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1. Introdução 

  As histórias em quadrinhos são um elemento central da cultura contemporânea, alia a 

cultura icônica e a literária, ou seja visualidades e texto, formando imagens narrativas 

seqüenciais. Nascidos na Modernidade, no final do século XIX, sendo por excelência urbanos, 

sua linguagem quadro a quadro exige do leitor um olhar descentrado. No contexto da 

urbanização e crescimento das cidades, este olhar se relacionava com a própria “fragmentação 

da vida nas grandes cidades” (VIEIRA, 2013, p.27). Partindo deste ponto, as histórias em 

quadrinhos revelavam em seus conteúdos, elementos de formação discursiva e ideológica, 

sendo produto inserido em contextos culturais e sociais específicos.  

  De fato, segundo Santana (2005) o contexto sócio-cultural sempre exerceu e ainda e 

exerce influência nas produções das histórias em quadrinhos, ao revelar gostos, preferências, 

disseminar valores e posicionamentos por parte dos que os produzem e dos que os consomem. 

Pesquisando sobre o movimento de quadrinhos autorais nacionais, há uma forte preocupação 

em ser tornar visível e reconhecível o trabalho e nomes de quadrinistas mulheres no Brasil por 

meio de iniciativas coletivas fomentadas por grupos que atuam em redes virtuais (Facebook, 

blogs, sites, revistas online, etc) como Lady´s Comics, Mulheres nos Quadrinhos e o Zine 

XXX2. Nesse sentido, estes grupos divulgam e incentivam tanto a produção de quadrinhos 

feito por mulheres quanto o consumo de suas histórias.  

  Logo, a enfatização de temáticas sociais que estão na ordem do dia da sociedade são 

parte de muitos enredos, no qual as histórias fantásticas mainstream (como as das editoras DC 

Comics ou Marvel) saem de cena para entrar assuntos e discussões dotados de uma 

politicidade, envolvendo temáticas relacionadas ao corpo, autoaceitação, afetividades, 

sexualidade e representação de gênero. As narrativas de duas quadrinistas nordestinas, uma da 

1 Doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
2Disponíveis em: http://ladyscomics.com.br/; https://www.facebook.com/MulheresNosQuadrinhos/; 
https://www.facebook.com/zinexisxisxis/  
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Paraíba (Thais Gualberto3) e outra do Rio Grande do Norte (Renata Nolasco4) serão foco de 

atenção deste trabalho, realizando uma análise interpretativa sob o olhar antropológico e de 

estudos de gênero de algumas tirinhas do livro Olga, a sexóloga (2015) e de publicações de 

webcomics
5 da página virtual Atóxico

6. Estas tirinhas propõem novos olhares e experiências, 

disseminando valores e posicionamentos em contextos sociais específicos e relevantes sobre o 

que é ser mulher na contemporaneidade.  

  Criada em 2009 e representando um público feminino entre a faixa etária dos 25 a 35 

anos de idade, a personagem Olga, idealizada por Thais Gualberto surgiu de uma necessidade 

de se buscar a emancipação sexual da mulher. Os discursos sobre as representações do 

feminino atrelado a categoria mulher construídas por/através de Olga, a sexóloga são 

moldados por comportamentos de empoderamento sexual, em que a mulher é um sujeito ativo 

e opinativo em suas ações, dotado de inteligibilidade, independente e agressivo. Com traços 

simples, sem cores e utilizando-se do humor e da sátira, Olga possui comportamentos que 

distanciam-se dos traços tradicionalmente ligados à representação do feminino em super-

heroínas como a vaidade, adequação ao padrão dominante de beleza, força, doçura, sedução e 

sendo tipicamente guerreira7.  

  Já os quadrinhos de Renata Nolasco em Atóxico, não possuem uma personagem 

central, mas são ilustradas situações cotidianas com mensagens reflexivas das mais diversas, 

sobre direitos sexuais e reprodutivos, violência, identidade de gênero e /ou de empoderamento 

feminino. Os traços de Renata são detalhados, com formatos, cores e traços bem definidos. 

Diferente de Thaís que utiliza do humor, ela traz o drama, a reflexão e a crítica direta. 

