiografia é um híbrido de texto e imagem com 

pretensões biográficas, pois a imagem fotográfica a par de um roteiro é a 

representação visual de uma parte e um momento privilegiado de uma 

trajetória individual.  

A fotobiografia produzida de Clarice Lispector por Nádia Battella Gotlib 

traz cerca de 800 fotos e revela “muitas Clarices”, umas mais conhecidas e 

                                         
1 Graduando em História pela Universidade “Júlio de Mesquita Filho”.  



 

177 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

outras quase estranhas, o que anunciamos é pensar a autora pelo prisma da 

maternidade. 

 

Da biografia à fotobiografia 2 

Biografar é uma modalidade narrativa que envolve a seleção, 

descrição e análise de uma trajetória individual ou coletiva a partir de 

diversos enfoques e metodologias. Quando se considera um histórico do 

gênero biográfico remontamos a Grécia do século V onde 

concomitantemente nasce o gênero histórico. A biografia foi exitosa pois 

conseguiu atravessar os limites canônicos e fixar seu lugar em meio a 

literatura e a história, o discurso biográfico apoia-se antes de mais nado no 

vasto interesse pelo “outro” e tudo que isso envolve: experiências de vida, 

busca por exemplos e uma curiosidade nas linhas do voyeurismo (AVELAR, 

2012, p.63). 

É na Inglaterra do século XVIII onde tem-se uma especialização e 

profissionalização da tarefa de biografar, nesse cenário; o biógrafo tinha um 

papel “restritivo”, tendo como função enaltecer e propagandear a vida do 

biografado. Essas biografias ganhavam o status de credibilidade e “verdade” 

quando se realizam através de uma minuciosa descrição do cotidiano do 

personagem e utilizando-se de documentação pessoal e se, possível, 

entrevistas (SILVA, 2013, p. 27). 

A partir do século XIX o que se observa é um cenário mais crítico ao 

fazer biográfico, passando a considerar as particularidades dos personagens 

biografados e o seu contexto histórico, cultural e ideológico. No campo da 

legitimidade, embasado pelo cientificismo e pelo positivismo, se exige a 

demonstração de pesquisa empírica e documental e um motivo para 

realização daquele trabalho.  Nesse momento, a biografia alcança ampla 

difusão e penetra sobremaneira em várias partes do mundo – quando 

chegam a França, esses estudos ganham conotações especificas.  

Nesse período o que temos é a produção de biografias de homens 

públicos importantes. No Brasil não foi diferente e, sob a vigência do Império 

a tarefa de enaltecer o regime e seus grandes nomes ficou a cargo do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (SCHWARCZ, 2013, p.51). Com o 

advento da Primeira Guerra Mundial, temos uma nova fase no campo, que 

não mais se preocupa com enaltecimentos e moralismo. Segundo Silva 

(2013), é o momento de desencantamento do mundo, onde certezas e 

exatidão abrem caminho para imprevisibilidade, dúvida e relativismo. Nesse 

momento assistimos a uma reorganização no sentido de escrever uma 

trajetória de vida, isso porque, temos uma valorização da singularidade e das 

contradições dos indivíduos. Novas questões de ordem metodológica são 
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lançadas, como, por exemplo, a proximidade (ou não) entre biografado e 

biógrafo ou ainda os limites entre a vida vivida e a vida documental. 

 
a biografia como objeto de estudo permite: a discussão sobre os 

vínculos sociais e históricos que se relacionam com a forma como o 

personagem teve sua obra e trajetória lembradas ou esquecidas ao 

longo do tempo; a vinculação desse personagem com diferentes 

grupos e movimentos; sua produção editorial, acadêmica e 

jornalística; o envolvimento de instituições na manutenção de 

diferentes memórias; além da promoção de diferentes eventos e de 

acontecimentos específicos, caracterizando-a como documento, 

mídia e manifestação política e cultural (SILVA, 2013.30-31). 

 

 

Dentro do escopo do “biografismo” temos um conjunto de 

manifestações, como a autobiografia que vem crescendo 

contemporaneamente, inclusive, com o uso das redes sociais. Há ainda uma 

série de possibilidades ainda não percebidas ou pouco exploradas, como a 

fotobiografia, ou seja, o cruzamento entre a narrativa biográfica e o material 

fotográfico.  

O trabalho com as imagens foi durante muito tempo rechaçado pelos 

historiadores que tinham em documentos oficiais e escritos sua única fonte. 

Foi sobre essa “invisibilidade do visual” que o iconográfico começou a ganhar 

espaço, embora alguns poucos historiadores já considerassem seu emprego 

– principalmente para o estudo no mundo antigo e do medievo. (BURKE, 

2001, p.13).  

