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1. Apresentação e Justificativa  

As histórias em quadrinhos (hq ou quadrinhos), de forma generalizada, podem ser 

compreendidas como uma mídia híbrida, que envolve imagem e texto, por meio do uso de uma profusão 

de artifícios, podendo utilizar imagens desenhadas ou não e meios midiáticos, sendo publicadas nos mais 

diversos veículos de comunicação, como por exemplo, revistas impressas, jornais, Internet, que se 

integram, em algum nível, com as mais complexas esferas de interesse, desde o simples divertimento, até 

o aprofundamento de questões fundamentais, do cenário político, cultural, educacional ou particular, 

dentre outros (VERGUEIRO, 2018). Acima de tudo, as hq são artefatos sociais e circulam na sociedade 

como itens de consumo, além de movimentarem significativo universo de pessoas para discutirem, 

colecionarem e trocar informações sobre lançamentos, novidades, raridades, interesses comuns e outros, 

sobretudo, em tempos atuais, sobre as adaptações para o cinema. 

A percepção desse fenômeno, explicita a característica da materialidade das hq, evidenciando 

que não se trata somente de uma linguagem, através da qual pode-se circular algo, mas muito mais algo 

corpóreo, palpável, tangível, tátil, sensível, sendo abrigada pelas disposições e moderações culturais e, 

não se pode negar, pelo consumo (MARGONARI; BRAGA JR, 2015), dada nossa condição de sociedade 

extremamente capitalista, porém, jamais sendo seu objetivo primevo. Dito isso, para os propósitos da 

investigação realizada, abordamos os quadrinhos como mídia híbrida consequência do cruzamento 

inseparável entre imagem e texto, entendendo o texto como a narrativa, a história, o roteiro, podendo 

existir hq sem palavras, sem os balões e as onomatopeias, mas sempre deve existir o texto, fruto de uma 

ideia. Por outro lado, utilizamos o termo imagem e não desenho, visto que a imagem pode ser produzida 

por outros meios que não o desenho e apresentam, variando o padrão, a estética e o formato, definições 

diferentes, dentre as principais, tiras em quadrinhos, revistas de histórias em quadrinhos, fanzines, 

cartuns, caricaturas, charges (RAMOS, 2017). 

Tem aumentado do forma efetiva o interesse pelas hq no meio acadêmico e educacional, 

especialmente por aprofundar temáticas diversas, assim como sua inserção nas provas de vestibulares, 

despertando acentuado interesse pela análise de seus conteúdos nos mais diversos campos, áreas e 

possibilidades, com acentuado potencial como produto cultural que, ao se utilizar de forma matizada de 

imagens e palavras, certamente traz benefícios para o leitor e especificamente para a educação, visto que, 

dentre suas abordagens e temáticas, são tratados de todos os aspectos da vida, atingem todas as camadas 

sociais e trazem contribuição real para todas as disciplinas. 

A importância dos quadrinhos e seu uso na educação vem crescendo entre educadores, 

pesquisadores e instituições que discutem alternativas para construção de práticas pedagógicas inovadoras 

que possibilite a formação de sujeitos críticos e autônomos capazes de construírem seus próprios 

conhecimentos e colaborar na formação dos demais, não existindo limites para o uso das hq em ambientes 

educacionais, bastando que os professores conheçam e se aprofundem no universo destas e saibam 

escolher aquelas que melhor possam servir aos seus objetivos e interesses didáticos, sendo importante 

ressaltar que os estudantes têm familiaridade com as hq, tratando-se de uma mídia fácil de ser utilizada e 

encontrada, além de ajudar na socialização de crianças e jovens, principalmente pela leitura 

compartilhada, pois os jovens que leem hq demonstram acentuada aptidão para discutir e trocar ideias. 

(VERGUEIRO; RAMOS, 2013) 

As experiências com o uso das hq na educação têm demonstrado ser uma opção importante no 

processo de desconstrução dos estereótipos construídos acerca de muitos aspectos, conceitos, práticas, 

dentre outros, tais como a cultura do povo em sua história, religiosidade e costumes, as mulheres, os 

pobres, os homossexuais, os infames e renegados, os povos de regiões tidas como não centrais, povos 

imigrantes, o nordeste brasileiro e sua cultura, povos ciganos, dentre muitos outros exemplos. 

Dentro do universo dos estudos sobre gênero feminino, por meio da realização de investigações 

aprofundadas, como vimos realizando no Núcleo de Pesquisa em História Cultural, Sociedade e História 

da Educação Brasileira (NUPHEB), identificamos que ainda são presentes as formas preconceituosas e 
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discriminatórias como as mulheres são tratadas, quase que totalmente silenciadas e esquecidas em suas 

histórias, contribuições e sentidos, reflexo direto do predomínio machista e da centralidade e poder 

prioritariamente nas mãos dos homens, muito embora a participação feminina em todos as áreas e campos 

humanos seja efetiva e significativa, e não raro, mais marcante do que a dos homens. 

Partindo dessas reflexões e na intenção de proporcionar um diálogo com as questões de gênero 

feminino e o corpus teórico que vem sendo construído sobre hq academicamente, mas também 

socialmente em redes de relacionamento na web, o projeto foi materializado nessa pesquisa para 

proporcionar, nos espaços da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e do Curso de Pedagogia, porém, 

dialogando com outros cursos, tais como, Jornalismo, História, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Letras 

e Educação Física, a concretização de estudos e investigações e, consequentemente, a produção de 

conhecimento científico nas áreas de conhecimento das Ciências Humanas, notadamente, angulando as 

temáticas de gênero, etnia, cultura do povo e processos pedagógicos, a partir de enfoques analíticos de 

matizes diversas e privilegiando, enquanto base estrutural, as mídias modernas, com ênfase nos 

quadrinhos, ampliando as reflexões sobre o tema e trazendo à tona trilhas e práticas a serem exploradas e 

trabalhadas interdisciplinarmente nos cotidianos escolares e universitários, situando aqui a importância 

específica que a investigação proposta efetiva como contribuição para o avanço do conhecimento na área 

da educação. 

