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RESUMO

A História  em  Quadrinhos  como  uma  mídia  de  massa  desenvolvida  no
século  XX,  carrega  diversas  mensagens  da  sociedade  que  a  produz  e  que  a
consome. Com o advento da internacionalização dos direitos sociais das camadas
mais  excluídas  da  sociedade,  grandes  empresas  editorias  de  Histórias  em
Quadrinhos têm reformulado suas produções para adequar seus produtos às novas
tendências  políticas  que  se  encontram  em  efervescência  no  século  XXI.  Essas
mudanças  constantemente  são  expressas  nas  reconfigurações  dos  desenhos
artísticos  nas  Histórias  em  Quadrinhos  que  apresentam personagens  femininos,
como por exemplo, poses, tamanho de partes do corpo, roupas, cabelo e tom de
pele. 

O presente trabalho tem como objeto as produções editorias da empresa
Norte – Americana, DC Comics, analisando por semiótica as capas das revistas ao
longo  do  tempo de  produção no século  XX,  até  a  última  produção  do  presente
século dos personagens Mulher – Maravilha, escolhida por representar o arquétipo
ideal de Super – Heroína durante o século XX; Batgirl devido a sua popularidade à
sombra  de  outro  personagem  mundialmente  famoso,  o  Batman;  finalizando,
Arlequina, personagem inicialmente elaborada como coadjuvante e vilã, que ganha
importância editorial no século XXI, tonando-se uma Heroína. 

Pretende-se explanar o fenômeno do “Politicamente correto” e analisar até
que ponto a empresa de História em Quadrinhos tem sido influenciada por esse
nascente  conceito  para  reformular  seu  quadro  de  produção  editorial  das
personagens citadas.

Palavras-chave: História em Quadrinhos, Politicamente Correto, Semiótica,
Super – heroínas.



ABSTRACT

Comics as a mass media developed in the twentieth century carries various
messages from the society that produces and consumes it. With the advent of the
internationalization of the social rights of the most excluded sections of society, large
publishing houses of Comic Books have reformulated their productions to adapt their
products to the new political tendencies that are in effervescence in the 21st century.
These  changes  are  constantly  expressed  in  the  reconfigurations  of  the  cartoon
drawings in the comics that present female characters,  such as poses, body part
size, clothes, hair and skin tone.

The present work has as its object the publishing productions of the company
North – America, DC Comics, analyzing by semiotics the covers of the magazines
throughout  the  time  of  production  in  century  XX,  until  the  last  production  of  the
present century of the personages Woman - Wonder, chosen by Represent the ideal
archetype of Super – Heroin during the 20th century; Batgirl due to its popularity in
the  shadow  of  another  world-famous  character,  Batman;  Finishing,  Arlequina,
character initially elaborated like auxiliary and villain, that gains editorial importance
in century XXI, becoming a Heroine.

It  is  intended  to  explain  the  phenomenon  of  "Politically  correct"  and  to
analyze the extent to which the comic book company has been influenced by this
nascent concept to reformulate its editorial production of the mentioned characters.

Keywords: Comics, Politically Correct, Semiotics, Superheroes.
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1 INTRODUÇÃO

A  arte  acompanha  os  seres  humanos  desde  o  desenvolvimento  da

humanidade, indo de pinturas rupestres aos hieróglifos do Egito. A arte de desenhar

é essencialmente a representação dos aspectos sociais mais variados, incluindo a

subjetividade. Transmite não só a linguagem em códigos definidos, mas também a

emoção e os desejos imbuídos na sociedade. 

Como no passado, os seres humanos da atualidade ainda desenham, porém

além do caráter de transmissão de informação, algumas formas de arte hoje atingem

milhões de pessoas. O desenvolvimento do Capitalismo e das tecnologias tornou a

arte  sequencial  desenhada  um  produto  mercadológico  que  na  sociedade  atual

movimentam Bilhões  de  dólares.  As  populares  histórias  em Quadrinhos  são  um

produto  nascido  no  final  do  século  XIX  com The  Yellow Kid  de  Richard  Felton

Outcault, em forma de tiras em um periódico, mas encontraram seu desenvolvimento

no século XX. 

Seres com a capacidade de realizar tudo o que um homem nascido nesse

século sempre sonhou, como por exemplo; voar, correr na velocidade da luz com o

próprio corpo, visitar os cosmos distantes, ser um detetive renomado combatendo o

crime ou personificar guerreiras de culturas mitológicas gregas. Esses Super seres

estão tão enraizados na vida de Homens e Mulheres modernos, que muitas vezes

não é  possível  perceber  sua importância  na  cultura  popular  mundial,  entretanto,

esses personagens fictícios influenciam crianças, jovens e adultos de tal forma, que

os mesmos passaram a se importar com as escolhas pessoais de tais personagens,

como sua sexualidade, gênero, etnia, usando também seus símbolos e consumindo

produtos personalizados. 

Como são personagens conhecidos globalmente, alcançam países até fora

da influência das principais produtoras de Histórias em Quadrinhos, o mercado Norte

– Americano. Produtoras como a DC Comics e Marvel Comics, são consumidas em

comunidades do mundo inteiro, compostas por fãs de Histórias em Quadrinhos que

gostariam de serem representados, ou ao menos serem salvos de seus problemas

políticos como demostrado constantemente em sua contraparte Norte – Americana. 
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Como um produto do seu meio, as Histórias em Quadrinhos carregam toda

representação  social  da  época  em  que  foram  construídas,  agradando  público

específico do início do século XX na qual as importações de quadrinhos ainda eram

insuficientes  em escala  mundial,  devido  ao  pouco  desenvolvimento  do  mercado

globalizado.

 No alvorecer do Século XXI, a velocidade da informação se alterou com o

advento  da  rede  mundial  de  computadores,  mudanças  foram  necessárias  no

mercado editorial, por questões éticas e financeiras, porém nem sempre por uma

pura relação de capital. Heroínas como Mulher–Maravilha representavam mais que

um  simples  personagem  ficcional  mercadológico,  tendo  em  vista  a  grande

popularidade  dos  quadrinhos  e  forte  apelo  emocional.  Feministas  dos  Estados

Unidos  da  América  (posteriormente  do  mundo)  em  busca  da  representatividade

social para sua luta diária se espelhavam em seus poderes e importância editorial.

Por  décadas,  a  negligência  das  maiores  produtoras  de  Histórias  em

Quadrinhos culminou na seletividade do público consumidor  composto de jovens

pertencentes ao sexo masculino. Os cenários eram adaptados ao que representava

a virilidade masculina no século XX, ou seja, violência e mulheres sensuais, e tais

adaptações  atingiram  as  produções  das  maiores  empresas  de  quadrinhos.

Popularizou-se o Anti-herói, sujeito com superpoderes, extremos artifícios bélicos ou

exímios  artistas  marciais  que  essencialmente  detinham  morais  próprias  não

seguindo um código de ética que se espera estabelecer entre uma vítima e um

Herói.  Multiplicaram-se as poses de cunho sexual,  alterações no corpo feminino,

encarnado nas heroínas, independentemente de suas atividades sociais quando não

imbuídas de seu alter ego. 

É evidente o poder da indústria das Histórias em quadrinhos, que no início

do século XXI serve de enredo para produções bilionárias do cinema de Hollywood,

destacando mais o poder da mídia visual, estabelecendo cada vez mais um  novo

mercado consumidor através do globo, chegando a países culturalmente diferentes

e  politicamente  fechados  como a  China,  por  exemplo.  Essa  distribuição  a  nível

global  exigiu  mudanças  editoriais  nos  personagens  que  são  ícones  da  cultura

popular e muitos deles com 78 anos de criação, como o Superman. 
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Personagens  com  personalidade  estabelecida  há  anos,  teriam  seus

fundamentos  modificados  para  agradar  aos  novos  públicos  consumidores?

Historicamente  não  devidamente  retratados  nas  Histórias  em  Quadrinhos,

atualmente os públicos feminino,  negro e homossexual,  podem ser  considerados

corretamente representados? 

Esses são os problemas encontrados no início do século XXI pelo mercado

editorial  americano,  como  as  reformulações  da  DC  Comics  para  adaptação  de

personagens  com  traços  e  perspectivas  das  décadas  passadas  às  mudanças

políticas e morais que o mundo sofre constantemente, além do desafio de captar

uma  parcela  esquecida  do  público  –  no  caso  deste  trabalho,  as  mulheres  –,

reconfigurando suas heroínas.

A  importância  desse  trabalho  é  elucidar  essas  mudanças  editoriais  no

mercado Norte – Americano, que atualmente é global, analisando as Historinhas em

Quadrinhos para que seja possível compreender a própria sociedade Ocidental que

está sendo importada. Focalizando na mudança de personagens ícones femininos

aqui representados por: Mulher – Maravilha, Batgirl e Arlequina, exemplificando um

todo de mudanças que ocorre na maior empresa editorial Americana: DC Comics. A

mudança  em  uma  mídia  de  massa  necessariamente  indica  uma  mudança  na

sociedade em que ela é forjada, fazendo das Histórias em quadrinhos o meio para

compreensão da sociedade.

O  presente  trabalho  visa  responder  por  que  em tão  pouco  tempo,  uma

mudança de estética e comportamentos tem aparecido em personagens tidos como

ícones populares para diversos jovens e adultos ao redor do mundo. Analisando

também se as mudanças sociais podem influenciar no capitalismo e seus produtos,

onde empresas editorias têm que se adaptar obrigatoriamente a novas vozes da

comunidade, para continuar vendendo a sua mídia.
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2 “BREVE SÉCULO XX”: A PRODUÇÃO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

A história da arte sequencial ou também chamada História em Quadrinhos

no século XX, se confunde com a própria história agitada do seu tempo. Nos EUA,

os complexos universos imaginativos desenvolvidos no ceio da nova América do

Norte,  com maior desenvolvimento da nascente mídia na década de 30, eram o

espelho daquela sociedade que sairia da grande crise econômica de 1929. Anos

dourados  de  desenvolvimento  do  capitalismo  “Laissez  –  Faire”,  pinceladas  de

conquistas  sociais  conseguidas  com  esforços  coletivos  no  século  XIX,

desenvolvimento da tecnologia, em especial da comunicação e transportes, deixaria

o mundo extremamente menor se comparado há tempos passados. O próprio senso

de  humanidade  foi  reconfigurado  ao  longo  do  século  XX.  O  cavalheirismo  dos

homens combatentes se apequenou, como demostra o historiador Eric Hobsbawn:

Esquecemos que o velho revolucionário Friedrich Engels ficou horrorizado
com a explosão de uma bomba republicana irlandesa em Westminster Hall
– porque,  como velho soldado, afirmava que a guerra  se travava contra
combatentes e não contra não-combatentes. (HOBSBAWN, 1995, p. 21). 

As tecnologias foram exponencialmente desenvolvendo – se para o mal-

estar da humanidade,  e constantemente associadas à guerra,  desembocaria nas

bombas atômicas e nas cruéis utilizações das mesmas em 1945 sobre o território

japonês, e no desenvolvimento desses artefatos nucleares até alcançar o poder de

destruir cem vezes a raça humana em meados da Guerra Fria. O ressurgimento da

tortura e assassinato como artefato de guerra conjuntamente com a espionagem

como  aparato  de  proteção  do  estado,  entre  outros  mecanismos  que  já  se

encontravam moralmente ultrapassados. Esse panorama de começo eufórico recebe

o nome de época de ouro de acordo com Hobsbawn:

Breve Século XX passou por uma curta Era de Ouro, entre uma crise e 
outra, e entrou num futuro desconhecido e problemático, mas não 
necessariamente apocalíptico. (HOBSBAWN, 1995)

Não  muito  diferente  do  real,  as  Histórias  em  Quadrinhos  desenvolviam

mundos e personagens que eram o espelho das conjecturas conturbadas do século,

como as aventuras do homem branco civilizado inglês na selvagem floresta africana

representado por Tarzan da revista Pulp All Story Magazine de 1912. Mundos onde
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transparecia a curiosidade do ainda desconhecido espaço sideral, como no caso do

desbravador Buck Rogers publicado inicialmente em 1928 na revista Pulp Amazing

Stories, que mais tarde seria a inspiração para Flash Gordon, de Alex Reymond.

 Representações  de  uma  América  do  Norte  arruinada,  salva

economicamente por um plano governamental, o New Deal, de onde surge Super-

man em Action Comics de 1938; em seguida, há espaço para representatividades

com a crescente luta pelos direitos femininos com super – heroínas fortes, como a

protagonista Fantomah – Mystery Woman of Jungle de 1940, onde a personagem é

descrita  como  filha  do  Faraó,  apesar  disso  é  uma  típica  caucasiana  Norte  -

Americana. Os direitos raciais foram posteriormente representados em personagens

na década de 70 como Blade, um caçador de vampiro Afro-americano que aparece

em The Tomb of Dracula em 1973. 

As Histórias em Quadrinhos seguiram o fluxo da história de seu tempo se

reformulando em igual proporção. À medida que o mercado editorial se expandiu

saindo do território Norte – americano, personagens como Superman foram cada

vez  mais  se  consolidando  como  figuras  mundialmente  populares,  possuindo  o

mesmo peso e semelhanças com artistas de carne e osso. O papel das Histórias em

Quadrinhos como mídia visual, também aparece quando diversas dessas obras de

ficção tem o contexto de criticar os comportamentos beligerantes que se proliferaram

em torno do século XX. Sobre o mundo ficcional em relação ao mundo real, Paul

Ricouer escreve:

Abrir para o que esta além da noção do tecer da intriga e a de tempo que
lhe é apropriada é, finalmente, acompanhar o movimento de transcendência
pelo qualquer obra de ficção, verbal ou plástica, narrativa ou lírica, projeta
para si mesma um mundo que se pode chamar de mundo da obra. Dessa
forma, a epopeia, o drama e o romance se projetam, sob modalidade da
ficção, maneiras de habitar o mundo que estão a espera de sua retomada
pela leitura,  sendo essa capaz,  por sua vez,  de fornecer um espaço de
confronto entre o mundo do texto e o mundo do leitor. (RICOUER,1913 p.
13)

Não  diferente  das  primeiras  décadas  do  século  XX,  as  Histórias  em

Quadrinhos Norte – Americanas também passaram por uma época de ouro na qual

os valores morais dos heróis protagonistas eram bem definidos em fazer o bem e

onde o cerne era salvar o mundo Ocidental como se conhecia. Como no mundo real,
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o principal adversário dos heróis e do estilo de vida Norte – Americano Ocidental foi

Adolf Hitler e a ameaça do Nazi-fascismo que assolava a Europa. 

 Superman nº 17 Captain America nº 1

Figura 1: Capa Superman nº 17 Julho 1947       Figura 2: Capa Captain America nº 1 Março 1941

Fonte: DC.wikia.com.1                                          Fonte: Google Imagem2  

Foi  a  primeira  vez  que  heróis  do  universo  ficcional  se  uniam como  em

Sociedade  da  Justiça  da  América,  criadas  pelo  editor  Sheldon  Mayer  e  escritor

Gardener Fox,  para derrotar Nazistas além-mar,  como no mundo real  onde uma

aliança entre capitalismo e socialismo se fez necessária, como cita Hobsbawn: A

democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, houve uma aliança temporária e

bizarra entre capitalismo liberal  e comunismo. (HOBSBAWN 1995).  Muitas vezes

essas alianças “bizarras” também existiram no mundo dos quadrinhos, personagens

1 Disponível  em  <http://dc.wikia.com/wiki/Superman_Vol_1_17?file=Superman_v.1_17.jpg>,  acesso
em 14/06/2017.
2 Disponível em <https://www.mycomicshop.com/search?TID=329291>, acesso em 14/06/2017.
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antagônicos  em personalidades,  heróis  de  força  incrível  como  o  Superman  e  o

detetive humano protagonista da Detective Comics: o Batman. 