A produção cultural destes quadrinhos envolve o que a antropóloga Sherry Ortner 

(2007) chamou de “políticas narrativas envolvidas na construção de agência” (p.59), dentro 

de um corpus particular de narrativas no qual uma personagem feminina toma a iniciativa de 

ações, desenvolvendo papéis de agência ativos. A questão da agência tem a ver com a 

3 Formada em Arte e Mídia pela UFCG, começou a se dedicar aos quadrinhos no ano de 2009, com a criação de 
Olga. Já participou de alguns projetos coletivos de publicação de quadrinhos como Coletivo WC e Revista 
Inverna. Atualmente coordena a Coordenação de Quadrinhos de uma entidade governamental voltada para 
atividades culturais. Neste espaço, há uma Gibiteca no qual se realizam eventos e debates em torno das 
produções em quadrinhos local.  
4 Formada em Comunicação Social, se considera feminista, no qual seus quadrinhos abordam questões político 
sociais  e temas do cotidiano.  
5 Formato de histórias em quadrinhos que são publicadas na internet. 
6 Disponível em https://www.facebook.com/atoxiconolasco/  
7 De acordo com Odinino (2015) a personagem precursora como super-heroína Mulher Maravilha, mantinha 
muito destes traços como a vaidade, a força, a beleza e o encanto ligados a uma figura mitológica de guerreira. 
Criada por volta dos anos 40, as aparições da personagem, mesmo desempenhando um papel  mais ativo, insere-
se no contexto do imaginário masculino,  no qual seus atributos principais era o poder de sedução e a beleza. 
Para a autora, a Mulher-Maravilha surgiu  “para satisfazer o olhar masculino sexualizado do que para assegurar 
algum tipo de emancipação feminina” (p.87).  
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intencionalidade dos atores, vistos como agentes da vida social, envolvem-se em múltiplas 

relações sociais nos quais se enredam e não podem agir fora dela. Estas relações múltiplas 

são as relações de poder, desigualdades, competições, solidariedades no qual estes agentes se 

envolvem e são envolvidos.  

Portanto, será nessa ótica que as análises serão feitas, baseando-se nas contribuições 

desta autora, levando em conta que estes quadrinhos são formas de expressão de liberdade de 

suas criadoras dotados de potencialidades, manifestando os anseios de um novo modelo de 

identidade política, um modelo de “consciência de oposição” (SANDOVAL, 1982) em 

relação às redes de poder “a partir da outridade, da diferença e da especificidade” 

(HARAWAY, 2009, p.48), em que as subjetividades se baseiam principalmente nos 

discursos e nas práticas relativas ao gênero e a suas diferenças. 

 

2. A agencialidades em questão e as construções discursivas de gênero 

 

 Os estudos sobre agência de Sherry Ortner (2007) se pauta pela teoria da prática, em 

que a produção de sujeitos sociais acontece por meio da prática do mundo e da produção do 

próprio mundo por intermédio da prática. Com isso, destaca que há uma relação dinâmica 

forte entre os indivíduos e as forças sociais e culturais, no qual se empoderam de maneiras 

complexas e como também trabalham através delas. Assim, esta dinâmica elabora os sujeitos, 

suas ações e posições na vida cotidiana. Nesta perspectiva, a agência possui dois campos 

significativos: um sobre a questão da agência quanto a intencionalidade  e com o fato de se 

perseguir projetos e o outro, que tem a ver com o poder, ou seja, com o fato de agir no 

contextos das relações de desigualdades, de assimetrias, de diferenças e de forças sociais. 

Seus esforços em tratar sobre estes campos, enfatiza a agência como questão marcada pelo 

gênero. 

 É a partir deste ponto que as suas contribuições se tornam elucidativas para se 

compreender as agencialidades que se formam nas construções discursivas de gêneros nas 

artes dos quadrinhos de Renata e Thaís. As relações de agência e poder encontrados nas 

relações de gênero apontam para contextos marcados pelas desigualdades, em que o poder 

opera tanto na dominação quanto na resistência. A construção textual da agência demonstrado 

por Ortner (2007) nos contos europeus demonstra uma determinada política de agência: “o 

trabalho cultural envolvido na construção e na distribuição da agência como parte do processo 

que cria pessoas apropriadamente definidas em termos de gênero, e assim, entre outras coisas, 
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diferentemente empoderadas” (ORTNER, 2007, p.59). Assim, as personagens femininas 

analisadas nos contos terão agências ativas ou não, dependendo das forças sociais presentes. 

As mocinhas, heroínas, bruxas e madrastas terão agências distribuídas e construídas de modos 

particulares, às vezes fora ou contra o poder cultural e político que estão presentes nas 

relações de gênero, demonstradas como desiguais.  