Imersos neste intuito, trabalhamos com o conceito de gênero defendido por Scott (1995), que 

defende que gênero seria um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças 

identificadas entre os sexos, que possibilita meios de entender o significado e as complexas conexões que 

pontuam as diversas formas de interação humana, sendo, neste sentido, uma construção social 

estabelecida por uma sociedade ou cultura para permear as relações entre homens e mulheres, 

notadamente no conhecimento sobre as diferenças sexuais percebidas e na compreensão de como são 

produzidas estas relações, ou seja, a organização social/cultural da diferença sexual, a forma pela qual as 

capacidades e diferenças sexuais dos corpos humanos são transpostas para a prática social e tornadas em 

objeto do estudo e da investigação sociológica, antropológica e histórica. 

Portanto, nosso estudo e investigação sobre e com mulheres, evitou as armadilhas apontadas por 

Kofes (1993) de se achar que a categoria gênero, por si só, já daria conta de se trabalhar com feminino ou 

mulher e que, na verdade, não há uma oposição, substituição ou exclusão entre gênero, feminino e mulher 

e sim o alargamento do campo categórico e dos sentidos. Nos interessou investigar a força política 

potencialmente crítica da história das mulheres, como desafiam e desestabilizam as premissas 

disciplinares estabelecidas, principalmente, quando questionam a prioridade relativa dada à história do 

homem, silenciando em relação à história da mulher, no sentido de desafiar a se imergir em novos olhares 

sobre a presença intrínseca de suas lutas, como essas lutas ecoaram e contribuíram para o discurso da 

identidade coletiva que tornou possível o movimento de mulheres em nossa atualidade. 

Neste sentido, essa pesquisa discutiu as possibilidades e, a partir disso, propõe o uso das hq 

enquanto ferramentas pedagógicas, por meio de análise efetivada acerca das hq com abordagens sobre 

personagens mulheres, dentre as quais, representações e sentidos acerca de sua educação, relacionamentos 

humanos, fenômenos sociais recentes as envolvendo em condições diversas, comunicação, circulação de 

discursos, relações de poder sobre as mulheres, dentre outros, tudo isso para identificar e propor a 

conscientização sobre as formas como as mulheres são tratadas na sociedade e suas lutas para a superação 

dos preconceitos e na construção de novas identidades e novos olhares, bem como melhorando, em 

estudantes e professores, a compreensão sobre o potencial, complexidade e riqueza que a linguagem das 

hq pode oferecer para a leitura e releitura desse fenômeno. 

Centrados em referencial rigoroso e imerso nas leitura de hq e inúmeros textos que abordam o uso 

das hq na educação, assim como, envoltos em pesquisas sobre as mulheres na sociedade atual, nos 

despertou a atenção a forma como a personagem Mulher Maravilha é abordada nos quadrinhos e, 

posteriormente, no cinema, inclusive o grande sucesso que obteve o filme Wonder Woman (Mulher-
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Maravilha) de 2017, da Warner Bros Pictures, baseado na personagem homônima das hq da DC Comics, 

com direção de Patty Jenkins e roteiro de Allan Heinberg, contando a história da Princesa Diana, que 

cresce na ilha de Themyscira, habitada e governada por mulheres Amazonas. Depois que um piloto 

americano cai no mar da ilha, é resgatado por Diana e comenta sobre a Primeira Guerra Mundial, ela 

decide deixar sua casa para tentar acabar com o conflito, se tornando numa heroína com super poderes e 

discutindo o protagonismo que as mulheres assumem nas sociedades atuais, principalmente abordando a 

questão do ser mulher fora ou acima dos estereótipos machistas e moralistas impostos a estas 

historicamente. 

Além disso, nos chamou a atenção que, diferentemente de outras personagens mulheres das hq de 

super heroínas que têm suas identificações atreladas ao masculino, tais como Mulher Aranha, Mulher 

Hulk, Batgirl, Capitã Marvel, Supergirl, Thor (Jane Foster, que, apesar de mulher, usa o mesmo nome do 

personagem masculino), dentre outras, a Mulher Maravilha contorna esta tendência, assumindo 

identificação própria e protagonizando o feminino. Assim sendo, trazemos a seguir a descrição do 

processo gratificante e enriquecedor que percorremos na pesquisa. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2017_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher_Maravilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patty_Jenkins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Heinberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Themyscira_(DC_Comics)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
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2. Objetivos e Metas  

 

A pesquisa, após revisão do marco teórico, bem como a afinação da formulação de nosso estudo, se 

assentou nos seguintes objetivos: 

 

1 Demonstrar o porquê de as histórias em quadrinhos serem utilizadas como ferramentas 

pedagógicas na abordagem de temáticas diversas de investigação acadêmica, em especial, gênero e 

mulher; 

2 Identificar os elementos característicos da linguagem dos quadrinhos; 

3 Descrever a trajetória histórica da personagem Mulher Maravilha em hq com o apoio em textos de 

revistas especializadas, blogs, sites, encartes promocionais de editoras e outros; 

4 Analisar os sentidos e significações atribuídos à heroína Mulher Maravilha em hq; 

5 Compreender de que forma o protagonismo feminino é abordado nas hq da personagem Mulher 

Maravilha. 