O século XX foi  marcado pela Guerra, o que proporcionou uma série de

transformações sociais jamais vistas em outros séculos. Nunca a humanidade sofreu

tanto devido a ação humana até então, como cita Hobsbawn:

Não há como compreender  o  século  XX sem ela.  Ele  foi  marcado pela
guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os
canhões se  calavam e  as  bombas  não  explodiam.  Sua história  e,  mais
especificamente, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe devem
começar com a da guerra mundial de 31 anos. (HOBSBAWN 1995 p. 29)

Haveria uma reconfiguração no modo de se fazer e se interpretar as artes,

não  vista  em  outras  décadas.  Apesar  da  permanência  de  vários  estilos  de

vanguardas do século XIX, as guerras mundiais influenciaram a produção artística

de maneira singular. Na América do Norte, país de maior expressão na produção da

arte sequencial,  havia florescido a ideia de uma arte moderna de cunho popular

como relata Hobsbawn (1995, p. 182): “[…] novidade artística, em todos os países,

podiam, com certeza, admirar, e as duas vinham mais do Novo do que do Velho

Mundo: o Cinema e o Jazz […]”.

A evolução tecnológica dos meios de produção da mídia abria espaço para o

consumo  de  publicações,  e  a  tipografia  encontrou  sua  expressão.  A  guerra

popularizou estilos internacionais reformulou artes, informações e a Arquitetura em

todos os continentes. 

A produção  editorial  de  Histórias  em  Quadrinhos  encontrava  então  um

campo fértil para levar o leitor a satisfazer seus desejos, realizando uma espécie de

fuga  da  realidade  problemática  do período  entre  guerras.  O Herói  muitas  vezes

simbolizava  aquilo  que  o  desempregado  americano  gostaria  de  ser,  como  o

personagem  Clark  Kent  ao  ter  um  emprego  médio  em  um  jornal,  veículo  que

começara sua ascensão popular, e ao mesmo tempo ter superpoderes para lidar

com o  problema de  seu  País  e  com seus  inimigos  externos.  Como relata  Paul

Ricouer sobre a experiência no real de personagens ficcionais:

Personagens irreais, diremos, têm experiência irreal  do tempo. Irreais no
sentido  de  que  suas  marcas  temporais  dessa  experiência  não  exigem
vinculação  a  única  trama  espacio-temporal  constitutiva  do  tempo
cronológico. Pela mesma razão, elas não exigem vinculação umas com as
outras, como mapas geográficos postos a borda: a experiência temporal de
tal herói não precisa ser referida ao único sistema de datação e ao único
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quadro  de  todas  as  datas  possíveis,  cujo  mapa  é  constituído  pelo
calendário. (RICOEUR 1985 p. 218)

As Histórias em quadrinhos como meio de produção barato, apenas 10 cen-
tavos de dólar na época, trabalhava com uma linguagem mista (signo ver-
bais e não – verbais) podendo ser entendidas por adultos e crianças letra-
dos ou semi-letrados. (NASCIMENTO JR, 2014). 

As Histórias em Quadrinhos então apresentavam o quadro social em que se

encontrava a sociedade Norte – Americana, com a liberdade poética de comover

seus leitores com histórias de personagens irreais misturados a um cenário criativo,

como espelho  fiel  do  mundo não ficcional,  carregando  suas  relações  sociais  de

épocas mais variadas, como superioridade racial branca, forte sociedade patriarcal,

preceitos morais ocidentais, inferioridade de gênero, entre outros.

Nas  décadas  posteriores  à  Segunda  Guerra  Mundial,  na  Guerra  Fria,  o

inimigo  precisava  então  ser  resignificado,  o  medo  dos  comunistas  assolava  os

Estados Unidos,  evidente como o temor de uma guerra nuclear.  No mundo não

ficcional,  o  inimigo  passou  a  serem  os  comunistas,  duas  potências  que  se

rivalizavam e possuíam a arma mais poderosa já criada pela humanidade.

O  mundo  havia  deixado  o  Eurocentrismo,  visto  que  o  velho  continente

estava  então  arruinado  financeiramente,  mergulhado  em  conflitos  territoriais  e

ameaças comunistas em suas fronteiras. No leste europeu os países haviam perdido

sua identidade governamental, substituída pelo comunismo soviético. Segundo Eric

Hobsbawn:

O século XX trouxera o declínio e a queda da Europa, ainda centro inquesti-
onável do poder, riqueza, intelecto e Civilização Ocidental quando o século 
começou. (HOBSBAWN, 1995 p. 23). 

Este é o cenário que a produção editorial de História em quadrinhos Norte -

Americana encontrava para  sua importação,  principalmente  para  o  Reino Unido,

como relata Grant Morrison, escritor escocês conhecido pela utilização de aspectos

culturais em seus enredos:

 Na televisão, as imagens dos astronautas pioneiros competiam com cenas
desoladas de Hiroshima e do Vietnã: era ou tudo ou nada, a Bomba Atômica
ou a  Nave  Espacial.  Eu  já  tinha  escolhido  meu lado,  mas a  tensão  da
Guerra Fria entre Apocalipse e Utopia estava ficando insuportável. E aí os
super-heróis chegaram como uma chuva do outro lado do Atlântico, num
prisma de luz deslumbrante em seus macacões heráldicos, trazendo novas
maneiras de ver e ouvir e pensar sobre tudo.(MORRISON 2011 p. 12)
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A política de censura também alcançou as Histórias em quadrinhos, e em

1954 surgiu o Comic Code Authority,  um selo que regulamentava as publicações

editorias.  O Selo assegurava que as principais editoras da época seguissem um

código  de  ética  para  produção  editorial  para  os  jovens  Norte-americanos,  e  foi

constituído  segundo  uma  resposta  da  sociedade  Norte-Americana  ao  clamor

moralista de Frederic Wertham, psiquiatra autor da obra Seduction of innocent. 

Fedric  Wertham,  psiquiatra  alemão  refugiado  nos  Estados  Unidos,
personificou  o  vilão  dos  quadrinhos[…]  no  qual  propagou  ideias  sobre
“verdadeiro intento subversivo” por trás dos quadrinhos. Dentre as hipóteses
do  tratado,  havia  a  de  que  a  Mulher  Maravilha  representava  ideias
sadomasoquistas. Mas a mais famosa é a da suposta homossexualidade da
dupla Batman e Robin (NUNES, 2010 p.77)

No mundo real, o panorama de começo de Guerra Fria, as instituições de

espionagem foram criadas ou reformuladas e o clima de medo de um ataque nuclear

invadiu os Estados Unidos. No entanto, no mundo das Histórias em Quadrinhos,

todo esse cenário serviu de terreno fértil para o surgimento de novos heróis, agora

espiões e agentes infiltrados,  como os agentes da S.H.I.E.L.D. uma organização

secreta criada por Stan Lee e Jack Kirby em 1966, que contava com todo aparato

tecnológico aliado inclusive financiado pela ONU e OTAN que existiam também no

universo ficcional.
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 Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D

Figura 3: Capa Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D Setembro de 1968

Fonte: mycomicshop. 3

Todo  esse  ambiente  de  espionagem e  assassinatos,  misturado  com  um

apocalipse nuclear que poderia acontecer a qualquer momento, com o passar do

tempo,  foi  enraizando  também  na  cultura  pop  Norte  –  Americana  e,

consequentemente,  na  produção  editorial  de  Histórias  em  Quadrinhos.  Casos

policiais  que envolviam espionagem ganharam grandes vultos nacionais  e foram

parar na grande mídia televisiva americana, como o julgamento do casal Rosenberg

que começou em 6 de março de 1951. 

O juiz Irving Kaufman impôs pena de morte ao casal, afirmando que eles
haviam cometido  algo  “pior  que  assassinato”  (A QUEDA DO MURO DE
BERLIM. São Paulo: Editora Escala) 

Entre os jovens o medo do Armagedon Nuclear inspirou uma nova geração

paz e amor, os Hippies, jovens que viviam pela era Beat dos anos 50 e agora tinham

3 Disponível  em   https://d1466nnw0ex81e.cloudfront.net/n_iv/600/673919.jpg>,  acesso  em
14/06/2017.
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um confronto ideológico com seus pais dentro de casa, sobre o rumo da política e da

guerra. 

Esse cenário fez surgir no processo editorial, que seguia nas Histórias em

Quadrinhos, uma nova fase em que se utilizavam dos conceitos da física, química, a

nova  física  quântica  e  do  espaço.  Artistas  inspirados  no  desenvolvimento  de

tecnologias das agências espaciais, tanto Soviéticas quanto Norte-Americanas, e de

como a tecnologia criada pelo próprio homem detinha poder extraordinário sobre a

vida e a morte de milhões que viviam no planeta terra.

 Esse novo conceito reformulou o personagem já consagrado na época, o

The Flash, da editora National Comics, mais tarde mundialmente conhecida como

DC Comics, criada por Gardner Fox e Harry Lampert. Inicialmente, o protagonista

Jay Garrick tinha seus superpoderes adquiridos por inalar vapores de água pesada,

trajava calça azul e uniforme vermelho, na cabeça ostentava um capacete alado que

fazia alusão ao deus Hermes da mitologia grega.

 Portanto em Outubro de 1956, foi imaginado um novo protagonista, e um

novo The Flash retornou: Barry Allen, com uma origem mitológica diferente, agora

como um funcionário da polícia científica, adquirindo seus poderes quando um raio

cai em seu laboratório de química. Esta reformulação estética, com uma modificação

em seu enredo e a ligação dos poderes do personagem com conceitos simplificados

sobre velocidade da luz e viagem quântica foi um enorme sucesso na década de

1960, iniciando assim uma nova era no campo ficcional, espelhado no mundo da

realidade Norte – Americana, onde a tecnologia e os avanços das ciências em todas

as áreas estavam influenciando o homem moderno. 
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The Flash Vol. 1 #123

Figura 4: Capa The Flash Vol. 1 #123 Setembro 1963

Fonte: mycomicshop. 4  

Abria-se assim a Era de Prata nas Histórias em Quadrinhos, influenciando

outras publicações editorias, como explana Grant Morrison:

Numa  cultura  secular,  científica  e  racional,  que  deixa  a  desejar  em
lideranças espirituais confiáveis, as histórias de super-heróis falam mais alto
e com mais força frente a nossos grandes medos, nossos desejos mais
profundos e nossas maiores aspirações. (MORRISON, 2011 p.16)

À medida que o tempo passava, os movimentos sociais tornaram-se mais

comuns na América do Norte, muitos deles conseguiam pequenas conquistas, entre

elas os direitos sociais dos negros assegurados institucionalmente. 

O mundo ocidental passava por um fértil período econômico, apesar de que
para EUA, que dominaram a economia do mundo após a Segunda Guerra
Mundial, ela não foi tão revolucionária assim. (HOBSBAWN, 1995 p. 254).

4 Disponível  em  <https://d1466nnw0ex81e.cloudfront.net/n_iv/600/679391.jpg>,  acesso  em
14/06/2017.
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Na década de 1970 ficou comum a guerra entre as duas potências de forma

indireta, já claro para a população, tanto Ocidental quanto o Bloco Comunista, que o

confronto entre as duas potências parecia mais distante. Mais corriqueiramente a TV

estava sendo utilizada como a principal mídia global, porém como relata Hobsbawn:

Os EUA jamais  conseguiram estabelecer  um domínio  comparável  sobre
vastos  e  linguisticamente  mais  sofisticado  mercado  de  Televisão.  Seus
estilos Juvenis se difundiram diretamente,  ou através da amplificação de
seus sinais via a intermediaria cultural Grã – Bretanha, por uma espécie de
osmose informal. (HOBSBAWN, 1995, p.255)

 A década começou com as imagens de uma guerra Norte-Americana sendo

travado nas Florestas tropicais  do Vietnã,  Laos e Camboja.  Este conflito  mudou

drasticamente a opinião pública e deu forças aos movimentos estudantis em Berkley

e  na  Universidade  de  Kent,  onde  jovens  entraram  em  conflito  com  a  Guarda

Nacional.

 […] As manifestações se espalharam pelo mundo todo: os estudantes em
paris, criaram barricadas contra o governo de Charles de Gaulle; na América
Latina,  mas especificamente no Brasil,  ocorreram as manifestações mais
agudas da luta estudantil e operária contra a ditadura militar[…] (SALOMÃO,
2008)

 A  população  já  aterrorizada  por  uma  hecatombe  nuclear,  agora  se

preocupara mais com a crise do petróleo, o que a essa altura já era a alma do

capitalismo Ocidental.  No campo editorial,  as maiores empresas de Histórias em

Quadrinhos  sofriam  reformulações,  e  como  na  década  passada  ainda  eram

fortemente  influenciadas  pela  política  e  economia,  a  National  Comics,  agora

conhecida como DC Comics, sofreu uma série de reformulações ocasionadas pelo

excesso  de  Histórias  em  Quadrinhos  em  sua  fileira  de  produção  editorial.  A

popularidade da mídia proporcionou um duro golpe em sua qualidade e o período

editorial  dos anos 70 fora conhecido como “Implosão DC”,  em que vários títulos

foram descontinuados.

 Artistas Britânicos pioneiros como Grant Morrison conhecido por Homem –

Animal, Alan Moore principalmente conhecido por Watchmen, monstro do Pântano,

V de vingança, chegaram ao mercado editorial Norte - Americano, fenômeno que

seria conhecido como invasão Britânica, conforme cita Grant Morrison:

Eu me uni a uma geração de roteiristas e artistas, a maioria vinda da classe
operária britânica, que viam nos moribundos universos de heróis o potencial
para  criar  obras  de  expressão,  adultas  e  desafiadoras,  que  poderiam
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recarregar a casca seca do conceito do super – herói de nova relevância e
vitalidade. (MORRISON, 2011, p 14)

O período ficou conhecido por sua criação livre de preconceitos criativos., 
nada era pesado demais que não poderia ser retratado nos quadrinhos, he-
róis consagrados viam problemas de uma vida pessoal atormentar suas ati-
vidades super heroicas. Nenhuma ideia era bizarra demais, nenhuma revira-
volta é forçada demais, nenhuma técnica narrativa é experimental demais. 
(MORRISON,2011, p. 14).

Isso também fez alavancar editores americanos que vinham com o mesmo

propósito como Frank Miller, natural de Maryland, nos EUA. Responsável por uma

reformulação  consagrada  do  Demolidor  nº  158  e  do  Batman  que  abalaria  toda

indústria de quadrinhos, O Cavaleiro das Trevas, no qual o protagonista é visto com

50 anos, atuando solitário nos Estados Unidos caótico dominado por gangues de

jovens mutantes e ameaça de uma guerra nuclear com a URSS.
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The Dark Knight Returns Watchmen

Figura 5: Capa The Dark Knight Returns  1986        Figura 6: Capa Watchmen 1988

Fonte: mycomicshop . 5                                               Fonte:  mycomicshop6

A minissérie foi também a consagração do sistema de distribuição direta e
exclusiva  para  lojas  especializadas  em  quadrinhos,  um  esquema  que
começou de forma modesta no início dos anos 80. […] “O cavaleiros das
Trevas” não teria o mesmo sucesso de vendas se não fossem as comic
shops  (lojas  de  quadrinhos)  e  estas  não  teriam  se  estabelecido
definitivamente sem o grande best-seller em quadrinhos de 1986 (O GLOBO
2000, O Globo, 1999)

O estilo  de vida  dos jovens Norte  – Americanos havia  se  modificado de

maneira contundente na entrada dos anos 80. A cultura Norte – Americana parecia

5 Disponível  em  <https://d1466nnw0ex81e.cloudfront.net/n_iv/600/679391.jpg>,  acesso  em
14/06/2017.
6 Disponível  em  <https://d1466nnw0ex81e.cloudfront.net/n_iv/600/679391.jpg>,  acesso  em
14/06/2017.
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irresistível aos olhos do mundo e o período foi marcado por importações expressivas

de produtos de mídia para fora dos Estados Unidos. 