Desse contexto das fontes visuais, temos no século XIX, a consolidação 

das técnicas que criam a fotografia e com o daguerreótipo, o início do 

processo de mecanização da imagem. A partir desse momento, a 

representação do “eu” é democratizada permitindo as camadas populares, 

pela primeira vez, o registro de sua imagem. Esse exercício da imagem e da 

autorepresentação que antes estava limitado as camadas nobres das 

sociedades, atende agora, a demanda da burguesia em ascensão com um 

método rápido e tido como não subjetivo. Essa nova tecnologia da fotografia 

atrelada ao contexto urbano e social em que foi desenvolvida demanda 

imediatamente outras aplicações. No sistema jurídico parisiense adota-se 

em 1870 a antropometria para fichar e identificar as chamadas “classes 

perigosas” e no sistema médico, cria-se o serviço fotográfico do Hospital 

Salpêtrère para acompanhar as diversas fases da histeria em mulheres 

internadas (MONTEIRO, 2013, p.5-6). 

A fotografia não é mais apenas uma imagem, mas um vestígio 

diretamente colocado sobre o real, como uma pegada. São com essas 
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pegadas que torna-se possível construir uma narrativa biográfica de um 

indivíduo - fotobiografia, embora deva ser claro que essa é antes de tudo 

uma performance produzindo, segundo MOMBERGER (2006), efeito de 

conhecimento no operador e no espectador.   

É mais exatamente no espaço das discussões sobre autobiografia que 

Gilles Mora e Claude Nori cunham o termo fotobiografia e, em 1993, 

publicam o chamado “Manifesto da fotobiografia” na intenção de visibilidade 

a essa nova expressão da escrita de si. Ao longo de um curto espaço de 

tempo os mesmos autores lançam um segundo (“Fotobiografias”) e um 

terceiro manifesto (“Para concluir a fotobiografia”) sobre a fotobiografia. 

No segundo manifesto, a fotobiografia é apontada como um “registro 

biográfico excepcional”, mas não suficientemente potente ao ponto de ter 

sua independência do texto. Portanto, segundo os autores, a sua existência 

estaria atrelada a um suporte escrito, tendo em vista, que do contrário 

teríamos apenas uma “simples série cronológica visual”.  

No terceiro manifesto, temos uma radicalização da posição dos 

autores em relação à fotobiografia onde se aponta que o gênero criado levou 

a resultados simplistas e incertos, de modo a alimentar o ego de certos 

fotógrafos. Embora posta a crítica de Gilles Mora e Claude Nori, é importante 

considerar que “a fotografia satisfaz a si mesma e não necessita do suporte 

do texto para existir” (MOMBERGER, 2006, p.107).  

 

A maternidade em Clarice 3 

Como objeto dessa análise elencamos o livro, Clarice Fotobiografia, de 

Nádia Battella Gotlib e publicada em 2008 pela EDUSP e Imprensa Oficial do 

Estado de S. Paulo - estando atualmente em sua terceira edição. O livro 

apresenta-se em capa dura e sobrecapa em 670 páginas contendo 

aproximadamente 800 fotos entre coloridas e preto e branco.  Nosso 

objetivo é a tentativa de elucidar uma “outra” Clarice Lispector, essa pouco 

conhecida do público e dos acadêmicos. Nossa proposta é pensar a 

maternidade dentro do conjunto da fotobiografia de Gotlib.   

Dentro do livro Clarice Fotobiografia temos um conjunto de 18 imagens 

que remetem a maternidade de Clarice Lispector, são fotos com seus dois 

filhos em diversos momentos de sua infância. A autora é mãe de dois 

meninos, Pedro e Paulo, e as fotografias mostram momentos íntimos dela 

com filhos e o marido, Maury Gurgel Valente.  

É durante sua fase, de quinze anos, acompanhando o marido em sua 

vida de diplomata que Lispector deve seus filhos: Pedro nasceu em Berna, 

Suíça, no ano de 1948 e Paulo nasceu em Washington, Estados Unidos, em 

1954. Essa diversidade geográfica é latente nas fotografias, a partir do 
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nascimento de Pedro, temos vários deslocamentos registrados: Recife, 

Torquay, Londres, Rio de Janeiro e por fim Washington, onde nasceu Paulo.  

Para considerar a “Clarice-mãe”, optamos por analisar duas imagens 

dentro do escopo da maternidade identificada na fotobiografia produzida 

por Nádia Battella. A primeira dessas imagens (Imagem 1) é datada de 10 de 

setembro de 1948 e mostra Clarice com seu filho Pedro quando tinha 1 mês 

e 11 dias. A imagem em preto e branco mostra o bebê sonolento recendo 

um afago no queixo, Clarice oferece também um sorriso.  

 

 
Imagem 1: Clarice e seu filho Pedro com 1 mês e 11 dias. 