 

A partir dos objetivos tivemos as seguintes metas do projeto: 

 

1 Produção de um corpus teórico sobre o uso das hq na investigação sobre gênero e mulher e a 

Produção, submissão e apresentação de 02 comunicações, oral ou painel, em 02 eventos acadêmicos 

científicos, no prazo de 12 meses, materializado em 02 artigos a serem submetidos em periódicos 

acadêmicos no prazo de 12 meses, o qual foi plenamente atendido na construção do corpus teórico e se 

materializa neste relatório. Em relação aos artigos, ficamos impossibilitados pela pandemia do covid-19, 

inclusive o cancelamento de alguns eventos e a produção de alguns periódicos, nos quais submeteríamos 

nossos escritos. No entanto, mesmo após a entrega deste relatório, pretendemos submeter artigos e 

apresentações em sessões orais de eventos em data futura. 

2 Produção de 01 capítulo de livro, por meio de produção coletiva, no prazo de 06 meses, o que, 

pelos motivos assinalados acima, não se concretizou. 

3 Realização de 01 oficina sobre o uso de hq na educação, para uma turma de 30 alunos de 

Pedagogia da UESPI, no prazo de 12 meses. Aguardamos o retorno das aulas presenciais ou remotas para 

concretizar a referida meta. 
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3. Material e Métodos (máximo de 2 páginas) 

 

A pesquisa foi desenvolvida tendo como base o processo de pesquisa qualitativa, tendo em vista 

que se tratou de uma abordagem que, segundo Minayo (1994, p. 21), se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificada, ou seja, trabalha com o universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Nos apoiamos nas ideias de Bogdan e Biklen (1994), para os quais a investigação qualitativa incide 

sobre diversos aspectos e, mesmo apresentando muitas diferenças entre si, diversas formas de abordagens 

podem cair na rubrica de qualitativa. Além disso, os dados, foram produzidos a partir de textos e imagens, 

analisando-os em todo a sua riqueza e respeitando a forma com que nos apresentaram, sendo de maior 

significância o processo de produção destes e não simplesmente seus produtos. Para Chizzotti (1995), a 

pesquisa qualitativa possibilita a ligação entre a realidade e os sujeitos, além de compreender uma 

articulação indissociável entre objetividade e subjetividade, o que, em nossa pesquisa, se demonstra 

apropriado no sentido de nos esclarecer possíveis diferenciações entre concepções, representações, 

sentidos e significações acerca de personagens de hq.  

Os sentidos e significados foram de importância central na investigação, centrando nossa 

compreensão na apreensão das diferentes perspectivas e na percepção acerca das experiências e processos 

sobre os quais nos deteremos no contexto das hq e demais textos selecionados como fontes, o que 

caracteriza a investigação, enquanto modalidade, e seguindo Salvador (1986), de bibliográfica, pois nos 

utilizaremos de fontes escritas, principalmente das revistas de histórias em quadrinhos e outros textos 

relacionados a produção, edição, divulgação, circulação e crítica destas hq, notadamente na recolha das 

informações acerca do problema levantado. 

A preferência por esse tipo de mídia, histórias em quadrinhos, ocorreu pelo fato de assumirem lugar 

central no contexto das produções culturais, carregando consigo marcas de um histórico de artefato 

adorado e/ou odiado no decorrer das décadas que se seguiram após seu surgimento, há pouco mais de 100 

anos, conseguindo espaço, inclusive, na educação. 

O levantamento bibliográfico se assentou na leitura e interpretação das obras de teóricos que 

investigam o tema, tais como Moacy Cirne e Waldomiro Vergueiro, que abordam os quadrinhos dentro 

do seu contexto histórico e sua interface com a cultura, educação e comunicação, notadamente as 

interfaces entre hq e Pedagogia, aqui entendida enquanto todo movimento humano, intencional e em 

busca de sentidos e significados sobre as lutas, atuações e ações das mulheres. 

Compreendemos o texto enquanto a mensagem, a fala, o discurso dos sujeitos, em cujo contexto se 

identifica o contexto social, cultural, pessoal, político, dentre outros, dos personagens que fazem a 

experiência do universo investigado, identificando a disposição de encontro com a crítica ou com a 

alienação. O universo dos sentidos e significados ocorrem num contexto concreto, em nosso processo, nas 

tramas e narrativas das hq, em que ocorreu a captação dos discursos, modo de dizer e de interpretar o 

fenômeno sobre o qual nos debruçamos, os ditos e não ditos, silenciamentos e, principalmente, as 

intenções em que se conceberam e produziram os textos, em que desempenhamos o papel de intérpretes 

da realidade expostas diante deles. 

A linguagem, neste sentido, foi instrumento expressivo para a possibilidade da intercomunicação, 

de dominação, de resistências múltiplas e diversas, visto que pode alienar e libertar, constituindo um 

sistema linguístico específico. Assim sendo, entendendo que o discurso sempre fala de alguma coisa 

exterior a si, acabamos por nos orientar a olhar para fora do sistema linguístico, descortinando os sentidos 

acerca dos sujeitos que manifestam os discursos. 