A terceira peculiaridade da nova cultura jovem nas sociedades urbanas foi 
seu espantoso internacionalismo. O Blue jeans e o Rock se tornaram 
marcas da juventude “modernas”[…] (STARR,1990). 

 Filmes  de  Hollywood,  e  músicas  com  astros  populares  como  Michael

Jackson e Madonna, ameaçavam mais a cultura comunista Oriental  que bombas

atômicas.  O  novo  conservadorismo  havia  se  instalado  nos  Estados  Unidos,  as

reformas privatizadoras estimuladas por Ronald Reagan, faziam com que o jovem

cada vez entrasse mais cedo no mercado de trabalho.

Com a chegada de Margaret Thatcher (1923-)10 ao poder na Grã-Bretanha,
em 1979, e Ronald Reagan (1911-2004), em 1980, nos EUA, uma onda de
neoconservadorismo  se  espalhou  pelo  Ocidente.  Com  isso,  a  politica
americana em relação a URSS voltou a endurecer. (NUNES, 2010, p. 60).

A própria ideia de família estável e indissolúvel de outras épocas chega ao

fim nos anos 80. A partir dessa década até o século XXI, seria mais aceito outros

arranjos  familiares.  Havia  uma mudança  entre  os  sexos  provocada  entre  outros

fatores, pela nova autonomia das mulheres e a lógica neoliberal,  como contratos

eram rompidos e  refeitos  segundo  uma lógica  de  mercado.  O casamento  como

contrato também passou a ser volátil seguindo a lógica da vantagem individualista

para envolvidos. 

Nesse novo meio que uma cultura jovem surgiu, com choques com a gera-
ção anterior, por mais que esta tenha sido altamente revolucionária. Passou 
a existir uma cultura jovem global (HOBSBAWN, 1995 p. 255). 

O desenvolvimento de um mercado global para essa nova cultura jovem veio

à medida que os  jovens Norte  – Americanos tinham mais  prosperidade e  pleno

emprego,  podiam  comprar  o  que  desejassem  sem  depender  de  uma  família

economicamente estável.  Era o fenômeno Yuppie que embalava a América  com

comida japonesa e cultura do corpo em aulas de aeróbica de Jane Fonda.

A Revolução  Cultural  de  fins  do  século  XX  pode  assim  ser  mais  bem
entendida  como  triunfo  do  indivíduo  sobre  a  sociedade,  ou  melhor,  o
rompimento  dos  fios  que  antes  ligavam os  seres  humanos  em texturas
sociais.(HOBSBAWN, 1995 p.261).

Nas Histórias em Quadrinhos, as condutas dos personagens estavam cada

vez mais semelhantes com as desses jovens. O individualismo tinha se tornado um
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traço na própria personalidade do herói, cada vez mais o sucesso dos anti – heróis

fazia com que mais números editorias com a temática violência e virilidade fossem

publicados. Motivos pessoais, vingança ou vaidade agora eram a real motivação dos

heróis da década. As Editoras estavam cada vez mais imbuídas em tratar temas

mais adultos como acontece, por exemplo, em Homem – Aranha, quando  a  jovem

mocinha Gwen Stacy, falecera em uma escolha trágica do herói, sua morte ao final

teria sido culpa dele.  As Histórias em Quadrinhos de Conan, o Bárbaro, criado ainda

na década de 1970, por Robert E Howard, traziam violência e erotismo para a arte

sequencial.

 Conan O Bárbaro nº 141

Figura 7: Capa Conan  O Bárbaro nº 141 

Fonte: Google imagem. 7

Os anos 90 haviam começado com o mundo cada vez mais descrente. O

alvoroço da Era  de Ouro  da economia havia  passado,  a  pobreza avançava nos

7 Disponível em < https://br.pinterest.com/kik45/conan-el-barbaro/ >, acesso em 22/06/2017.
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países  ditos  de  terceiro  mundo,  houve  a  consolidação  do  terrorismo  no  oriente

médio. A internet havia florescido se consolidando cada vez mais como meio de

informação, trocas de arquivos se tornaram mais corriqueiras, conjuntamente com

avanço da tecnologia fina e microchips. Mesmo os países desenvolvidos e liberais

encontravam-se com problemas na economia,  que levava  seus cidadãos a  uma

descrença do modelo desenvolvimentista.

Em muitos aspectos isso era intrigante. Por que deveria a economia mundial
ter-se  tornado  menos  estável?  Como  observaram  economistas,  os
elementos que estabilizavam a economia eram de fato mais fortes agora
que antes,  embora governos de livre mercado, como os dos presidentes
Reagan e Bush nos EUA, e da sra. Margaret Thatcher e seu sucessor na
Grã-Bretanha,  tentassem  enfraquecer  alguns  deles  (World  Economic
Survey, 1989, pp. 10-1) (HOBSBAWN, 1995, p.312)

No mundo Oriental, a economia soviética ia ruindo levando o sistema político

a bancarrota, houve séries de rebeliões na cortina de ferro do leste europeu, e a

queda do muro  de Berlim significava mais que uma Alemanha unificada,  mas a

queda  do  próprio  modelo  comunista.  Contrastando  com  a  ex-URSS,  a  China

comunista encontrava-se em pleno avanço econômico, que influenciaria o mundo

anos depois. O Japão que espalhava sua cultura com mais evidência na década de

1980, servindo de influência para diversos produtores midiáticos das Histórias em

Quadrinhos  como  Frank  Miller  em  seu  trabalho  aclamado,  Ronin  de  1983,  por

exemplo,  que  levava  toda  a  influência  dos  Mangás  japoneses  (História  em

Quadrinhos) para a America do Norte, e posteriormente para o mundo.

 Era a Década perdida das Histórias em Quadrinhos de Super-heróis, que

contavam  com  a  queda  de  qualidade  na  produção  editorial  e  roteiros  mais

exagerados e sem nexo. Foi à década das deformações corporais e do culto ao

corpo agora já personificado nos protagonistas das Histórias em Quadrinhos, como

cita Hobsbawn: ninguém sabia o que fazer em relações aos caprichos da economia

mundial, nem possuía instrumentos para administrá-la (HOBSBAWN, 1995, p.315),

um dos maiores mercados editorias de Histórias em Quadrinhos da América, Marvel

Comics, encontrou sua falência em fins de 1996:

Uma dívida bancária de mais 500 milhões de dólares, a queda nas vendas
das  revistas  em  quadrinhos  e  o  ano  anterior  fechado  no  vermelho
decretaram o processo de falência da Marvel, anunciado em dezembro de
1996. O então proprietário da editora, Ronald Perelman, tentou montar um
império multimídia, comprando várias empresas – incluindo a Malibu Comics
– e resultado foi catastrófico. (RAMONE, 2015)



30

 Em tempos de crise  era  evidente  a  briga  no mercado editorial  Norte  –

Americano, trocas de criadores se tornaram constantes e a mídia tinha se tornado

ao longo do tempo uma expressiva  fonte  de dinheiro,  com abertura  de grandes

empresas do mercado editorial  de Histórias em Quadrinhos na Bolsa de valores.

Sean Howen comenta em entrevista: 

até a década de 90, tudo era feito por encomenda e ganhava-se por página,
ponto final. Jack Kirby e os colegas não podiam manter sequer os originais 
que desenhavam. (BRANCATELLI,2014).

Com o fracasso do formato da mídia na época, muitos dos principais títulos

da  década  de  90  viraram  animação  para  TV,  o  fenômeno  das  animações  de

personagens consagrados, havia chegado acompanhando o total desenvolvimento

da televisão Norte – Americana e muitas delas foram animações de sucesso como o

caso de Batman The Animated Series de 1992 – 1995, vencedora de quatro prêmios

Emmy.  Heróis  dos Quadrinhos também migraram com algum sucesso para uma

nova cultura que mais tarde ainda seria muito difundida no mundo, os videogames.

Foram  anos  de  descrença  na  cultura  popular  Norte  –  Americana.  As

profecias do fim do mundo antes da chegada do novo milênio ganhavam força, não

só pela virada de século que se aproximava, mas pela descrença na tecnologia,

acúmulos de novas guerras no Oriente médio, como a Guerra do Golfo, devastação

pela AIDS, até mesmo os Vírus de computadores que haviam florescido na década

de 1990.

Em novembro de 1992, o editorial da DC Comics resolve matar Superman,

seu maior produto e maior ícone dos quadrinhos até os tempos atuais. A morte do

Superman em Superman #75 sintetiza tudo que as Histórias em Quadrinhos como

mídia  de  massa  estavam  vivendo  naqueles  anos  conturbados.  Até  em  lugares

distantes da produção das Histórias em Quadrinhos como o Brasil a notícia teve tal

relevância  a  ponto  de  passar  em  Telejornais  como  relata  o  site  especializado

Universo HQ: 

No  Brasil,  os  leitores  foram  atingidos  em  cheio  pelo  spoiller  da  notícia
divulgada em revistas informativas e telejornais – o Jornal Nacional, da TV
Globo,  dedicou  a  última  notícia  de  uma  de  suas  edições  ao  maior
acontecimento  do  mundo  dos  quadrinhos  até  então,  fazendo  chamadas
antes do intervalo de cada bloco. (MARCUS, 2015)



31

 The Death of Superman

Figura 8: Capa The Death of Superman 1993

Fonte: mycomicshop. 8

Não era o fim da mídia especializada no Superman e tampouco o fim do

mito. Superman ainda casaria com a Lois Lane em edição única no ano de 1996 em

uma volta triunfal. Porém, a mídia mostrava sinais de fracasso comercial. Os tempos

estavam  se  mostrando  em  constante  transformação,  a  mentalidade  dos  jovens

estava mudando, a internet tratou de fazer o intercambio de mentalidade no mundo

Ocidental de uma maneira nunca antes vista. 

[…] Os movimentos de mobilização mais especializados - notadamente os 
de defesa do meio ambiente, feministas e outros chamados “novos movi-
mentos sociais”[…] (HOBSVAWN, 1995, p.322) 

Estava ganhando cada vez mais força política e mais popularidade com o

público  jovem,  alvo  das  Histórias  em  Quadrinhos.  No  final  do  século  XX,  era

evidente  que  o  mercado  editorial  deveria  se  reinventar,  introduzir  novas

mentalidades relativas a etnias não representadas, ou homossexualidade. Assim as

8 Disponível  em  <https://d1466nnw0ex81e.cloudfront.net/n_iv/600/679391.jpg>,  acesso  em
14/06/2017.
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Histórias em Quadrinhos, praticamente um produto do Século XX, chega ao novo

século com incertezas sobre sua própria  essência,  precisando se reinventar  aos

novos tempos e novas políticas sociais de tolerância.
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3 CONCEITOS DO “POLITICAMENTE CORRETO” NO SÉCULO XXI

No século XXI,  houve amadurecimento das conquistas políticas e sociais

dos grupos minoritários que fazem parte da sociedade global. Negros viram seus

direitos expandidos, a emigração ganhou força na Europa, as Mulheres ainda que

timidamente  conquistaram  cada  vez  mais  espaço  na  Política,  como  exemplo  o

destaque  Angela  Merkel,  como  presidente  da  Alemanha  e  também  a  segunda

pessoa mais influente do mundo segundo a Forbes  9. Nos Esportes, as Olimpíadas

do  Rio  de  Janeiro  de  2016  foi  a  edição  com  maior  número  de  participações

femininas.10

As  conquistas  políticas  das  minorias  entrariam  em  choque  ao  longo  do

século com pensamentos que definem o outro na sociedade. Esse modo de pensar,

derivado  das  culturas  urbanas  anteriores  ao  século  XX  e  conjuntamente  com

acontecimentos sociais de suma importância, como a escravidão africana, situa-se

arraigado na mentalidade de grande parte da população,  fazendo desse sistema

classificatório o signo de representatividade de certos grupos sociais. 

O importante é reproduzir, de forma acrítica e boçal, os preconceitos que
nos são passados por piadinhas,  por tradição familiar,  pela religião,  pela
necessidade  de  compensar  nossa  real  inferioridade  individual  por  uma
pretensa superioridade coletiva que assumimos ao carimbar “o outro” com a
marca de qualquer inferioridade. (QUEIROZ, 2004, p.6)

É difícil delimitar o tempo exato em que pensamentos tradicionais como o

que  expresso  na  frase  popular  “a  coisa  vai  ficar  preta”,  passou  a  incomodar  a

sociedade do século XXI a ponto de ser adotado por movimentos de minoria como

uma  pauta  pela  luta  da  sua  representatividade.  O  Fenômeno  do  “Politicamente

Correto”  não é somente observável  nas clássicas minorias políticas organizadas,

encontrando-se  também  em  minorias  não  tradicionais  como,  pessoas  baixas,

canhotos e gagos. 

Politicamente correto é uma daquelas expressões que, de tão enraizadas no
senso  comum,  torna-se  difíceis  de  delimitar,  conceitualmente.
(WEINMAINN; CULAU, 2014, p. 613)

9 Disponível em < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/angela-merkel-lidera-lista-das-mulheres-
mais-poderosas-da-forbes.html>, acesso em 22/06/2017.
10 Disponível  em < http://espnw.espn.uol.com.br/rio-2016-deve-ter-maior-porcentagem-de-mulheres-
na-historia-da-olimpiada-trajetoria-comecou-com-apenas-22/ >, acesso em 22/06/2017.
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Os  conteúdos  áudios  visuais,  entre  eles  as  Histórias  em  Quadrinhos,

evidenciam um campo da representação social, a mentalidade de toda a sociedade

contemporânea  e  inserida  nela  a  de  seus  criadores,  executores  e  produtores

econômicos, são expressos em suas criações, constantemente no século XXI.  O

cinema,  os  enredos  dos  Jogos  de  Videogames  e  as  Histórias  em  Quadrinhos,

representam cada vez mais a sociedade, em uma mistura do fictício com o mundo

real.  Essas manifestações não se limitam ao enredo, mas também aparecem na

imagem dos protagonistas das produções culturais, que expressam todos os tipos

de gêneros e etnias e carregam como signo o estereótipo contido na sociedade que

o produz.  A História em Quadrinhos por ser essencialmente linguagem visual  ou

escrita  está  entre  as  mídias  que  mais  sofrem  mudanças  no  exercício  do

politicamente correto.

As Formas linguísticas estão entre os elementos de combate que mais se
destacam, na medida em que se acredita (com muita justiça, em princípio)
que reproduzem uma ideologia que segrega em termos de classe, sexo,
raça e outras características físicas e sociais objeto de descriminação, o que
equivale a afirmar que há formas linguísticas que veiculam sentidos que
evidentemente  discriminam  (preto,  gata,  bicha),  ao  lado  de  outros  que
também discriminem, embora menos claramente (mulato, denegrir,  judiar,
anchorman, history etc). (POSSENTI, 1995, p.125)

O  “Politicamente  Correto”  como  uma  medida  que  pretende  modificar  as

relações sociais e inclusive mercadológicas, propostas por grupos minoritários ou

políticas  públicas,  para  todo  um  grupo  de  consumidores  das  principais  mídias,

porém, existe um temor de que essas mudanças descaracterizem os personagens

ou possam ser vistas como uma forma de censura. 