 

O nascimento de Pedro gerou uma correspondência entre Clarice e 

suas irmãs, em uma carta2 escrita horas depois do nascimento do menino, 

Clarice escreve: “Estamos muito contentes, Maury e eu: a criança é sadia, 

fortona, pesa uns três quilos, seiscentos – por enquanto é a cara do Maury”.  

No dia 13, outra correspondência é produzida, agora longe da correria 

do parto e com calma, Clarice fala sobre seu filho as irmãs e manifesta o 

desejo do filho se entrosar com as tias: 
 

Pedrinho é tão engraçado, não acho ele muito bonito, mas é uma 

bola. Tem cabelos (enormes) negros, olhos escuros, um nariz por 

                                         
2 Cartas acessíveis no acervo do Instituto Moreira Salles. Disponível 

em<https://correioims.com.br/perfil/clarice-lispector/> 

https://correioims.com.br/perfil/clarice-lispector/
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enquanto meio batatudo, umas bochechas enormes e uma boca de 

bico de passarinho, e os dedos compridos. O ar todo é de Maury. É 

uma criança muito gostosa. Reli a parte escrita na madrugada de 10 

para 11, às 3 horas da manhã, e Maury leu – ficamos bobos como a 

carta está lógica e direita, não parece que eu estava sob a narcose 

ainda. Maury diz que só se explica uma carta tão clara em tal 

momento porque era dirigida a vocês – desde o começo a minha 

preocupação era vocês. Pedrinho manda um beijo para tio 

William! (...) Ainda não se sabe se vou ter leite porque com cesariana 

de qualquer modo demora a vir. Maury tem sido tão bom e 

carinhoso, tem dormido aqui todas as noites, apesar de eu já poder 

dispensar. Mas hoje ele vai para casa. Minhas irmãzinhas queridas, 

estou com saudade de vocês. Vou ensinar Pedrinho a gostar de 

vocês tanto quanto eu gosto (LISPECTOR, 2007, p. 198-199). 

 

Na segunda imagem, também em preto e branco, (imagem 2) o que 

temos é uma Clarice mais madura junto a seu segundo filho, Pedro, que já 

aparenta certa idade dada a presença do livro que lê. É a imagem da mãe 

escritora e do filho leitor, o olhar de Clarice é de aprovação diante da cena 

que testemunha, embora haja também um semblante de acompanhamento 

da leitura do menino. Clarice tinha ciência da existência da mãe escritora e 

disse: 
 

Eu não queria que meus filhos sentissem a mãe-escritora, mulher 

ocupada, sem tempo para eles. [...] Eu sentava num sofá, com a 

máquina de escrever nas pernas e escrevia. Eles, pequenos, podiam 

me interromper a qualquer momento. E como interrompiam. 

(Clarice Lispector, entrevista a O Globo,29 abr. 1978). 
  

As fotos com os filhos indicam uma periodização da maternidade já 

que não há fotos de Clarice com seus filhos em idade adulta ou mesmo com 

eles mais velhos. Temos a impressão que a maternidade está circunscrita a 

uma linha etária e passada essa faixa não há mais essa dimensão do 

materno. Em todo o conjunto de fotos em que a Lispector está com seus 

filhos ela está desnaturalizada da posição de autora, jornalista ou advogada 

– nessas fotos o que temos é o enquadro para a Clarice mãe. Muitas imagens 

da escritora circulam nas redes socias atualmente e mais que isso, circulam 

no imaginário, e essas são sempre de uma autora austera, com feições 

serias, um olhar concentrado e em belos trajes. Entretanto quando nos 

referimos ao nosso conjunto de fotos temos uma Clarice sorridente, com o 

colo ocupado por um dos filhos e o uso de roupas e cenários casuais. 
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Imagem 2: Clarice ao lado de seu segundo filho, Paulo. 

 

A dimensão da maternidade também se manifesta em muito dos 

trabalhos de Clarice Lispector, sendo quase um tema recorrente. Entretanto 

as personagens femininas de Clarice são sempre apresentadas como 

incapazes de cumprir sua vocação biológica, em um de seus trabalhos mais 

famosos, A Hora da Estrela, a personagem principal Macabéia é descrita 

como alguém que “ovários murchos”. Essa pintura que Clarice faz em sua 

literatura é contrastante pois a autora afirma: “há três coisas para as quais 

eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci 

para escrever, e nasci para criar meus filhos”.  

As imagens apresentam-se como uma importante aliada e podem nos 

oferecer horizontes e marcos nunca antes explorados ou mesmo, pensados. 

Essas fontes visuais precisam receber a devida atenção e tratamento dos 

pesquisadores e figurar com destaque nos debates historiográficos, pois 

essas têm muito a oferecer e enriquecer no debate.  
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