A coleta dos dados foi realizada através do levantamento, leitura e análise das hq da Mulher 

Maravilha, artigos acadêmicos sobre o tema, textos de revistas sobre hq, textos de sites, blogs, 

documentários, vídeos, graphic novel (textos de capa, contracapa, orelha, apresentação etc.), documentos 
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encontrados em bibliotecas, arquivos pessoais e na web, mídias eletrônicas, livros com textos sobre hq, 

artigos em jornais, textos de entrevistas de criadores de hq (roteiristas e desenhistas) e outros documentos 

bibliográficos que continham informações relevantes para o escopo da pesquisa e forneceram evidências 

singulares e informações valiosas sobre o cenário da pesquisa.. 

O levantamento dos dados foi realizado tendo como referência três questões principais: produção de 

hq, caracterização, contextos, linguagens e personagens; identificação dos protagonismos das mulheres a 

partir da análise das aventuras da Mulher maravilha em hq; e os sentidos e significados atribuídos, 

explicita ou implicitamente, a uma personagem feminina em hq.  

A análise deste material bibliográfico ocorreu a partir das concepções da análise do conteúdo de 

Bardin (2009) que remeteu à descrição dos conteúdos das mensagens, centrada na pré-análise, exploração 

do material e na análise e interpretação dos resultados, sendo que, na pré-análise realizamos a leitura 

ondulante e a escolha das obras que analisamos e o dimensionamento que demos às nossas análises no 

estudo; na fase de exploração do material, organizamos as informações e as compilamos segundo 

características comuns identificadas; e finalmente, na análise interpretativa destas informações, fizemos o 

tratamento e a produção teórica que constituiu o conjunto de achados do estudo.  

Assim sendo, atendendo à proposta inicial, a pesquisa foi desenvolvida integralmente nas quatro 

etapas, sendo, o momento de organização da pesquisa, ramificada na constituição da equipe de 

pesquisadores (orientador e bolsista), que efetivou a coleta e a análise dos dados e no levantamento inicial 

de referencial da hq priorizado, além dos demais textos investigados, administradores de sites, blogs e 

outros espaços na internet; o levantamento das fontes da pesquisa; e a organização dos dados produzidos. 

Concluindo o estudo, fizemos as análises e a escrita dos achados finais. 
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4. Resultados e Discussão  

 

Wonder Woman, Mulher Maravilha foi criada por Willian Moulton Marston, psicólogo formado em 

Harvard, escreveu as histórias da heroína com seu pseudônimo, Charles Moulton. Também conhecido 

como o inventor do detector de mentiras do polígrafo. Os Estados Unidos da América (EUA) estavam 

passando pela segunda guerra mundial quando a construção da famosa e extraordinária princesa Diana de 

Themyscira floresceu. Willian Moulton escrevia muito sobre as mulheres destacando que a América iria 

se transformar em um matriarcado e acreditava que as mulheres estavam no caminho da igualdade com os 

homens. Sua visão diante disso o levou a conseguir o cargo de consultor da revista Family Circle. Em 

uma eventual entrevista publicada na edição de 25 de outubro de 1940 do Family Circle ele enalteceu a 

indústria dos quadrinhos e seus comentários gloriosos sobre o editor da All América Comic e DC comics e 

sobre o tema que o levou a uma nomeação para o conselho consultivo editorial de ambas as linhas de 

histórias em quadrinhos. 

Seu primeiro roteiro foi titulado como “Suprema Mulher 

Maravilha” pensada e construída a partir da imagem de suas 

mulheres, Willian Moulton mantinha uma relação de poligamia, na 

época era junto com duas mulheres sua esposa Elizabeth Holloway 

Marston e sua companheira Olive Byerne, o levando a refletir na 

personagem a personalidade de suas mulheres, como por exemplo, 

os braceletes metálicos eram usados por Olive que gostava muito 

nos anos 40 e tornou-se um dos acessórios que protegem a Mulher 

maravilha. Enquanto a força e determinação da Mulher Maravilha 

eram de Elizabeth, o Laço da Verdade foi inspirado em uma das 

invenções de Willian Moulton, o polígrafo.  

O resultado foi uma mulher que não era apenas um uniforme patriótico e lindas pernas e sim aquela 

que representaria as mulheres fortes, corajosas e cheias de atitude da época. Encaminhou esse roteiro a 

um dos editores em fevereiro de 1941, com seu pseudônimo, Charles Moulton, obtendo aprovação, mas 

com a retirada do nome “Suprema” do titulo original e logo em seguida convidou o artista Harry Peter 

para a arte do longa. Mulher maravilha, fez sua primeira aparição em All star comics 8 em dezembro de 

1941 a janeiro de 1942. Durante muito tempo os quadrinhos possuíram o proposito de alimentar as 

fantasias de garotos em vez de focar o interesse de uma audiência feminina. As mulheres de Mouton o 

mostrou que elas eram acima de sua época, e que esse ideal estava ultrapassado. Elizabeth era uma 

mulher forte e recheada de conquistas tinha em seu currículo a graduação em Psicologia, entre mestrado 

na Mount holyoke college em 1915, LLB na Escola da Universidade de Boston de Direito em 1918 e 

mestrado em psicologia pela Radcliff college em 1921, além de palestrante com temáticas que evolviam 

ética e Psicologia. Olive Marston era uma mulher jovial, determinada e cheia de personalidade. Era uma 

mulher firme em seus ideais, estilo e sua forma de encarar o mundo com liberdade e sabedoria. Podemos 

perceber, pelas análises desse levantamento bibliográfico inicial, que contempla a ideia e a criação da 

personagem, um significativo protagonismo feminino. Claro que podemos acreditar que foi somente um 

impulso do criador, Willian Moulton, por achar interessante uma heroína mulher e forte, mas, certamente 

a participação efetiva dessas mulheres de sua vida, uma influência central e determinante neste sentido. 