Durante  as  filmagens  de  Basic  Instinct,  por  exemplo,  houve  violentas
manifestações de homossexuais,  motivadas pelo  fato  de que no filme a
personagem suspeita de diversos assassinatos era uma lésbica (idem, 1995
p.126)

Recentemente, no ano de 2012, algumas mudanças editorias em relação à

opção sexual  de um dos mais icônicos personagens da DC Comics,  o Lanterna

Verde Allan Scott, causaram protestos em massa nos fãs antigos do Herói. Essas

mudanças indicam uma forma de adaptação de personagens consagrados para o

cumprimento do dever deontológico que as empresas contemporâneas empregam

com mais frequência em tempos atuais. As Histórias em Quadrinhos, assim como os
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demais meios visuais ficcionais que remonta a uma imagem da sociedade humana,

é visto como uma representação do real. 

A questão é, então, saber de que maneira uma parcela de acontecimentos 
mundanos é incorporada a experiência temporal dos personagens da ficção 
(RICOEUR 1985 p. 221).

Os meios  artísticos  de  comunicação,  mesmo  que  ficcionais,  tornaram-se

locais férteis para a luta de classes, onde o “Politicamente Correto” pressiona as

variadas mudanças nos significados de personagens que fizeram de certa forma, o

sucesso comercial das editoras ainda com sua conduta nascida no século XX. As

mudanças  editorias  recentes  revelam  uma  preocupação  das  produtoras  com  o

“Politicamente Correto”. A DC Comics Refez todo seu universo narrativo em 2016,

além da  preocupação  mercadológica  de  tornar  algumas  publicações  quinzenais,

também foram criados  novos  personagens  que  representam novas  etnias  antes

inexistentes, como também dar maior destaque para personagens femininos. Como

é o caso do New – Super-man, que relata a história de Kenan Kong, jovem chinês

que recebe os poderes do Super-man através de experiências científicas. A história

foi  escrita  por  Gene  Luen  Yang,  um Sino –  Americano,  revelando  também uma

tendência  na  reformulação  no  quadro  de  trabalhadores  com  etnias  e  gêneros

diferentes na concepção das Histórias em Quadrinhos da DC Comics.
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New Super – man nº 1

Figura 9: New Super – man nº 1 2016

Fonte: www.monsterbrain.com.br. 11

 A reformulação  do  signo  Superman  apresenta  a  trama  de  relação  que

configura um discurso (WEINMANN; CULAU 2014), em um local de origem longe do

tradicional mercado consumidor do personagem, indica assim a busca por novos

mercados  consumidores,  em  especial  o  chinês,  que  reflete  também  o  poder

econômico da sua população.

Muitas  das  novas  políticas  conquistadas  ao  longo  do  século  XX  foram

incorporadas ao discurso do “Politicamente Correto”, e ganharam espaço mudando

as  mídias  sociais.  A forma  de  representatividade  feminina  que  foi  alterada  nos

quadrinhos indica a mudança do corpo feminino das super-heroínas para uma forma

mais  natural,  que  demostra  a  demanda  do  “Politicamente  Correto”  dos  grupos

feministas, além do interesse por um novo público consumidor.

11 Disponível  em  <  http://www.monsterbrain.com.br/new-super-man-primeiras-imagens-superman-
chines/ >, acesso em 22/06/2017.
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Sete passos para não objetificar uma super-heroína

Figura 10: Sete passos para não objetificar uma super-heroína 

Fonte: http://super.abril.com.br. 12

O esquema que mostra como não objetificar super-heroínas da desenhista

Renae De Liz, demostra o “Politicamente Correto” partindo do meio da produção da

mídia.

O “Politicamente Correto” como um fator social que luta para mudar as mais

variadas formas da linguagem como fora concebida até o início do século XXI. Há

uma tendência das empresas de audiovisual dar uma importância a essa demanda

das  minorias,  por  novo  mercado  consumidor.  Isso  tem  predominado  nas  novas

produções das maiores produtoras de Histórias em Quadrinhos Americanas. 

12 Disponível em < http://super.abril.com.br/cultura/7-dicas-para-nao-sexualizar-uma-heroina-em-hqs/
>, acesso em 22/06/2017.
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4 SEMIÓTICA COMO UM CONCEITO DE ANÁLISE

A  linguagem  está  em  tudo  que  existe,  o  ser  humano  é  dotado  da

compreensão  do  mundo  que  o  cerca  ao  conseguir  decifrar  e  em alguns  casos

traduzir a linguagem que é parte constituinte da natureza. A arte do desenho é um

meio tradicional em códigos de transmissão de uma linguagem, que seu criador ou

desenhista expressa por meio de pontos e traços que tomam forma, e representam

um significado para  o  expectador  de  sua criação.  A Semiótica  é  a  ciências  dos

Signos. […]A Semiótica é a ciência geral de todas as linguagens(SANTAELLA,1983,

p.5). 

A Semiótica  é  uma  área  de  estudos  antiga,  que  tem suas  origens  nos
Gregos, em grandes pensadores como Platão e Aristoteles, despontando,
também, na Idade Média, com Santo Agostinho, Roger Bacon, São Tomás,
passando pelos estudos dos filósofos do século XVII e XVIII: Jonh Locke,
com sua  doutrina dos  signos  e  com Johann Heinrich  Lambert,  autor  de
tratado intitulado Semiotik. Até, finalmente, chegar ao século XIX e florescer
com  dois  grandes  expoentes  dessa  disciplina:  Ferdinand  Saussure  e
Charles Sanders Peirce.(NICOLAU et al. 2010, p.4)

Semiótica  como uma ciência  ainda  nascente,  vem se  desenvolvendo  de

forma expressiva ao longo do século XX, não coincidentemente com outras mídias

audiovisuais que nascem no mesmo período. A semiótica como um processo se

desenvolve rapidamente ao longo do mundo globalizado,  que após a Revolução

Industrial  viu  a  expansão  de  máquinas  tipográficas,  propaganda  especializada,

Fotografia, Cinema, Televisão, e recentemente a internet, assim como as Histórias

em Quadrinhos se expandirem e serem consumidas em todo mundo. 

A História em Quadrinhos como um produto editorial de massa, é uma arte

narrativa  que  detêm  a  multilinguagem.  Linguagens  verbais,  obrigatoriamente

expressas por meio escrito constituem falas padrão no processo de comunicação

dos  protagonistas  e  antagonistas,  traduzem  sons  que  são  lidos  pelo  leitor  e

reinterpretados para que fluam no processo imaginativo e expressão de sentimentos

de modo geral, já a linguagem não verbal, é o desenho que constitui o cenário, as

poses  dos  personagens,  as  roupas  e  todo  elemento  gráfico  produzido  pelo

desenhista.
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A História em Quadrinhos então é a síntese da própria linguagem humana

em forma de mídia como demostra Lúcia Santaella:

Indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede intricada e plural de
linguagem, isto é, que nos comunicamos também através da leitura e/ou
produção de formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos;
que somos também leitores e/ou produtores de dimensões e direções de
linhas, traços, cores…(SANTAELLA,1983, p.7) 

 O desenho é uma forma de linguagem comumente presente no modo de

vida humano desde a antiguidade, mais expandido em uma escala nunca vista em

tempos atuais. Utilizamos os desenhos que representam significados para as mais

variadas atividades da vida humana do trabalho ou lazer. Sem a linguagem seria

impossível a vida, pelo menos como a conceituamos agora: algo que se reproduz,

que tem um comportamento esperado.(SANTAELLA,1983, p.9).

A Semiótica então como ciência, constitui um importante método de análise

para decodificar processos das estruturas sociais vigentes inseridos nas Histórias

em  Quadrinhos.  Estruturas  que  não  são  passadas  de  modo  primário,  mas

subliminarmente inseridos, como a representatividade das Super-heroínas ao longo

dos anos editorias das Histórias em Quadrinhos. 

A teoria Semiótica se torna um importante suporte para a compreensão do 
que vem a ser a representação, pois problematiza e focaliza seu estudo no 
processo da representação(CHANDLER, 2002, p.14 apud A SEMIÓTICA 
DAS IMAGENS, p.44).

O cientista semiólogo Norte – Americano Charles Sanders Peirce (1839 –

1914),  tratou  de  estudar  os  signos  que  estariam  nas  imagens  dividindo-os  em

categorias. Peirce concedeu a lógica como um campo de estudo da semiótica, e

como  cita  Lúcia  Santaella:  […]  Peirce  considera  toda  a  qualquer  produção,

realização e expressão humana como sendo uma questão semiótica. (SANTAELLA,

1983,  p.15).  A Doutrina das Categorias seria então para Peirce o centro de sua

Fenomenologia e como ferramenta o exame da experiência delas mesmas (idem:

ibidem). Então a base metodológica analítica compreende-se a tratar a História em

Quadrinho como um Fenômeno:

Entendendo-se por fenômeno qualquer coisa que esteja de algum modo e
em  qualquer  sentido  presente  a  mente,  isto  é,  qualquer  coisa  que
apareça[…] quer pertença a um sonho, ou uma ideia geral e abstrata da
ciência,  fenomenologia  seria,  segundo Peirce,  a descrição e análise das
experiências que estão em aberto para todo o homem, cada dia e hora, em
cada canto e esquina de nosso cotidiano.(SANTAELLA, 1983, p.21).
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Nas  Histórias  em  Quadrinhos  é  ineficaz  separar  a  linguagem  verbal  da

linguagem não verbal para um processo do estudo dos signos, por se tratarem de

uma mídia onde as formas de linguagem se complementam para transmissão da

mensagem. O significado dos signos contidos na mídia então tem uma fronteira

definida entre a estética e a narrativa. (TEIXEIRA,1983)

Os  super-heróis  entre  outras  qualidades  são  conhecidos  por  representar

sonhos e desejos, sentimentos que brotam na mente desde consumidores casuais

até fãs mais fiéis a obra. Nesse último, o signo do super-herói representa um ideal

personificado, o senso de bondade e justiça que sai da impotência do mundo real e

é transferido aos protagonistas, que podem realizar esses ideais no mundo ficcional.

Esse movimento de troca de sentimentos na interpretação do signo acontece tanto

do fã para o ídolo, no caso o super-herói, quanto do ídolo ao protagonista.

Um Signo (representamen), para Peirce, é aquilo que, sob certo aspecto,
representa alguma coisa para alguém. Dirigindo-se a essa pessoa,  esse
primeiro  signo  criará  na  mente  (ou  semiose)  dessa  pessoa  um  signo
equivalente a si mesmo ou, eventualmente, um signo mais desenvolvido.
Este segundo signo criado na mente do receptor. (TEXEIRA, 1983, p.56)

Existe então a diferença entre o que o Signo representa e qual significado é

atribuído a ele  pelo interpretante.  O signo pode ter  uma interpretação para uma

comunidade  social,  ou  tomar  outro  significado  por  base  de  um  fator  social,

diferentemente do signo como imaginado pelo seu criador. Os Signos podem mudar

de significado durante o tempo em que são produzidos, dependendo do público que

os  atribui  significado,  ou  seja,  movimentos  sociais  podem  ao  longo  do  tempo

reinterpretar um signo anteriormente produzido, estático e sem mudanças até então,

atribuindo-lhe um novo significado.

Peirce então divide os signos em três categorias distintas:

Peirce elabora três categorias de signos: Primeiridade, Secundidade, Tercei-
ridade. A Primeiridade recobre o nível do sensível e do qualitativo, Secundi-
dade nível da experiência, da coisa ou evento e Terceiridade refere-se a 
mente, ao pensamento, isto é, a razão.(TEIXEIRA,1983).

A  Primeiridade é  a  primeira  impressão  que  o  signo  nos  transmite,  não

necessariamente quando se pensa em seu significado, mas sua primeira perspectiva

conforme as características físicas do signo. 

Note-se,  contudo,  que  Peirce  tem  aí  a  precaução  de  não  confundir  a
qualidade de sentimento de uma cor vermelha, por exemplo, de um som ou
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de  um  cheiro,  com  os  próprios  objetos  percebidos  como  vermelhos,
sonantes  ou  cheirosos.  Consciência  em  primeiridade  é  qualidade  de
sentimento e, por isso mesmo, é primeira, ou seja, a primeira apreensão das
coisas,  que  para  nós  aparecem,  já  é  tradução,  finíssima  película  de
mediação entre nós e os fenômenos. (SANTAELLA, 1983,p.30)

A junção da qualidade dos fenômenos iniciais associados à matéria do signo

trata-se  então  da  categoria  Secundidade.  É  um  mundo  real,  reativo  e  sensual

independente das nossas interpretações, mas ao mesmo tempo pensável.  Aquilo

que da à experiência seu caráter factual, de confronto. Terceiridade é a aproximação

das duas primeiras categorias de Peirce, como é demostrado por Lúcia Santaella:

Finalmente,  terceiridade, que aproxima um primeiro e um segundo numa
síntese  intelectual,  corresponde  a  camada  de  intangibilidade,  ou
pensamento em signos, através da qual representamos e interpretamos o
mundo. Por exemplo: o azul, simples e positivo azul, é um primeiro. O céu,
como lugar e tempo, aqui e agora, onde se encarna azul, é um segundo. A
síntese intelectual, elaboração cognitiva – o azul no céu, ou azul do céu – é
um terceiro.(SANTAELLA, 1983, p.31)

Apesar  dos conceitos de semiótica de Peirce  serem totalmente vastos  e

complexos  em  comparação  a  somente  o  uso  dessa  tricotomia  dos  signos

(TEXEIRA,1983), as categorias já se apresentam como ferramentas uteis e eficazes

de  análise  da  mídia  História  em  Quadrinhos  no  processo  de  depuração  das

mudanças  de  representatividade  das  super-heroínas  e  suas  causas  ao  logo  do

tempo editorial, não comprometendo o estudo de caso. 

A semiótica configura assim uma ferramenta exemplar de análise de um mo-
mento sociocultural de cada indivíduo e por consequência de um grupo de 
indivíduos inseridos em uma determinada cultura (TERRA,2009). 

Por está razão há uma separação entre significado e sentido do produto

estético  –  narrativo.  O  primeiro  Signo  que  é  consolidado  no  intelecto  humano

denomina-se,  segundo  Peirce,  de  Representâmen.  No  conceito  da  análise,

pretende-se  tornar  a  concepção  do  primeiro  signo  do  super-herói  estudado  em

Representâmen, para que este se transforme em um Objeto dinâmico e passe a ser

comparado com outras réplicas, ao longo das publicações editoriais da empresa DC

Comics. Espera-se que com isso os conceitos da Tricotomia de Peirce ajudem a

encontrar anomalias nas características signas em comparação com a ideia original

ou Representâmen.
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 Na propriedade do signo com ele  mesmo (NICOLAU et  al.  2010,  p.12)

segundo  a  semiótica  de  Peirce,  o  signo  se  divide  em  tricotomia,  ou  seja,  três

propriedades inerentes a uma forma criada: Qualidade que são as características

físicas da forma; Existência que é o fato de se existir  em um lugar no espaço e

tempo; Seu carácter de lei que é o signo como inserido na sociocultura.