Quando a mulher maravilha está no quadrinho ela não é fictícia é a representação e inspiração de 

uma mulher real, e sua representatividade no mundo dos quadrinhos é de grande importância. Antes do 

seu protagonismo nos seus próprios quadrinhos, ela fez parte de uma equipe de heróis chamado 

“Sociedade da justiça da América” em que não se passava de uma simples assistente refletindo uma 

imagem aos leiteiros de uma heroína mulher incapaz ou não pronta o suficiente para acompanhar seus 

colegas nos combates/lutas/aventuras. 
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Com o desenrolar dos acontecimentos e com outras intenções, os quadrinhos foram incluindo Diana 

mais frequentemente nas aventuras da liga, até conquistar o seu próprio quadrinho. Consequentemente, 

resultou em muitos olhares críticos, pois seria uma mulher no centro de um mundo de personagens do 

sexo masculino, uma guerreira que faz e resolve seus próprios combates e desafios, que era um dos 

pontos importantes para uma personagem mulher que a encaminhou a um dos primeiros movimentos de 

empoderamento das mulheres nas hq. Outro ponto importante no inicio de sua jornada na 

representatividade é que ela é uma heroína que não tem seu nome vinculado a nenhum personagem 

masculino, como era e ainda é comum nas hq, por exemplo, Mulher Gato, Batgirl ou Supergirl, assim 

sendo livre de qualquer veiculação aos personagens masculinos, o que nos revela outra fase do 

protagonismo e do empoderamento feminino. 

No decorrer da sua trajetória de 1940 aos anos atuais houve algumas 

alterações em sua imagem, feitas em seus quadrinhos. Nos anos da década 

de 1940, Willian Moulton tinha um ideal sobre as mulheres e acreditava que 

sua heroína iria ajudá-las a conseguir acolher as suas condições da época já 

que os maridos estavam lutando na guerra e elas estavam no comando da 

família e trabalhando nas indústrias. A mulher maravilha viria para 

fortalecê-las com a sua história e a sua força em suas aventuras, assim 

como, sua personalidade e ações mostrando que elas eram tão capazes 

quanto os homens. As primeiras edições a representavam como uma 

amazona, que fazia parte de uma sociedade matriarcal que vivia às margens 

do mundo grego, em que as mulheres administravam exclusivamente o 

governo e iam às guerras. Suas roupas eram um maiô e uma saia em cima 

do joelho com as cores da bandeira dos EUA. Quando estava no mundo dos 

homens ela era Diana Prince uma enfermeira do exército, e em outros momentos era a heroína Mulher 

Maravilha onde lutava contra os nazistas ao lado do militar Steve Trevor e sua amiga Etta Candy.  

Nossas análises, sobre esta fase, nos permite afirmar que A ilha de Themycira, onde as amazonas 

viviam e tinham seu próprio governo era uma representação de um mundo melhor que Willian Mouton 

acreditava, esse era um de seus diferencias da época, pois achava que o mundo seria melhor se fosse 

liderado e julgado por mulheres já que elas tinham uma moral mais elevada por serem atentas e honestas 

e que possuíam amor e uma docilidade natural. A visão de Mouton era repleta de características 

feministas, pois ele foi criado por varias mulheres da família no decorrer de sua vida, mulheres fortes e 

guerreiras. No inicio do século XX se deparou com mulheres que lutavam por seus direitos no EAU e na 

Europa, um movimento fortemente influenciado pela mitologia grega, por mitos, como a Ilha de Lesbos e 

poemas de Safo, nos quais as mulheres viviam em paz e progresso apenas entre elas.   

Nos anos de 1980 a Mulher Maravilha passava por um problema que 

era a continuidade de suas histórias que já estavam ficando complicadas e 

contraditórias, pois suas histórias iniciais eram bastante simples e com o 

tempo começaram a ser revisadas e repensadas assim se transformando em 

duas histórias diferentes.  

No desenvolvimento das edições que antecedem os anos de 1980 ela 

perdeu os seus poderes completamente e se tornou uma mulher mortal, sua 

mãe a rainha Hipólita a convoca do mundo dos homens para dizer que elas 

precisam ir para outra dimensão e descansar lá por um tempo para renovar 

suas energias, só que Diana não aceita ir, pois Steve Trevor esta passando por 

problemas do mundo dos homens e ela resolveu ficar para o ajudar, abrindo 

mão assim de seus poderes, seus equipamentos e do seu jato invisível.  
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Identificamos, sobre esta fase, que ao deixar seus poderes e se desvencilhar de 

sua mãe, rainha Hipólita, e viver no mundo dos homens na Edição “Wonder 

Woman Vol. 1# 178, Denny O’Neil e Mike  Sekowsky traziam a “Nova mulher 

Maravilha” ela era retratada como uma mera mortal dona de uma Botique. No 

decorrer dos quadrinhos ela encontrou um instrutor de artes marciais, I-Ching, 

que logo se tornou seu mentor, ela aprendeu rapidamente e se se tornou 

plenamente capaz de se defender sem a ajuda de laços ou braceletes mágicos. Se 

tornando uma mulher independente, sintonizada ao 

mundo contemporâneo. 

 

Diante deste contexto a DC Comics se reuniu com 

editores para resolver a crise dessas edições 

encontrando alguém que traria a atenção dos leitores 

novamente e trouxe George Perez para a família DC 

com o intuito de relançar a Mulher Maravilha junto com o editor e o escritor da 

heroína. As mudanças logo começaram, como por exemplo, a ilha deixou de ser 

chamada de Ilha Paraiso e passou a ser Themyscira o lar das amazonas do mito 

clássico grego. Fizeram com que as histórias que vinham em seguida 

abordassem os perigos e peculiaridades da maneira como as mulheres são 

tratadas no mundo.  

O arco das histórias em quadrinhos da mulher maravilha durante os anos 

2000 é onde acontece mais um marco importante em sua trajetória, mesmo a heroína sendo um ícone 

feminista em sua época, ainda não tinha tido uma roteirista mulher. Nos anos de 2006, a roteirista Gail 

Simone assume a trama. Mais adiante outra mudança acontece na longa que é a entrada do Brian 

Azzarello, um roteirista de quadrinhos Norte Americano, que traz 

à tona as relações da heroína com sua família e o Universo do 

Olimpo, em cujo contexto se encontram as verdadeiras origens e 

os propósitos da personagem. 

Gail Simone, trabalhou em teatros, onde recorria a escrita 

como forma de trabalho criativo. Participou do Comic Book 

Resoures como colunista ate 2003. Um de seus primeiros 

trabalhos foi como roteirista da adaptação de “Os Simpson”, 

“DeadPool” e outros. Sua carreira deslanchou quando produziu 

roteiros para a DC. Assumiu a serie “Aves de Rapina” história em 

quadrinhos de uma equipe feminina destruidora, desenvolveu as 

personagens estreitando laços de amizade e entregando histórias mais serias ao publico. A roteirista e seus 

trabalhos são repletos de representatividade de corpos, gêneros e orientação sexual, exemplos de 

empoderamento, cor de pele. Em uma de suas experiências para a representatividade ser um de seus 

princípios em seus roteiros aconteceu em sua infância quando não aceitava a cor vermelha de seus 

cabelos, já que essa característica genética era difícil de acontecer, em uma de suas eventuais leituras de 

quadrinhos ela viu a personagem Barbara Gordon, Batgirl, que tinha os cabelos vermelhos e era uma 

mulher forte que não tinha medo do perigo, que futuramente iria ter roteiros escritos pela própria Gail 

Simone. Ela uma importante participação nas histórias da mulher maravilha além de ser a primeira 

mulher a participar da trama foi a que passou mais tempo de 2008 a 2010. Em sua versão de mulher 

maravilha ela expõe uma protagonista competente, forte, que obtém conquista em seus atos e poderosa, 

colocada de igual para igual com outros heróis masculinos. 

Uma dessas edições dos anos atuais com sua autoria é a Os Novos 52, onde ela descobre que a sua 

vinda ao mundo é bem diferente da que ela conhecia pois sua mãe, a rainha Hipólita, escondia que ela não 
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teria sido feita a partir de uma figura de argila. Hipólita explica a Diana após ficar encurralada pelas 

indiretas de Discórdia filha de Zeus e Hera, sobre o nascimento de Diana e em meio a um início de guerra 

ela admite que seu nascimento veio de uma paixão inusitada por Zeus, em que se apaixonaram resultando 

em uma gravidez. Para guardar o segredo ela o abandonou. Sua justificativa, a princípio, é que a protegia 

de Hera, esposa de Zeus que matava todos aqueles filhos que eram fruto do adultério de seu marido. Após 

essa revelação viriam muitas mais. 

As hq são ferramentas pedagógicas na abordagem de temáticas diversas, em especial no gênero 

mulher, já que ele serve não só para o entretenimento, mas para muitos intuitos ideológicos. Das edições 

na segunda Guerra mundial onde as mulheres reforçavam seus ideais, os quadrinhos da Mulher Maravilha 

até a atualidade, como Mafalda que acredita que a mulher é chamada a ocupar novos lugares na 

sociedade, Turma da Mônica, entre outras hq que nos mostram realidades, criticas e o cotidiano de uma 

personagem mulher. Através de sua estrutura e linguagem já que não são feitos apenas de textos mas 

também de desenhos, cada balão tem sua intenção e expressão para a demonstração de sentimentos e 

ideais, o que vêm contribuindo para a formação da consciência moral de crianças e adultos, já que a 

temática dos quadrinhos está sendo usada por vários acadêmicos para demonstrar sua importância 

pedagógica. 

Partindo desse pressuposto os quadrinhos e a sua influencia desempenham um papel importante no 

modo como os gêneros feminino e masculino são vistos na sociedade. Portanto os quadrinhos que 

possuem personagens femininas garantem a representatividade para as presentes e futuras mulheres, 

mesmo que o número de quadrinhos masculinos sejam extremamente maiores. Durante esses anos que se 

passaram uma das mudanças que mais trouxeram desconforto foi as origens da Mulher Maravilha, 

Princesa Diana, e seu nascimento, com o intuído de deixar essa heroína dos quadrinhos sem vinculação 

com o sexo masculino foi descrito que sua mãe desejava ter uma filha e fez um apelo aos deuses na beira 

de uma praia e descreveu esta filha com a beleza de Afrodite, sabedoria de Atena, força de Hércules e a 

rapidez de Hermes e, de forma mágica, seu desejo foi concebido. 