De acordo com Peirce, há três propriedades formais que dão capacidade a
algo para que este funcione como um signo: sua qualidade, sua existência e
seu caráter de lei. Retomando nosso exemplo do início, quando vemos vulto
vermelho temos uma qualidade daquilo  que pode ser  um signo;  quando
constatamos que se trata de um pano, temos a existência desse signo; e
quando verificamos ser uma bandeira temos a convicção de que por lei,
trata-se de um signo convencionado na cultura.(NICOLAU et al. 2010, p.12)

Sendo assim, a Mulher – Maravilha como exemplo de super-heroína, possui

uma qualidade que constitui suas características enquanto um desenho, como cor,

formas humanas, formas que representam vestimentas. Quando essas qualidades

representam um signo por si só, como as cores da bandeira Norte – Americana em

sua forma, se chama Qualisigno.

Sua existência em um espaço e tempo, ano de criação e local de publicação,

ou ano de criação ficcional, um espaço ficcional como sua terra natal, sua tiara, seu

laço mágico ou qualquer singularidade é chamado de Sinsigno. Por sua vez, alguma

demonstração  de  seus  poderes  no  desenho  pode  representar  se  tratar  de  uma

Super-heroína, já denominado na cultura e por essa razão esses elementos são

chamados de Legisigno. 

Essas  três  propriedades  agem  juntas  e  não  se  excluem  mutualmente,
podendo um signo ter mais de uma propriedade do que de outra. (idem:
ibidem)
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Figura 11: Exemplo de método de Análise do signo com ele mesmo

Fonte: Próprio Autor.

Na Relação do signo com o seu Objeto (NICOLAU et al. 2010, p.12), quando

o Objeto (Mulher – Maravilha), tem uma relação com seu Signo, ou seja, com sua

publicação ou com uma narrativa, denomina-se: ícone, índice, e o símbolo. Quanto

ao objeto do Signo:

O objeto do signo é aquele ao qual o signo se refere. No caso de uma foto
de uma bola de futebol, por exemplo, o signo é a imagem enquanto objeto é
a bola e a forma como ela foi retratada. (NICOLAU et al. 2010, p.13)

Exemplificando: quando a Mulher – Maravilha for um Objeto, e os signos

presentes na produção editorial tiverem familiaridades com ela, denomina-se Objeto

dinâmico, onde o assunto é o próprio Signo. 

Objeto  imediato é  o  modo  como  o  Objeto  dinâmico é  representado,  ou

sugerido.  Quando  a  Mulher-Maravilha  é  retratada  em  publicações  diferentes,  o

Objeto dinâmico é o mesmo, porém, em variadas publicações editoriais a forma que

este Objeto é retratado através do tempo se modifica, e isso é denominado Objeto

imediato.

O Ícone é um signo que tem como característica principal o Qualisigno, ou

seja, quando o signo tem em suas qualidades físicas, como cores e formas, e estas

representam algo se transformando em  Qualisigno,  remete assim ao seu  Objeto

imediato pela semelhança de suas qualidades. Como a qualidade por si só, não é

uma forma de  representação,  ou  seja,  somente  apresenta  uma característica,  o

Exemplo de método de Análise do signo com ele mesmo
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Objeto  imediato  é  somente  essa  qualidade  sem  representatividade  exibida,  se

tornando Objeto dinâmico caso essa qualidade volte a representar. Por exemplo, por

possuir  qualidades  com  significado,  a  Mulher  –  Maravilha  é  considerada  um

Qualisigno.  Quando  seu  signo  aparece  em  outras  publicações  e  mantêm  suas

características, este signo se denomina Ícone.

Por  sua  vez,  o  Ícone é  dividido  em  Imagem,  Diagrama,  e  Metáfora.  Na

Imagem, o Ícone tem relação de igualdade com seu objeto apenas pela aparência.

No Diagrama, o Ícone representa ligações internas entre o signo e o objeto:

[...]como a planta da minha casa feita pelo arquiteto, por exemplo, em que a
semelhança  entre  a  planta  e  a  casa  não  está  na  aparência  e  sim  nas
ligações internas.(NICOLAU et al. 2010, p.13)

Já na Metáfora, o Ícone é apresentado por analogia, possuindo significados

distintos. […] Chamá-la de meu lar é uma metáfora porque o lar envolve a casa onde

vive minha família, que vai muito além do desenho e da planta. (idem: ibidem).

Esses  três  níveis  do  Ícone estabelecidos  por  Peirce,  são  chamados  de

Hipoícones, que geralmente no século presente, o conceito de super-herói consegue

embarcar todas essas características. Em alguns casos quando os super – heróis

são mundialmente conhecidos, se denominam como Ícones degenerados. 

Ressalte-se,  por  sua  vez,  que  os  hipoícones  são  chamados  de  ícones
degenerados,  ou  seja,  eles  são  imagens comuns a muitas  pessoas.  Se
mostrarmos a imagem de Papai Noel em qualquer lugar do planeta, todos
irão reconhecer de quem se trata(idem: ibidem)

O  Índice é  uma relação de causa e  efeito,  como por  exemplo,  onde há

fumaça  há  fogo.  Pode  ser  apresentada  para  Objeto  dinâmico como:  Onde  há

Batmóvel haverá o Batman. Por representar uma convenção de singularidade com o

objeto estudado, o Índice tem relação direta com o Sinsigno. 

Quando o signo é representado por uma lei  ou uma convenção geral  da

comunidade, é chamado de Símbolo, possuindo uma característica geral, o símbolo

resulta, tal como o Legisigno, da convenção.
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Exemplo de método de Análise do Objeto Dinâmico com seu Objeto Imediato

Figura 12: Exemplo de método de Análise do Objeto Dinâmico com seu Objeto Imediato

Fonte: Próprio Autor.

Relação do signo com interpretante, como citado pelo autor:

De acordo com essa terceira tricotomia, um signo pode ser denominado 
Rema, Dicissigno ou Dicente (isto é, uma proposição ou quase-proposição) 
ou Argumento. (NICOLAU, et al. 2010, p.15). 

Rema é um signo que tem um termo qualitativo, sua base não é informativa

é  apenas  um  signo  que  representa  uma  qualidade,  por  exemplo,  “Mulher  –

Maravilha”,  dessa forma, pode ser comparada qualitativamente as características

desse signo com outros signos como uma forma de ver uma semelhança.
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É denominado Dicente, o signo que pode ser verificado com base real. Em

uma sentença como a “Mulher – Maravilha não utiliza mais seu laço mágico”, por

exemplo,  não se  sabe o  motivo pelo  qual  essa sentença ocorreu,  mas se pode

verificar na análise dos Objetos imediatos. 

Argumento é o signo entendido por seu interpretante como carácter de lei, e

por  isso  um  Símbolo,  isso  pode  ser  exemplificado  como  quando  a  Mulher  –

Maravilha como signo está presente em alguma História em Quadrinho, pode ser

vista como símbolo baseado na sociocultura.

Quadro 1: Tricotomias de Peirce.

Categoria
universal

O signo em
relação a si

mesmo

O signo em
Relação ao Objeto

O signo em relação
ao interpretante

Primeiridade Qualisigno Ícone Rema

Secundidade Sinsigno Índice Dicente

Terceiridade Legisigno Símbolo Argumento

Fonte: (NETTO, 1999, p.68 apud NICOLAU et al. 2010, p.16).

Figura 13: Quadro 1: Tricotomias de Peirce. 

Fonte: NETTO, 1999, p.68 apud NICOLAU et al. 2010, p.16.
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5 MULHER – MARAVILHA: PROTAGONISMO FEMININO PIONEIRO

Mais  que  uma  personagem,  a  Mulher  –  Maravilha  é  um  signo  muito

importante para o feminismo no século XX. Trata-se de uma semi-deusa, princesa

das Amazonas, que nasceu em meio a escravidão de seu povo na mão dos homens,

sob a liderança de Herácles.

 Após a libertação das Amazonas, a Rainha Hipólita, resolve ‘construir’ uma

filha para si em barro, e dessa maneira os deuses do Olimpo deram vida à Princesa

Diana.  Depois de alguns anos,  surge um homem com vestes estranhas para as

Amazonas, Steve Trevor, um oficial da Força Aérea Norte – Americana, que cai com

seu avião  na ilha.  Entre  as  Amazonas deverá  ser  escolhida  a  melhor  guerreira,

testada  por  meio  de jogos de atletismo,  para  que retorne  com Steve  Trevor  ao

mundo dos homens, e Diana é escolhida para executar a missão.

A história  elaborada  pelo  psicólogo  Dr  William  Moulton  Martson,  não  é

recheada de simbologias a favor dos direitos femininos, por acaso, trata-se de uma

construção do ideal do autor onde, Assim como Dr Martson propusera:

Nessa entrevista, Martson critica o fato de a maioria dos super-heróis serem
homens e das mulheres na HQ serem relegadas a papéis secundários. 
Além disso, afirma que do ponto de vista psicológico a maior ofensa das HQ
era sua ‘masculinidade sanguinolenta’ (blood – curdlig masculinity). Para 
ampliar o potencial educacional das HQ seria preciso introduzir em seu uni-
verso personagem multidimensionais.(CASTRO, 2011, p.9)

Não  somente  uma  proposta  de  renovação  editorial  para  a  All  American

Comics,  atualmente  DC  Comics,  a  Mulher  –  Maravilha  já  foi  elaborada  com  a

proposta de atração de um novo público para as Histórias em Quadrinhos, nesse

caso, o público feminino. Há então um elo estabelecido de forma proposital entre o

mito  e o público que se quer  alcançar,  refletindo assim numa reconfiguração no

papel da mulher na sociedade Norte – Americana no início da década de 40, onde

foram  fundamentais  nas  fábricas  de  guerra,  ou  como  enfermeiras  na  Segunda

Guerra Mundial.

O processo editorial de HQ revela um meio eficaz de estudo das relações 
sociais no século XX, quando a um processo de alteração nas histórias do 
Dr William Moulton Martson, após sua morte, a Mulher – Maravilha vai sofrer
a sua primeira grande mudança sob a autoria de artistas que escreviam 
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apenas o que a sociedade convencionava como correto.(CASTRO, 2011, 
p.11).

A  personagem  sofre  grandes  mudanças  ao  longo  das  publicações,

refazendo seu signo conforme os gostos do editor e as relações de consumo, que

ditavam  as  regras  do  enredo,  enquanto  a  personagem ganhava  mais  destaque

dentro da empresa.
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5.1 Análise Narrativa estética

 Sensation Comics nº 1

Figura 14: Detective Comics 359

Fonte: Google Imagem.13

13 Disponível  em
<https://vignette2.wikia.nocookie.net/marvel_dc/images/5/5a/Sensation_Comics_1.jpg/revision/latest/s
cale-to-width-down/350?cb=20061219025743 >, acesso em 22/06/2017.
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Propriedades do Signo em relação a ele mesmo

Nome: Diana Prince
Alter  ego:  Wonder  Woman  / Mulher  –
Maravilha

Primeira  Aparição: All  Star  Comics  nº  8,
Sensation Comics nº 1

Criadores:  William Moulton Martson,  Harry
G. Peter

Qualissigno: Cores: Vermelho, Azul Força Aérea, Branco, Preto, Amarelo. 

Formas: corpo humanoide, formas femininas com características arredondadas, cabelo da
época em que a História em Quadrinhos foi feita, formato de uma ave de rapina.

Sinsigno: Tiara  amarela  com  estrela  vermelha,  braceletes  marrons  mágicos,  botas
vermelhas com traço branco, saia com estrelas, cinto dourado, águia amarela, laço mágico.

Legisigno:  Águia  amarela  (heráldica)  símbolo  básico  da  Força  Aérea,  estrelas
(pentagrama), estrela vermelha, ser uma Super-heroína, ser uma Amazona.

Características pessoais identificáveis: Norte  -  Americana  branca,  heterossexual
(romance com Steve Trevor), enfermeira da Força Aérea americana. Ser mitológico.

Motivações: Fazer o bem. Ano de criação: 1941

Figura 15: Quadro Propriedades do Signo em relação a ele mesmo

Fonte: Próprio autor.
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Wonder  Woman nº 272 

 

Figura 16: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.14

14 Disponível  em  <
https://vignette1.wikia.nocookie.net/wonderwoman/images/3/3e/WonderWomanVol1-
272.jpg/revision/latest?cb=20110511175129>, acesso em 22/06/2017.
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Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Wonder  Woman nº 272 Década: Anos 70 Desenhista: Dave Cockrum,
Dick Giordano

Hipoícone:  Conserva a maioria das cores características da ideia original do Qualissigno
Mulher – Maravilha, apesar de o azul agora se aproximar mais da tonalidade da bandeira
dos Estados Unidos. Sua forma feminina mudou com o tempo, o que indica mudança na
perspectiva histórica do corpo feminino nos anos 70. Possui, braços mais magros e cintura
mais fina em relação ao signo original. Seu cabelo sofreu alterações, de acordo com os
cortes utilizados na época em que a História em Quadrinhos foi feita, demostrando uma
relação entre o mundo real e o mundo Fictício. 

Imagem: É por sua qualidade
de representar o signo, uma

Imagem.

Diagrama: Possui
características mais próximas

da categoria Diagrama.

Metáfora: Configura uma
metáfora do Objeto

Dinâmico.

Índice: Laço mágico, botas, braceletes e tiara dourada com estrela vermelha, aparecem
como indícios,  levando a  um raciocínio  lógico  de que se trata  do mesmo protagonista
anterior, porém, possui características próprias únicas, reconfigurando seu Sinsigno, como
no caso de seu cinto, que passou a ser unido à águia, fazendo esta se tornar um mero
objeto de adorno. Sua antiga saia com muitas estrelas foi abandonada, e em seu lugar
entrou um collant.

Símbolo: O simbolismo geral foi pouco reestruturado, há uma intenção de afastamento do
simbolismo restrito à Força Aérea, indicado pela pouca evidência de sua Águia. É clara
sua aproximação simbólica com ideais nacionalistas. 

Características pessoais identificáveis:  Branca com características Norte-Americanas,
heterossexual,  carácter  nacionalista  crescente  apesar  de ser  uma Amazona no  mundo
ficcional.

Descrição da capa:  Fundo  amarelo  com  traços  laranja,  indicando  uma  sensação  de
surpresa. No fundo encontra-se a Casa Branca, símbolo do governo Norte-Americano, no
braço da protagonista encontra-se uma águia, símbolo de força e rapidez representando os
Estados Unidos, esses elementos indicam o carácter Nacionalista da década de 70 em
plena Guerra fria.

Figura 17: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor
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Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Wonder Woman nº 272 Ano de Publicação

Rema: Em relação ao público consumidor, as qualidades da personagem continuam sendo
expressas por meio de suas cores, que representam a bandeira Norte – Americana, mesmo
havendo reconfigurações em seu cabelo e tipo físico de acordo com a época.

Dicente: Pode ser constatado se tratar mesmo da Mulher – Maravilha apenas baseando-se
na interpretação do signo, observando que elementos singulares da Heroína ainda existem,
como: laço mágico, tiara com estrela vermelha, estrela branca, entre ouros.

Argumento:  Signo para os consumidores na década de 70 ganha dimensões nacionais,
aparecendo como heroína dos Estados Unidos da América no contexto da Guerra Fria.

Figura 18: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor
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Wonder Woman nº 4 

Figura 19: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.15

15 Disponível  em  <https://illustrationage.files.wordpress.com/2015/12/diana.jpg>,  acesso  em
22/06/2017.
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 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Wonder  Woman nº 4 Década: Anos 80 Desenhista: George Perez

Hipoícone:  Há  uma  consolidação  na  Década  anterior  do  Qualisigno, o  collant  se
transforma em roupa padrão, e as cores são as mesmas. Há uma leve alteração em seus
braceletes que passam da cor marrom para prateado. Seu cabelo novamente é mudado
conforme a moda da época em que a História em Quadrinhos foi feita.

Imagem: É por sua qualidade
de representar o signo, uma

Imagem.