As mulheres obtiveram grandes conquistas durante toda a história do mundo, uma delas foi a 

representação de seus espíritos heroicos nos quadrinhos ganhando atenção. Willian Mouton poderia ter 

criado qualquer outro personagem seguindo o padrão da maioria dos outros roteiristas da sua geração, 

porem desenvolveu aquela que faria diferença para todos os leitores de quadrinhos, incluindo a audiência 

feminina. As lutas, movimentos e todas as formas de possuir direitos e espaços por outras mulheres 

inclusive de suas duas companheiras o induziram a excluir a figura masculina do protagonismo dos 

quadrinhos, mostrando também a outros roteiristas e futuros profissionais da área que a mulher é dona de 

suas próprias historias e aos leitores que elas podem dominar todo e qualquer ambiente. 

Outra origem já nos anos atuais é que de uma batalha de deuses, Zeus tentou se esconder na ilha das 

amazonas, sendo surpreendido por Hipólita que lutou contra ele, mas depois de alguns encontros se 

apaixonaram e tiveram uma filha, Diana, que se tornou uma semideusa. 

Suas roupas sofreram muitas alterações desde sua criação até os tempos atuais se transformando em 

apenas um maiô, sobre o que muitos dos editores inclusive o próprio Willian Moulton temia, que a 

Mulher Maravilha fosse 

associada apenas à imagem de 

uma mulher de bela aparência 

de corpo escultural, tal como, 

no imaginário machista, todas 

as amazonas são atreladas a 

essa característica, destacando 

aspectos referentes a sua 

imagem de forma acentuada 

como pode ser visto em muitos 
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outros quadrinhos onde a mulheres são representadas apenas como objetos de desejo masculino, deixando 

em segundo plano sua personalidade, atitude e a heroína corajosa, destemida, inteligente e empoderada. 

A partir dos aspectos e características da Mulher Maravilha foram expostos acima foi identificada, 

em alguns períodos, uma tendência em negar o protagonismo da mulher ou torná-lo mais suave, em que a 

mulher nem sempre são postas como sujeito protagonista de sua historias, mas designada a escolher 

outros aspectos impostos pela sociedade machista, como a mulher apaixonada que escolhe o amor em 

primeiro ao invés de seguir como a heroína forte e destemida que é. 

Um exemplo a ser destacado é a forma como suas origens são abordadas, já que houve uma 

mudança  primordial em sua vinda ao mundo, na primeira delas a rainha Hipólita não teve nenhum tipo 

de relação com sexo masculino para obter Diana, uma forma de demostrar que essa heroína viria para 

mudar os estereótipos seguidos por outros quadrinhos. Já a segunda traz à tona um amor proibido entre a 

Rainha Hipólita, mãe de Diana, com Zeus, deixando clara a necessidade da figura masculina na criação de 

uma das maiores heroínas de todos os tempos, mas, por outro lado, logo em seguida, a personalidade da 

heroína se sobressai e supera possíveis traços de inferioridade, concedendo-lhe protagonismo e 

empoderamento plenos. A seguir apresentamos nossas considerações finais. 
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5. Conclusões  

 

Após percorrermos todo o caminho pensado e planejado para a realização do presente estudo 

investigativo, no qual tivemos a grata satisfação de nos iniciarmos nos trâmites da pesquisa acadêmico-

científica em Ciências Humanas, especificamente na área da educação, dada a natureza de nossa 

formação em Pedagogia, podemos afirmar que o presente Programa de iniciação científica é parte 

fundamental e indispensável para a formação acadêmica plena, por favorecer, além de várias habilidades 

e a ampliação de nossos saberes, a capacidade de produção de conhecimentos, a prática da investigação, 

da busca por informações rigorosas e a moldagem artesanal destas informações em conhecimentos que 

servirão a futuras e futuros pesquisadores. É importante pontuar, não podemos esquecer, que as 

dificuldades e tensões, com colegas da UESPI e com outras pessoas e relações que nos cruzam o 

caminho, foram pertinentes e, de certa forma, importantes para nosso amadurecimento. 

A pesquisa demonstrou, a partir da imersão no referencial teórico selecionado, que as histórias em 

quadrinhos são vastamente utilizadas em contextos educacionais por tratarem-se de ferramentas 

pedagógicas recheadas de ideologias, subjetividades e historicidades, abordando temáticas das mais 

diversas matizes e naturezas, dentre as quais aspectos fundamentais, previstos nas legislações e 

compêndios educacionais, para a formação plena, cidadão e crítica de crianças, jovens e adultos, tais 

como ética, saúde, relacionamento sociais, noções de gênero e sexualidade, identidade e pertencimentos 

étnicos, sociais, de classe e outros, além dos elementos característicos da linguagem dos quadrinhos, que 

despertam, conforme diversas teorias estudadas atestam, a curiosidade, perspicácia, criatividade, 

inventividade e inteligências outras. 

A trajetória histórica da personagem Mulher Maravilha nas hq selecionadas durante o processo de 

angulação e recorte de nossas fontes de produção doas achados desvelou uma personagem que nasce forte 

na sua condição de mulher, rompendo barreiras ideológicas que inferiorizam as mulheres e transgredindo 

valores que representavam as mulheres como recatadas senhoras mães e cuidadoras de lares; passa por 

momentos de retrocesso nessa representação, chegando a ser destituída de sua identidade enquanto 

amazona, que simboliza mulheres fortes e independentes do fator masculino; é representada como 

símbolo sexual, atendendo aos apelos machistas de significação das mulheres; para finalmente, em 

tempos atuais, inclusive a partir da realização de filme que alcança sucesso arrebatador no mundo inteiro, 

como amazona, heroína, independente, forte, determinada, semideusa e, acima de tudo, empoderada 

enquanto representação feminina legitimada e centralmente significada em posição de poder frente a 

qualquer super herói masculino. 