Diagrama: Possui
características mais próximas

da categoria Diagrama.

Metáfora: Configura uma
metáfora do Objeto

Dinamico.

Índice:  Suas botas perdem os saltos, indicando uma ressignificação do papel da ação da
personagem, agora está mais apta para lutas em qualquer ambiente. Braceletes indicam
aspecto resistente e pesado. Seu laço mágico é pouco alterado. Apesar de na capa não
aparecerem, as estrelas continuam anexadas à sua vestimenta.

Símbolo:  É configurado um novo sentido ao signo, quando a personagem aparece mais
realisticamente apresentada como uma Amazona guerreira (mesmo que sempre fosse essa
condição, a personagem era apresentada como uma mulher ocidental comum). Sua águia
desaparece e ganha contornos de um W estilizado, transparecendo o carácter de Ícone
Degenerado do signo.

Características pessoais identificáveis:  Branca com características Norte-Americanas,
heterossexual, carácter nacionalista, preocupações maiores com interesses globais como
uma salvadora da humanidade.

Descrição da capa: A Mulher – Maravilha tenta defender o mundo da Bruxa Decay, que
mesmo apresentado  como ser  mitológico,  aparenta  ter  traços  físicos  não  humanos  se
comparado  em perspectiva  com a protagonista,  suas  proporções  maiores  representam
traços não humanos. Na década de 70 o tema ficção científica estava em alta na cultura
popular, invadindo o editorial da Mulher – Maravilha, que não tem nenhuma compatibilidade
com esse quesito.

Figura 20: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico.

Fonte: Próprio autor.
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Wonder  Woman nº 4 p. 14

Comentário:  A protagonista  ainda  era  alvo  de  inferioridade  devido  a  sua  condição
incomum  de  pertencer  ao  sexo  feminino  e  salvar  a  cidade,  portanto  ainda  causava
espanto.

Figura 21: Wonder – Woman nº 4 p. 14

Fonte: Wonder – Woman nº 4 p. 14.16

 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Wonder Woman nº 4 Ano de Publicação: 1987

Rema: Em relação a década anterior, as cores permaneceram as mesmas, aprofundando
mais a concepção de heroína Norte – Americana.

Dicente: O personagem foi reformulado seguindo as tendências dos vestuários dos anos
80 e com influência do estilo de vida Yuppie, presente também na narrativa do editorial.
Suas singularidades permanecem para o interpretante, apesar de se ter novos usos, por
exemplo, para o laço mágico, que agora serve como arma para ataque.

Argumento: O  Signo é levemente alterado com carácter mais atacante que defensivo, a
águia  agora em formato de W indica que a Mulher-maravilha  por  si  só  já  é um signo
Argumento não necessitando de mais algum símbolo para confirma sua posição de super-
herói.  O confronto  expressivo  com seu Antagonista  marca o  começo das Histórias  em
Quadrinhos com a temática da violência.

Figura 22: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.

16 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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Mulher – Maravilha nº 36 – 2011

Figura 23: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.17

17 Disponível  em  <https://www.proibidoler.com/wp-content/uploads/2014/11/wonder-woman-cover-
b54aa.jpg>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Mulher – Maravilha nº 36 Década: 10 (séc XXI) Desenhista: David Finch

Hipoícone: Há uma total mudança do ícone Mulher – Maravilha, quanto a suas qualidades
signas. As cores padrão mudaram para: Vermelho, Azul Escuro, Prateado, e Preto, sem
tonalidades de Azul petróleo, suas formas físicas mudaram para os padrões de beleza do
século XXI,  onde o tônus muscular  é evidenciado.  Um novo  Ícone surge,  demostrando
habilidade em portar espada e escudo, características das Amazonas antes ocultas em
algumas Histórias em Quadrinhos anteriores, agora a prioridade se torna a sua capacidade
de combate e sua forma física.

Imagem: Não assemelha ao
Objeto Dinâmico.

Diagrama: Poucas
atribuições intercambiante
entre si, configurando um

certo Diagrama.

Metáfora: Uma Metáfora do
que já foi a Mulher –

Maravilha como
anteriormente construída.

Índice: Alguns índices do  Objeto Dinâmico ainda persistem, como o laço mágico, índice
mais  contundente.  As  estrelas  anteriormente  em grande  quantidade,  agora  estão  com
dimensões diferentes e em menor quantidade. Possui tiara com estrela vermelha, porém,
com coloração prateada e seus braceletes ganharam mais detalhes estéticos, aparece uma
gargantilha como elemento decorativo.

Símbolo: O símbolo é reformulado para o novo ideal do século XXI. A protagonista ganha
mais autonomia e seu signo é facilmente reconhecido apenas com pequenas qualidades
permanentes da sua condição original. Mesmo portando Espadas e Escudos (elementos
que  simbolizam  sua  característica  de  Amazona,  pouco  explorada  na  ideia  original),  a
feminilidade permanece em suas expressões, revelando uma certa autonomia da mulher
no novo século, mas ainda encontra traços de valorização do corpo como é apresentada na
mídia de massa contemporânea. Indica um simbolismo novo para consumidores.

Características pessoais identificáveis:  Branca com características Norte-Americanas,
há questionamentos maiores sobre sua sexualidade nesse novo século. Nacionalismo foi
deixado  de  lado,  agora  o  foco  é  uma  nova  interpretação  da  heroína,  como  uma
protagonista com imensos poderes, que vive entre simples humanos. 

Descrição da capa:  Coloca  em Destaque  o  carácter  bélico  que  estava  permeando  a
edição,  com  a  Mulher  –  Maravilha  portando  uma  espada  ensanguentada  e  escudo,
presume também um novo ressignificado do que é ser um super-herói no início do Século
XXI.

Figura 24: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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Mulher – Maravilha nº 36 

Comentários: Histórias em Quadrinhos com muita ação marcaram o início do século XXI
para a personagem.

Figura 25: Mulher – Maravilha nº 36 

Fonte: Mulher – Maravilha nº 36.18 

 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Mulher – Maravilha nº 36 Ano de Publicação: 2011

Rema:  Para os fãs clássicos, há diferenças nas cores e formas da personagem. As cores
foram  profundamente  alteradas,  como  por  exemplo  a  cor  dourado,  que  passou  para
prateado.

Dicente:  Seu  laço  mágico  ainda  possui  importância  editorial,  porém,  por  uma  nova
concepção no panorama do mercado consumidor da época em que foi feita a Historia em
Quadrinhos, a personagem apresenta novas armas.

Argumento:  Demonstra uma bruta alteração do simbolismo da Mulher – Maravilha, onde
ganha mais destaque editorial, representa também as lutas pela igualdade dos sexos que
estavam  em  curso  no  início  do  Século  XXI,  porém  sem  perder  o  público  masculino
acostumado com a ação da personagem nas Histórias em Quadrinhos.

Figura 26: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.

18 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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Mulher – Maravilha nº 4 – 2016

Figura 27: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.19

19 Disponível  em  <http://baixarquadrinhos.com/wp-content/uploads/2016/08/ler-online-hq-mulher-
Maravilha-04-universo-dc-Renasce-greg-rucka-ou-Baixa-em-Cbr-ou-Pdf-3-450x700.jpg>,  acesso  em
22/06/2017.



61

 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Mulher – Maravilha nº 4 Década: Anos 10 Século XXI
Desenhista: Rômulo Fajardo

Jr, Nicola Scott

Hipoícone:  A arte de 2016 demostra um retorno ao  Ícone original quanto às suas cores,
vermelho e azul Força Aérea. Sua forma um pouco menos atlética não é tão evidenciada
nas poses, remontando a um avanço em relação à representatividade do corpo feminino
nas mídias de massa, já na segunda metade só século XXI.

Tiara, cinto e seu símbolo em W, ganharam aspecto em dourado como signo que
representa o ouro, metal nobre que simboliza consagração, fazendo alusão ao amarelo do
Ícone original e também uma reformulação aos novos tempos. 

Imagem: Com a volta das
principais qualidades, é

considerado uma Imagem
moderna do antigo Objeto

Dinâmico.

Diagrama: É considerado um
Diagrama por suas cores.

Metáfora: Caracteriza uma
certa Metáfora, quando refaz
a simbologia, da enfermeira

frágil, que perdoava todos os
seus vilões.

Índice: É dado enfoque em seu laço mágico, entretanto, sua espada e escudo que foram
símbolos do início do Século XXI e que representavam a ação e sua maior capacidade de
protagonismo frente a outros super-heróis da empresa, continuaram nesta edição. A águia
parece ter ganhado evidência, porém, se fundiu com o W, o que demonstra uma volta a
origem, mas não esquecendo de sua característica de Ícone Degenerado que a Mulher –
Maravilha ganhou ao longo do Século XX. 

Suas estrelas características permanecem, mas dispostas de maneira diferente e
maiores em relação ao Objeto Dinâmico. A Saia retorna mais curta e com um desenho que
remonta ao estilo grego. Braceletes se tornam maiores e ganham novos contornos. Possui
sua clássica tiara com estrela vermelha reformulada passando a ter a cor dourado.

Símbolo: É retratada a águia como um de seus símbolos, mas agora aparece com um
significado próprio da personagem, não representando a Força Aérea. A história em relação
ao o Piloto Steve Trevor, seu par romântico, continua com poucas alterações. Não se pode
deduzir até que ponto a Águia representa ainda a Força Aérea, ou se é um simbolismo
próprio, por conta ainda publicação da História em Quadrinhos.

Características pessoais identificáveis:  Branca  com  aparência  Mediterrânea,
respeitando  sua  naturalidade  grega.  Não  é  mais  evidente  sua  heterossexualidade,
demostra ser uma protagonista inocente quanto à vida no lar dos Homens, porém costuma
intercalar com aspectos guerreiros.

Descrição da capa: Em primeiro plano preocupa-se em mostrar a nova reformulação da
Mulher – Maravilha, em segundo plano o céu da ilha ficcional Themyscira.

Figura 28: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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 Mulher – Maravilha nº 4 p. 6

Comentário: Mudanças de biotipos, expressões e da narrativa, agora composta com mais
aproximação na criação da Diana com outras Amazonas na ilha Themyscira.

Figura 29: Mulher – Maravilha nº 4 p. 6

Fonte: Mulher – Maravilha nº 4 p. 6.20 

20 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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Relação do Signo com Interpretante

HQ: Mulher – Maravilha nº 4 Ano de Publicação: 2016

Rema:  O Editorial  tenta agradar os fãs mais conservadores, ao mesmo tempo em que
apresenta aos novos consumidores uma nova visão menos sexualizada. Evidencia o signo
pelo  que  representa,  ignorando  outros  elementos  de  atração  editorial  para  um  grupo
específico, como sexualização e violência. É uma estratégia reconfigurar o  Ícone para o
público antigo e um suposto mercado novo.

Dicente:  A permanência de suas singularidades faz a ligação com o  Objeto Dinâmico. É
evidente  a  influência  de  outras  mídias,  como  por  exemplo  o  cinema,  no  qual  suas
características foram renovadas.

Argumento:  O signo da Mulher – Maravilha é conhecido globalmente, porém, no século
XXI ganhou novo contorno, mais adequado às novas políticas como o combate a violência
contra a mulher e o maior espaço para representações femininas na política, cultura, mídia,
entre outros. Como anteriormente, esse símbolo foi apropriado para causas feministas nos
Estados Unidos na década de 70, ultimamente toma-se mais cuidado nas suas escolhas
pessoais, opções sexuais e estética. Foi formulada visando a igualdade entre homens e
mulheres, ganhando maior destaque no editorial.

Figura 30: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.
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6 BATGIRL: O RENASCIMENTO PARA O SÉC XXI

Batgirl é uma personagem criada na década de 60, por Bill Finger e Sheldon

Moldof, durante a fase de Prata dos quadrinhos, com a função de ser uma contra –

parte feminina do Batman na série Detective Comics. Inicialmente foi concebida por

seus criadores para ser o  Alter  ego de Betty Kane,  uma tenista  profissional  que

possuía um amor platônico por Robin. Posteriormente o manto da Batgirl passou por

diversas personagens da DC Comics. 

O  personagem  representa  o  ideal  típico  da  função  dos  protagonistas

femininos  em  um produto  de  mídia  consumido  majoritariamente  por  garotos  na

primeira metade do século XX.

Com a  instituição  de  melhorias  na  politica  pública  das  mulheres  com a

consolidação de novas perspectivas no direito da mulher na sociedade Ocidental, há

um resignificado da personagem, que ganhava gradualmente espaço na Televisão,

uma das mais fortes mídias do Século XX. 

Além disso,  embora um aparelho de TV continuasse sendo mais caro e
fisicamente  desajeitado  que  um rádio,  logo  se  tornou  quase  universal  e
constantemente acessível mesmo para pobres de alguns países atrasados.
(HOBSBAWN, 1995, p.385)

Com a expansão dos consumidores,  em um contexto politizado,  há uma

mudança de protagonista passando para Barbara Gordon, que passa a ser uma

personagem atualizada,  confiante  e  com maior  autonomia.  No  editorial,  Barbara

Gordon é a Filha de James Gordon, conhecido mais comumente como comissário

Gordon,  um  personagem  importante  para  a  trama  do  Batman.  Possuía  um

relacionamento com Jason Bard, militar ex – combatente do Vietnã, e outros casos

amorosos com o próprio Robin, em uma época em que esse tipo de abordagem não

era comum a personagens femininos:

Ela concluiu a faculdade antes de ser legalmente uma adulta e tentou entrar

na polícia de Gotham e no FBI, ambos sem sucesso. 

 […]Ela acabou não conseguindo derrotar o vilão e o Batman a criticou,
ainda assim,  ela  depois  descobriu  sua identidade secreta  e  se tornou a
Batgirl oficialmente. Com Bruce revelando sua identidade para ela. (LEGIÃO
DOS HERÓIS, 2015)
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A Batgirl, Barbara Gordon, sempre sofreu grandes reformulações editoriais,

que a  deixaram em concordância  com o seu tempo não Ficcional.  Em 1989 há

mudanças em seu modo de operação contra  o  crime,  onde se  torna a  Heroína

Oraculo, personagem paralítica que atuava contra o crime mesmo em sua cadeira

de  rodas  e  tinha  habilidades  de  Hacker,  explorando  um  conceito  que  estava

amadurecendo ao longo dos anos 80 e 90. Com o sucesso entre os fãs crescendo,

principalmente  entre  o  público  feminino,  foi  atribuída à  Batgirl  maior  importância

editorial como uma forma de representar um novo conceito de heroína, onde pode

até mesmo liderar sua própria equipe de super-heróis; Aves de Rapina.

Na  reformulação  editorial,  Novos  52,  para  o  século  XXI,  Batgirl  como

Barbara Gordon, tem seu visual reformulado, passando a ter o perfil mais parecido

com o de uma garota do novo século, incorporando sua personalidade elementos da

nova política.
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6.1 Análise Narrativa estética

 Detective Comics 359

Figura 31: Detective Comics 359

Fonte: Google Imagem.·21 . 

21 Disponível  em  <
http://vignette3.wikia.nocookie.net/marvel_dc/images/f/ff/Detective_Comics_359.jpg/revision/latest?
cb=20060518142628>, acesso em 22/06/2017.
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 Propriedades do Signo em relação a ele mesmo

Nome: Barbara Gordon Alter ego: Batgirl

Primeira Aparição: Detective Comics #35922 Criadores: Gardner Fox, Carmine Infantino

Qualissigno: Cores: preto, azul petróleo, amarelo, vermelho. 

Formas: corpo humanoide, formas femininas com características atléticas, cabelo médio
em comprimento.

Sinsigno: Cinto de utilidades (“Bat-cinto”), luvas, bota com salto alto, capa preta, máscara
como a do Batman.

Legisigno:  Signo de um morcego, morcego como símbolo do Batman, ser uma heroína,
versão feminina e jovem do Batman.

Características Pessoais  identificáveis: Branca  Norte  –  Americana,  Heterossexual
(Romance com Jason Bard e Robin), jovem sem experiência. 

Motivações: Ser como o Batman. Ano de criação: 1967

Figura 32: Propriedades do Signo em relação a ele mesmo

Fonte: Próprio autor.

22 Seu surgimento se deu na série de TV, interpretada por Yvonne Craig posteriormente a persona-
gem foram adaptadas as Histórias em Quadrinhos.
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Superman nº 279

Figura 33: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.23 

23 Disponível  em  <
https://vignette4.wikia.nocookie.net/marvel_dc/images/0/0c/Superman_v.1_279.jpg/revision/latest?
cb=20081230023120>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Superman nº 279 Década: Anos 70 Desenhista: Nick Card

Hipoícone:  Há uma  reconfiguração  na  qualidade  desse  signo,  as  cores  apresentam
variações de preto para cinza, suas botas continuam amarelas com saltos, a tonalidade
amarela em seu signo de morcego continua sendo uma de suas características, seu corpo
feminino pouco se alterou em relação ao Objeto Dinâmico.

Imagem: É por sua
qualidade de representar o

signo, uma Imagem.

Diagrama: Possui
características mais próximas

da categoria Diagrama.

Metáfora: Possui
características metafóricas.

Índice:  Ainda  conserva  algumas  de  suas  singularidades.  O  cinto  de  utilidades  está
presente,  suas  botas  com  saltos,  sua  máscara  inspirada  no  Batman,  e  seu  signo  do
morcego diretamente retirado do Batman.

Símbolo: A inexperiência como símbolo continua na década de 70, com a personagem
necessitando  sempre  ser  salva  por  um  protagonista  masculino.  Ainda  não  possui  seu
próprio editorial, conservando como símbolo maior ser uma versão feminina do Batman.

Características Pessoais identificáveis: Branca Norte – Americana, serve de incentivo
para incrementar histórias de personagens masculinos.

Descrição da capa:  A capa  apresenta  a  Batgirl  caindo  de  um  prédio  na  cidade  de
Metropolis,  onde atua o Superman,  mesmo sendo uma heroína ainda não é capaz de
utilizar dos seus artifícios como o Bat – cinto para escapar da queda.

Figura 34: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.

 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Superman nº 279 Ano de Publicação: 1974

Rema:  É um símbolo  remático por apresentar as principais qualidades que configuram o
Objeto Dinâmico.

Dicente: Pode ser evidenciada a Batgirl nesse signo por apresentar elementos como cinto
de utilidades e a característica de ser inexperiente.

Argumento:  Ainda não é considerado um símbolo expressivo para os consumidores, não
possuindo uma História em Quadrinhos própria na primeira metade do século XX.

Figura 35: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.



70

Annual Nightwing nº 2

Figura 36: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.24 

24 Disponível  em  <https://static.comicvine.com/uploads/scale_small/0/40/109947-18491-108584-1-
nightwing-annual.jpg>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Annual Nightwing nº 2 Década: Segunda metade
dos anos 00 do século XXI

Desenhista: Joe Bennett

Hipoícone:  As cores mantiveram-se como no  Objeto Dinâmico,  porém há alteração no
brilho, agora com destaque que dá aspecto de couro à roupa. Possui formas femininas
exageradas e com grande apelo sexual. O cabelo possui formas mais cheias, condizentes
com a moda da época em que a História em Quadrinho foi feita.

Imagem: É por sua
qualidade de representar o

signo, uma Imagem.

Diagrama: É relativamente
um diagrama apresentando

aspectos com o Objeto
Dinâmico.

Metáfora: Possui algumas
características metafóricas.

Índice:  Possui fortes indícios que remontam ao Objeto Dinâmico: Botas com saltos altos,
Bat  –  Cinto,  luvas e  máscara  do Batman,  porém há alterações na coloração da parte
interna de sua capa, que passa a ser amarela.

Símbolo: O símbolo do morcego é levemente alterado para que a personagem tenha uma
identidade própria, mesmo que não se veja uma independência em suas ações, sempre
dependendo de uma parte masculina  para se firmar  editorialmente.  Os Elementos que
fazem da personagem um símbolo feminino do Batman ainda se encontram presentes,
como Bat-cinto e a máscara.

Características pessoais identificáveis: Branca Norte – Americana, maior independência
do Batman, relacionamento com Robin / Asa Noturna: Dick Graysson.

Descrição da capa:  A capa coloca em evidência o relacionamento do personagem Robin
com a Batgirl. Mostra também uma Batgirl com curvas provocantes em combinação com
um inexperiente Robin.

Figura 37: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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 Annual Nightwing nº 2 p. 36

Comentário: Os seus traços mostravam bem a intenção secundaria da história.

Figura 38: Annual Nightwing nº 2 p. 36 

Fonte: Annual Nightwing nº 2 p. 36.25  

Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Annual Nightwing nº 2 Ano de Publicação: 2007

Rema: O signo mostra uma forte tendência para a alteração da sua forma, o afastamento
total de uma jovem inexperiente Batgirl é evidente na sexualização das suas formas femini-
nas. Também é possível notar que pela capa, o editorial anual é direcionado ao público
masculino, maioria dos consumidores na época.

Dicente: São pouco identificadas as características originais da Batgirl nessa época, indi-
cando uma reconfiguração de seu índice de identidade para os velhos consumidores.

Argumento: Ainda representa uma forte ligação com o Batman, mas seu carácter sexuali-
zado transparece a ideia de uma identidade única para esse protagonista. O morcego e os 
demais símbolos mundialmente conhecidos pelos fãs ainda se encontram em uso.

Figura 39: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.

25 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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Batgirl nº 3

Figura 40: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.26 

26 Disponível  em  <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/S/cmx-images-
prod/Item/15658/SEP110133_1._SX1280_QL80_TTD_.jpg>, acesso em 22/06/2017.
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Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Batgirl nº 3 Ano: 2011 Desenhista: Ardian Syaf

Hipoícone: O Ícone recebe uma nova leitura no Século XXI, suas formas sexualizadas de-
saparecem, indicando assim uma nova forma mais aproximada da realidade feminina. A cor
predominante permanece Preto, sem tonalidades de branco e sua capa tem um tom escuro
levemente roxo.

Imagem:É por sua qualida-
de de representar o signo,

uma Imagem.

Diagrama: É relativamente
um diagrama apresentando
aspectos com o Objeto Di-

nâmico.

Metáfora: Possui algumas ca-
racterísticas metafóricas.

Índice: A bota com Salto desaparece dando lugar ao coturno mais apropriado às cenas de
combates e saltos, que são vistas com mais frequência na personagem, esse é um indica-
dor de mudança de papel da protagonista, antes visto como mera ajudante, agora com edi-
torial único. O cinto de utilidades também é repetido, mas se torna mais útil para persona-
gem que passa a ser vista em ação com mais frequência.

Símbolo: Nesse século tende a se distanciar do Batman, conferindo à personagem uma in-
dependência maior, também é reforçado o signo de heroína independente à sua personali-
dade. Mostra a tendência de se afastar da inexperiência conferida à Batgirl do século XX.

Características pessoais identificáveis: Branca Norte – Americana, independência total 
do Batman, indicação de um relacionamento mais aberto.

Descrição da capa: Aparece agressiva em uma cena de combate corpo – a – corpo com 
seu aliado Asa Noturna.

Figura 41: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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 Batgirl nº 3 p.19

Comentário: A publicação demostra a reconfiguração do signo de identidade da sua nova
protagonista.

Figura 42:Batgirl nº 3 p.19

Fonte: Annual Nightwing nº 2 p. 36.27 

 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Batgirl nº 3 Ano de Publicação: 2011

Rema: Reformula a heroína para se adequar aos novos tempos, possuindo qualidades
mais racionalizadas e adaptadas para o ambiente tenebroso do cenário de Gotam City, sua
cidade de atuação.

Dicente:  Apresenta para o público algumas características do signo que permaneceram
inalteradas.

Argumento: A  simbologia  para  os  consumidores  vem  da  aproximação  da  Batgirl  a
mudanças  políticas  públicas  em  relação  ao  público  feminino,  que  a  editora  está
incorporando  no  século  XXI.  Já  começando  a  demostrar  uma  preocupação  com  a
independência da personagem e um descolamento do Ícone do Batman.

Figura 43: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.

27 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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Batgirl Rebirth Nº 35

Figura 44: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.28

28 Disponível em <https://static.comicvine.com/uploads/scale_large/6/66303/4237170-%24_57-1.jpg>,
acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Batgirl Rebirth nº 35 Ano: 2016 Desenhista: Rafael
Albuquerque

Hipoícone:  Há uma notável preocupação na reformulação icônica da personagem, seus
Qualissignos foram alterados, e a coloração preta deu lugar ao Roxo Claro. Ainda é forte a
presença do Amarelo que leva o leitor a uma associação com o Objeto Dinâmico, mas com
tom mais suave. Suas formas femininas se demonstram mais compatíveis com sua idade.
O tom ruivo escuro dos cabelos da lugar à coloração mais avermelhada.

Imagem: É por sua
qualidade de representar o

signo, uma Imagem.

Diagrama: Apresenta
pouquíssimas características

de Diagrama

Metáfora: É uma metáfora do
século XXI do Objeto

Dinâmico.

Índice: Faz lembrar sua identidade como a personagem Batgirl apenas por sua máscara do
Batman, Bat-cinto e o signo de morcego em seu peito. 

Símbolo: Seu símbolo como versão do Batman foi modificado,  apropriando – se ainda
mais do símbolo próprio da personagem dos anos anteriores. 

É  nítida  a  preocupação  de  conquistar  novos  públicos,  mas  não  há  uma
dissociação com o signo do morcego, Ícone Degenerado, globalmente conhecido por todos
os personagens associados ao Batman.

Características pessoais identificáveis: Branca  Norte-Americana,  atua  independente
como  Barbara  Gordon  e  com  liberdade  para  atuar  como  Batgirl  sem  interferência  de
protagonistas masculinos.

Descrição da capa: Evidencia a personagem portando smarthphone, símbolo tecnológico
do século XXI. A personagem aparece em destaque diante de outros figurantes femininos
com personalidades fortes que surgem nos novos movimentos sociais.

Figura 45: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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Batgirl Rebirth nº 1

 

Comentário: Demonstra uma viagem da Batgirl sozinha no Japão como signo de sua 
independência.

Figura 46:  Batgirl Rebirth nº 1

Fonte: Batgirl Rebirth nº 1 p.229

29 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Batgirl Rebirth nº 35 Ano de Publicação: 2016

Rema: Para nova geração de fãs, pelas cores e estilos de sua forma de desenho, pode
sugerir que o público correspondente seja do século XXI, acostumado com o processo de
desenho e pintura feitos em computador. Pode-se suspeitar de um redirecionamento da
personagem que agrada a um novo nicho de público, o feminino.

Dicente:  Resta  somente  o  signo  do  morcego  do  Batman  e  a  sua  máscara  (mesmo
reestilizada), a personagem pode ser utilizada para experimentação do signo do  Objeto
Dinâmico para o novo público consumidor.

Argumento:  Parece ter um plano editorial  de tornar a Batgirl  um símbolo para a nova
geração,  imbuída  com  elementos  característicos  das  autonomias  propostas  por  novos
movimentos sociais femininos.

Figura 47: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.
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7 ARLEQUINA: PERSONIFICAÇÃO DAS HEROÍNAS NO SÉC XXI

Criada na  década de  90,  em um contexto  político  totalmente  avesso às

outras heroínas do mesmo mundo fictício que o seu, a Arlequina nasceu em um

panorama  social  onde  as  liberdades  para  as  mulheres  estavam  em  curso  de

maturidade. 

Criada por  Paul  Dini  e  Bruce Timm para  ser  ajudante de palco  do vilão

Coringa na série de desenho animado: Batman: The animated séries, foi inspirada

na atriz Arleen Sorkin. Era a personificação da jovem mulher como apresentada na

cultura pop no fim dos anos 80, onde sua principal referência era cantora popular

Madonna.  As  jovens  mulheres  desse  tempo,  pertenciam  à  geração  yuppie

americana, cultivavam a independência financeira e os valores individuais.

A personagem  teve  seu  desenvolvimento  no  momento  em  que  o  Anti-

heroísmo ganhava força nas novas narrativas populares. Protagonistas com papel

forte  e  sem  código  de  honra  que  detinham  forte  valorização  de  suas  próprias

condutas  morais  encontravam-se  em  seu  principal  momento  editorial,  como  um

reflexo  da  própria  sociedade  que  vivenciava  a  violência  nas  ruas  com  o  crime

organizado, drogas e comércio ilegal de armas em expansão.

Criada como uma vilã, e por isso com características sempre intempestivas,

a  personagem  tem  alcançado  bastante  popularidade  nos  atuais  momentos  da

editora,  se  tornando  principalmente  um  grande  ícone  de  moda  da  juventude

feminina. Com o passar do tempo, a personagem teve seu vestuário reformulado,

em  uma  proposta  comercial  de  aproximação  com  o  novo  público  consumidor

feminino. 

 Com a importação para outras mídias de massa como o cinema, atualmente

vem se consolidando cada vez mais como principal personagem para a DC Comics

no século XXI.

"Eu me refiro à Arlequina como o quarto pilar da DC Comics na
nossa linha de títulos, atrás de Superman, Batman e Mulher-
Maravilha."  É  assim  que  Jim  Lee,  copublisher  da  editora,
explica a importância da personagem hoje, em entrevista ao
Vulture. Além de protagonizar o filme da Arlequina hoje estrela
três séries dentro  Esquadrão Suicida da DC, e está entre os
produtos mais vendidos entre os licenciados da empresa. "Ela

http://www.vulture.com/2016/08/harley-quinn-boom-suicide-squad.html
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é sempre uma best seller e fica frente a frente com o Batman e
o Coringa entre os personagens mais requisitados pelos fãs",
diz  Kevin  Kiniry,  vice-presidente  da  DC  Collectibles30

(HESSEL, “Arlequina hoje é o quarto pilar da DC”. Disponível
em:  <https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/arlequina-
hoje-e-o-quarto-pilar-da-dc-diz-jim-lee/>). 

30 Disponível em <https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/arlequina-hoje-e-o-quarto-pilar-da-dc-
diz-jim-lee/>, acesso em 22/06/2017.
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7.1 Análise Narrativa estética

  Harley Quiin # 1

Figura 48: Harley Quiin # 1

 Fonte: Google Imagem.31

31 Disponível  em  <
http://vignette2.wikia.nocookie.net/marvel_dc/images/a/ad/Harley_Quinn_Vol_1_1.jpg/revision/latest?
cb=20081018004611 >, acesso em 22/06/2017.
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 Propriedades do Signo em relação a ele mesmo

Nome: Harleen Frances Quinzel Alter ego: Harley Quinn / Arlequina

Primeira Aparição: Batman: The animated
series 1992 / Harley Quinn: The Roller 
Coaster of love.

Criadores: Paul Dini e Bruce Timm

Qualissigno: Cores: vermelho cornalina, preto, branco. 

Formas: três losangos dispostos em sintonia sequencial, cones, pequenas esferas, forma 
humanoide feminina representando aspecto físico atlético e com ombros e quadris largos.

Sinsigno: Máscara apenas nos olhos, pequeno revolver, collant bi – color, touca de bobo 
da corte.