Assim sendo, os sentidos e as significações atribuídos à heroína Mulher Maravilha nos quadrinhos 

investigados são construídos e estão intimamente atrelados aos contextos sociais e aos fatos históricos que 

determinam os comportamentos e valores sociais, notadamente, estadunidenses, por se tratar do local de 

concepção e veiculação de suas histórias, atendendo as lógicas determinadas pelas lutas das mulheres por 

respeito, poder, representação, direitos e controle de suas vidas, seus corpos, valores e escolhas. Não resta 

dúvidas de que a Mulher Maravilha, principalmente, quando passa a ter suas histórias roteirizadas e 

desenhadas por uma mulher, é representada, significada e carrega sentidos de empoderamento, liberdade 

e centralidade feminina, na medida em que convém às mulheres, livre das amarras e imposições 

masculinas. 

Finalmente, para os propósitos e limites dessa pesquisa, as formas dos protagonismos femininos 

abordados nas hq da personagem Mulher Maravilha, investigadas no estudo em tela, apontam trajetórias 

diversas, iniciando com um protagonismo assentado na confluência ou mistura das personalidades de 

duas mulheres reais que tinham relações afetivas com o criador da personagem. O que, descontadas 

questões outras, edificavam uma personagem forte e determinada, muito embora sem ocupar seu espaço e 

importância suficientemente central para de tornar protagonista das aventuras nas quais era representada. 
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No entanto, a personagem vai alçando importante destaque por ser concebida enquanto uma 

princesa da sociedade das Amazonas, mulheres guerreiras livres e fortes, o que reflete na concepção de 

guerreiras da vida real, numa representatividade assentada nas sucessivas lutas e conquistas com força e 

amor que marca as trajetórias de mulheres no mundo real, conseguindo, assim, protagonismo central no 

universo das aventuras de super-heróis, desaguando na conquista de seu próprio quadrinho, ou seja, passa 

a protagonizar uma hq somente sua, como heroína e mulher protagonizando todo um arsenal de 

narrativas. 

O protagonismo da Mulher Maravilha aflora sobremaneira no destaque sobre a ilha onde morava a 

princesa Diana, composta apenas por mulheres e governada por sua mãe a rainha Hipólita, numa forma 

privilegiada de mostrar a capacidade que a mulher possui de conquistar e liderar espaços, algo que era 

praticamente impossível nos anos da década de 1940. 

O protagonismo feminino forte, vai se expandindo quando a Mulher Maravilha deixa seu lar para 

buscar novos horizontes, e sua liberdade fora da proteção de sua mãe, assumindo sua jornada de heroína, 

fortemente demonstrado nos quadrinhos dos anos de 1980, quando se desvencilha de seus poderes para 

viver no mundo dos homens. Nesse período ela se mostra uma nova mulher, que se renova a partir de 

suas condições atuais que mesmo sem seus apetrechos mágicos, presente dos deuses do Olimpo, encontra 

uma forma de ser a mesma mulher poderosa, destemida e forte.  

A partir dos anos 2000 o protagonismo feminino nas aventuras da Mulher Maravilha é demonstrado 

atualizado aos novos tempo e mais impactante, não apenas por suas histórias repletas de questões 

problematizadoras, mas, acima de tudo e principalmente, por ser concebida, escrita e desenhada por uma 

roteirista, Gail Simone, a primeira mulher a assumir a feitura de suas histórias, repletas de aspectos de 

suas própria história, tais como as conquistas em sua carreira e a criatividade, logo tornando-se um ícone 

da representação feminina para outras roteiristas e, acima de tudo, retirando a mulher da condição de 

alavanca para o protagonismo masculino. 

Podemos concluir nossos escritos, frutos da pesquisa em destaque, afirmando que a Mulher 

Maravilha, personagem ícone das heroínas das histórias em quadrinhos, vem, de forma cada vez mais 

efetiva e significativa, protagonizando aventuras repletas do empoderamento e da representação de um 

feminismo forte para mulheres do mundo inteiro, tornando-se referência para diversas lutas das mulheres 

em ambientes do mundo real em que, e aqui assumo minha condição de mulher protagonista de minha 

própria vida, estamos inseridas e desenvolvemos nossas práticas e ações cotidianas. 
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7. Parecer do orientador 

 

O relatório atende plenamente a todos os elementos exigidos pela PROP/Programa PIBIC, 

constando do relato, pormenorizado e fiel, de todas as atividades desenvolvidas durante a vigência do 

Projeto, acompanhadas e coordenadas por minha pessoa. Ressalto que o desempenho da 

bolsista/pesquisadora foi muito bom, demonstrando interesse e acentuado grau de autonomia, bem como 

se apropriado das habilidades e conhecimentos pertinentes ao processo de pesquisa acadêmico-científica 

em Ciências Humanas/Educação. 

Na escrita do relatório, acompanhada e orientada integralmente, demonstrou capacidade de síntese e 

criticidade o que atende aos propósitos do programa. Neste sentido, emito parecer de Aprovação do 

presente relatório. 
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8. Relação de anexos 

8.1 II Seminário Nacional de Filosofia, Educação & Pragmatismo 

 

 
8.2 Participação no Minicurso III: Cultura Pop, Histórias em quadrinhos e narrativas neopragmatista: a 

contribuição de Rorty: 
Ministrantes: Prof. Dr. Heraldo Aparecido Silva (UFPI) e Profa. Dra. Susana de Castro (UFRJ). 

 

OBS: aguardando a certificação da PREX/UFPI 

 

 