Legisigno: Bobo da corte, Palhaço.

Características pessoais identificáveis: Branca Norte – Americana, vilã, 
relacionamento amoroso com Coringa.

Motivações: Ser parceira e par romântico 
do Coringa.

Ano de criação: 1992

Figura 49: Propriedades do Signo em relação a ele mesmo

Fonte: Próprio autor.
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Arlequina nº 1

Figura 50: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.32 

32 Disponível  em  <http://hotsitepanini.com.br/dc/wp-content/uploads/2015/04/ARLEQUINA_01-
600x917.jpg>, acesso em 22/06/2017.
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Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Arlequina nº 1 Ano: 2011 Desenhista: Jimmy Palmiotti

Hipoícone: O  Ìcone teve  uma repaginada  em suas  qualidades,  saindo  de  uma forma
cartunesca  para  parecer  cada  vez  mais  com  uma  forma  humana  feminina,  as  cores
permaneceram  com  alterações  na  tonalidade  de  vermelho,  as  principais  formas
geométricas que estampavam do antigo uniforme ainda aparecem nesta versão.

Imagem: Apresenta poucas
características de Imagem do

Objeto Dinâmico.

Diagrama: Não apresenta
características de Diagrama.

Metáfora: É uma Metáfora do
século XXI do Objeto

Dinâmico.

Índice: Não  possui  nenhuma  característica  do  Objeto  Dinâmico,  sendo  totalmente
reformulada visualmente.

Símbolo: Nada restou do antigo signo visual de bobo da corte da personagem.

Características  pessoais  identificáveis: A personificação  de  Palhaço  saiu  do  visual
externo do personagem, porém continua na sua personalidade. Foi desenvolvida mais a
sexualidade nessa personagem, foi elaborando um relacionamento com outra personagem
feminina da DC Comics, Hera Venenosa. Início da mudança de vilã para Anti – heroína.

Descrição da capa: Apresenta a Arlequina totalmente repaginada, com um grande martelo,
com roupa e patins para a prática de um esporte chamado Roller Derby.

Figura 51: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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Arlequina nº 1 p.13

Comentário:  Nessa  fase  editorial  a  personagem ganham relacionamentos  com outros
protagonistas que acompanham até hoje. Indicando um interesse na elaboração do Signo.

Figura 52: Arlequina nº 1 p.13

Fonte: Arlequina nº 1 p.13. 33

33 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Arlequina nº 1 Ano de Publicação: 2011

Rema: Para os consumidores da época em que a História em Quadrinhos foi  feita,  as
velhas cores auxiliadas pelas reconfigurações dos símbolos geométricos fizeram remontar
à estética antiga da personagem, conferindo-lhe identidade.

Dicente: O  editorial  de  2011  não  preservou  nenhuma  característica  relevante  para  o
público consumidor.

Argumento:  A simbologia  antiga  do  Objeto  Dinâmico tratado,  Arlequina,  era  só  uma
ajudante  de  palco  do  Coringa,  sem  pouca  expressão,  depois  passou  a  ganhar  maior
importância diante de outros capangas, mas nunca se desvinculou totalmente da imagem
do vilão protagonista, o Coringa. 

O fato de o aspecto de Bobo da Corte ser deixado de lado, deu mais ênfase ao
seu cabelo, o que pode indicar uma mudança de signo para que a personagem possa ser
utilizada com mais frequência em produtos de marketing para o público feminino.

Figura 53: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.
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Suicide Squad nº 1

Figura 54: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.34 

34 Disponível  em
<http://vignette1.wikia.nocookie.net/marvel_dc/images/2/2a/Suicide_Squad_Vol_4_1.jpg/revision/lates
t?cb=20110915192549>, acesso em  22/06/2017.
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Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Suicide Squad nº 1 Ano: 2013 Desenhista: Federico
Dallocchio

Hipoícone: Continua com a reformulação do Ícone para o século XXI, somente as cores
são mantidas, as formas do seu corpo e das roupas foram alteradas. 

Imagem: Não é uma
Imagem do Objeto Dinâmico.

Diagrama: Não apresenta
características de Diagrama.

Metáfora: É um signo
metafórico que representa a

Arlequina original com
arquétipo beligerante.

Índice:  Nesta versão somente as cores foram preservadas,  os losangos são utilizados
como meio de estilizar sua vestimenta.

Símbolo:  O símbolo  de  bobo  da  corte  pode  ser  observado  na  maquiagem e  em sua
personalidade brincalhona.

Características  pessoais  identificáveis: Ganha  mais  destaque  quando  aparece
conjuntamente com outros protagonistas masculinos.

Descrição  da  capa: Mostra  o  destaque  dado  ao  personagem,  logo  atrás  outros
protagonistas anti – heróis, Pistoleiro e o Homem tubarão.

Figura 55: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.

 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Suicide Squad nº 1 Ano de Publicação: 2013

Rema: Para o público antigo, as cores e as formas geométricas se assemelham com o
velho signo.

Dicente: As novas características foram acentuadas se sobrepondo às antigas, tornando a
personagem mais agressiva de forma que se torne adequada à nova narrativa.

Argumento:  Nota-se a preocupação de envolver  a personagem com outros anti-heróis
para que se possa destacar a personalidade da Arlequina. Desenvolve-se assim um novo
simbolismo  para  a  geração  consumidora  do  século  XXI,  onde  a  figura  do  Anti-herói
encontra-se em alta editorial.

Figura 56: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.
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Harley Quiin nº 26

Figura 57: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.35 

35 Disponível  em  <http://vignette4.wikia.nocookie.net/batman/images/d/d9/Harley_Quinn_Vol_2-
26_Cover-1.jpg/revision/latest?cb=20160323043141>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Harley Quiin nº 26 Ano: 2016 Desenhista: Jonh Timms

Hipoícone:  Novas cores apareceram na personagem, maior destaque para seu cabelo,
agora  com pontas  em azul  e  rosa,  indicando  uma tendência  da moda do  século  XXI.
Conserva  algumas  formas  do  signo,  que  vão  deixando  de  serem  usada  ao  longo  da
produção editorial.

Imagem: Não é uma
Imagem do Objeto Dinâmico.

Diagrama: Não apresenta
características de Diagrama.

Metáfora: É uma metáfora do
século XXI do Objeto
Dinâmico Arlequina.

Índice: Não aparece nenhum índice que remonte ao Objeto Dinâmico.

Símbolo: Conserva  suas  características  na  personalidade,  porém,  pouco  são
demonstradas  em  sua  aparência.  Independência  do  vilão  Coringa  como  uma  marca
editorial.

Características  pessoas  identificáveis:  Branca  Norte-Americana,  bissexual  com
tendência a relacionamento estável com a personagem Hera Venenosa.

Descrição da  capa: Destaque  do  novo  visual  da  personagem acompanhada  de  seus
amigos, exclusivos da edição.

Figura 58: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico

Fonte: Próprio autor.
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 Harley Quiin nº 26

Comentário: Editores brincam com a influência da personagem no cinema que aparece
depois  nas  Histórias  em  Quadrinhos,  com  a  fala  da  Arlequina  sentindo-se
“cinematográfica”.

Figura 59:  Harley Quiin nº 26s 

Fonte: legião dos Heróis36

36 Disponível em < http://legiaodosherois.uol.com.br/>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Harley Quiin nº 26 Ano de Publicação: 2016

Rema: É o início da mudança das cores e das formas da personagem. Se comporta como
um teste editorial  para a nova personagem que mas tarde se consolida no cinema. Já
agrega valores estéticos que refletem os novos movimentos sociais da juventude do século
XXI.

Dicente: Apresenta-se como uma versão de transição, fazendo com que o antigo público
consumidor tenha que acostumar-se, e um novo publico seja atraído mais facilmente.

Argumento:  O  signo  foi  extraído  totalmente  do novo conceito  da  personagem que  foi
retirado do filme Esquadrão Suicida de 2016, nele a Arlequina possui grande destaque. Há
então uma influência direta de outra mídia no editorial de História em Quadrinhos da DC
Comics que se revela uma tendência no começo da década de 10 do século XXI. 

Como  o  cinema  tem  poder  emersivo,  alcança  diversas  localidades,  inclusive  as  mais
distantes em relação ao local em que o filme é produzido, dessa forma, a reformulação da
personagem como um símbolo para os consumidores pode indicar características da nova
política do Século XXI, da liberdade sexual da mulher, maior representatividade feminina
em Histórias em Quadrinhos e do feminismo.

Figura 60: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.
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Legacy Rebirth Harley Quiin nº 1

Figura 61: Quadro Ilustrações de capas 

Fonte: Google Imagem.37 

37 Disponível  em  <http://client-
cdn.crystalcommerce.com/photo/mostgoodhobby/file/e67b28a0605011e6adb14b8073c8e022/large/H
ARLEY-QUINN-VOL-3-1-ARTGERM-LEGACY-EDITION-COLOUR-COVER_700_600_7NTIV.jpg>,
acesso em  22/06/2017.
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Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

HQ: Legacy Rebirth Harley
Quiin nº 1

Ano: 2016 Desenhista: Jimmy Palmiotti

Hipoícone: Não é considerado um Ícone por suas características visuais, somente utiliza-
se das mesmas cores.

Imagem: Não é uma
Imagem do Objeto Dinâmico.

Diagrama: Não apresenta
características de Diagrama.

Metáfora: É uma metáfora do
século XXI do Objeto
Dinâmico Arlequina.

Índice: Não aparece nenhum índice que remonte ao Objeto Dinâmico.

Símbolo: É reafirmado de vez o novo significado da personagem que ganham traços mais
realísticos. 

Características pessoais identificáveis:  Branca  Norte  –  Americana,  anti  –  heroína,
bissexual.

Descrição da capa: Destaque ao novo traço da personagem Arlequina.

Figura 62: Relação do Signo com seu Objeto Dinâmico 

Fonte: Próprio autor.
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Legacy Rebirth Harley Quiin nº 1 p.4

Comentário: Destaque da relação com Hera Venenosa.

Figura 63: Legacy Rebirth Harley Quiin nº 1 p.4 

Fonte: Legacy Rebirth Harley Quiin nº 1 p.438

38 Disponível em < http://ds-club.net/>, acesso em 22/06/2017.
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 Relação do Signo com Interpretante 

HQ: Legacy Rebirth Harley Quiin nº 1 Ano de Publicação: 2016

Rema:  As cores foram mudadas para agradar a um novo público crescente, o feminino.
Tendo uma nova palheta de cores se torna mais fácil  romper com a estética passada,
reconfigurando  a  personagem.  As  cores  rosa  e  azul,  passam  então  a  serem  uma
característica da personagem.

Dicente: Para o público consumidor a personagem não apresenta mais as características
que  a  consagraram,  havendo  uma  completa  reformulação  do  signo,  que  por  possuir
aspectos mais relacionados à moda da atualidade atrai públicos considerados distantes do
mercado das Histórias em Quadrinhos. 

Argumento:  Signo  se  altera  de  vez,  se  afastando  do  símbolo  do  Bobo  da  corte,  só
remontando a esse signo para uma composição narrativa. Como símbolo a personagem
representa mais a liberalização sexual feminina e a imposição dos desejos em cima do
conservadorismo, espelhada no ambiente político do século XXI. 

É característico do seu significado entre o público feminino, que demostra que a estratégia
de mudança editorial surtiu efeito, alcançando nichos de mercado antes esquecidos pela
Editora.

Figura 64: Relação do Signo com Interpretante 

Fonte: Próprio autor.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento da globalização, que permitiu o amadurecimento da

consciência  do  cidadão  global,  os  desejos  de  igualdade  social  nascentes  no

Ocidente têm sido exportados cada vez mais através da elaboração da grande mídia

cinematográfica  e  suas  ramificações,  como  por  exemplo,  seriados,  conteúdos

disponibilizados  na  internet  e  influenciadores  digitais 39.  Essa  nova  demanda  por

representação social em produtos de massa tem alcançado países com sistemas

políticos fechados em regimes ditatoriais oriundos do século XX, até países que

apresentam regimes conduzidos por religiões conservadoras no que tange os novos

movimentos  de  políticas  das  minorias  que  acompanham  essas  produções

midiáticas. 

Sem a internet, também não existiria o fenômeno 99. Esta série de histórias
em quadrinhos criada pelo kuwaitiano Naif al Mutawa apresenta um grupo
de super-heróis  pacifistas,  pluralistas e  antenados com as novidades da
música,  do  humor  e  do  cinema árabes.  Seus  personagens  se  tornaram
extremamente  populares  na  Líbia  e  na  Síria.(WRIGHTS,  Robin.  Revista
Galileu) 40 

39 Disponível  em  <http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2016/01/cinco-anos-apos-dar-inicio-a-
primavera-arabe-ativismo-jovem-segue-em-ebulicao-na-tunisia-5291.html>, acesso em  23/06/2017.
40 Disponivel  em:  <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI281028-17774,00-
O+POP+E+O+HUMOR+REVOLUCIONARAM+O+ORIENTE+MEDIO.html>  Acesso em: 27/06/2017
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The 99 

Figura 65: The 99

Fonte: www.comixology.com. 41

Há então pressão da cultura popular de massa, que tem a capacidade de

influenciar políticas públicas devido ao engajamento de seus consumidores. Essa

capacidade de mudar o mundo real através do imaginário é típica das Histórias em

Quadrinhos e seus protagonistas, que são ícones já enraizados e difundidos pelo

globo.  O  consumo  de  “velhos”  personagens  com  personalidades  engessadas

durante o tempo, aumenta significativamente entre os jovens nascidos depois do

ano 2000, com a mentalidade ambiental apurada e com novas políticas públicas de

inclusão social. Nessa nova conjuntura social, as grandes empresas de mídia, moda,

eletrônicos, entre outras, começam um grande processo de reformulação de seus

41 Disponível  em  <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/S/cmx-images-
prod/Item/20138/ICO001951B_1._SX1280_QL80_TTD_.jpg >, acesso em 26/06/2017.



100

produtos, seus ícones aparecem com novos gostos pessoais e novas formas de

verem o mundo, típica da nova juventude do século XXI.

A  constituição  do  Representamen do  protagonista  vai  além  de  seus

superpoderes, cores ou atributos físicos, também entram quesitos subjuntivos como

sua  personalidade,  mentalidade,  gosto  e  opção  sexual.  Quando  qualquer

personagem considerado um Ícone degenerado, ou seja, conhecido mundialmente,

possui  seus  atributos  signos  alterados  pelo  editorial  da  História  em  Quadrinho,

aparecem alegações complicadoras.  A partir  dessas alterações,  os consumidores

mais antigos (fãs) não conseguem interpretar os atributos signos do Representamen

constituídos  e  enraizados  na  sociedade,  diferentemente  dos  consumidores  mais

recentes.  Muitos  personagens  recebem  atribuições  socioculturais,  se  tornando

Símbolos Argumentativos segundo Peirce, como por exemplo a Mulher – Maravilha

para as Feministas ou o Superman para os Norte – Americanos na Segunda Guerra

Mundial. A Busca por ressignificação pode indicar a tendência editorial de mudança

de público, ou adaptação a um novo conceito político. 

No  que  se  refere  às  super  –  heroínas,  ficam  claras  as  mudanças  nas

concepções artísticas das principais  protagonistas da editora,  principalmente  nas

produções concebidas no século XXI. As personagens femininas deixaram de ser

uma “sombra – espelho” dos super – heróis consagrados, para ganharem mitologia

mais  elaborada.  Todas  essas  reconfigurações  demonstradas  são  frutos  das

conquistas  dos  novos  movimentos  sociais  que  encontram  representatividade  ao

longo do século XXI. 
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