 Em Olga, a sexóloga,  a condição de agir da personagem enreda-se em situações de 

poder, desigualdades e competição. Os discursos de gênero são construídos em torno da idéia 

dos modelos masculinos e femininos atrelados à categoria homem e mulher, respectivamente, 

produzidos pelos discursos da diferença. Os simbolismos masculinos e femininos são 

entendidos como elementos que se competem. A natureza oposicional destas categorias é 

demonstrada em situações em que a construção do Outro masculino é inferiorizada, 

desvalorizada e fragilizada (figura 1 e 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2  – Atributos do sujeito masculino e  as fragilidades da masculinidade retratadas em Olga 

Fonte: Gualberto, Thais. 2015. 

 

 Na coletânea de Olga, o homem é retratado desprovido de habilidades em satisfazer a 

mulher, não sendo companheiro ao concordar em utilizar preservativo, abandono da 

paternidade, incompetente em assuntos relacionados ao sexo ou está preso as expectativas 

engendradas na ordem patriarcal. Já nas narrativas de Renata, o homem é visto em um sistema 

de privilégios em relação à mulher; ao buscar suas próprias práticas culturais de construção de 

masculinidade no mundo contemporâneo ocidentalizado,  ainda assim, configurará situações 

de desigualdades em relação a outros papéis e práticas diferenciais destes. 
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Figura 3– O homem representado dentro de um sistema de prestígios 
 Fonte: Atóxico, 2016. 

 

 As construções discursivas de gênero nas duas criações levam em considerações as 

relações de poder e a diferença do outro, como também contextos de violência marcados por 

sujeitos generificados.  O Outro  masculino é visto por meio destas relações de diferença 

oposicional homem versus mulher, pautados pelos papéis dicotomizados, no qual o gênero se 

constrói como “elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos” (SCOTT, 1995, p.21), implicado na concepção e no poder de si.  

 Nas primeiras tirinhas, por meio da sátira e do humor, Olga possui uma  

excessividade de sua agência, não sendo observada nas tirinhas da coletânea, nenhuma 

situação de punição sofrida pela personagem, como acontece nos contos europeus analisados 

por Ortner (2007) em que as personagens femininas eram punidas por sua agencialidade ativa 

por se apoderarem da ação e a promoverem assumindo o papel reservados habitualmente aos 

heróis masculinos. Já a representação do ser mulher na outra tirinha reflete sobre a opressão 

das mulheres em contextos culturais específicos.  

 Nesta imagem, é interessante observar que mesmo que a criadora demonstre a 

desconstrução do modelo social de masculinidade e feminilidade presentes nos parâmetros 

heteronormativos – ao representar o homem de saia, maquiagem, ou seja, “homem 

desconstruido”  e a mulher com os seios a mostra, pêlos nas axilas e nas pernas, cabelos 

curtos, sendo “a feminista” – representa essa própria desconstrução de parâmetros dentro de 

categorias de dominação em que se estruturam toda uma realidade heterosocial. Assim:  

 
Discursos sobre gênero e categorias de gênero não são poderosos porque 
oferecem descrições acuradas de práticas e experiências sociais, mas porque, 
entre outras coisas, produzem homens e mulheres 
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marcados por gênero, como pessoas que são definidas pela 
diferença. Essas formas de diferença são o resultado da operação 
da significação e do discurso, e quando postas em jogo fazem 
surgir os efeitos discursivos que produzem a própria diferença de 
gênero, assim como categorizações de gênero (MOORE, 2000, p. 17).  

 

 Não cabe no escopo deste artigo trazer discussões referentes às críticas quanto às 

formas dicotômicas de concepção sobre gênero presentes nas narrativas destas artistas, mas 

sim como o gênero e seus discursos são utilizados para produzir a diferença, substrato 

principal que fomentam as agências em jogo. Temos que considerar que diante destas 

politicidades de agências presentes nas tirinhas, estas narrativas constituem espaços de 

engajamentos e agenciamentos no qual a suas criadoras  evidenciam seus posicionamentos 

sociais com o esforço em se construir fantasias de identidade  por meio da identidade de 

gênero e dos discursos de gênero. As fantasias de identidades corroboram  com a idéia de que 

os  indivíduos assumem múltiplas posições de sujeitos motivados por questões emocionais e 

subconscientes. 

 
Nesse contexto, a fantasia, no sentido de idéias sobre o tipo de pessoa que se 
gostaria de ser e o tipo de pessoa que se gostaria que os outros acreditassem 
que se é, tem claramente um papel a desempenhar. Tais fantasias de 
identidade se ligam a fantasias de poder e agência no mundo (...). O uso do 
termo “fantasia” é importante aqui porque enfatiza a natureza muitas vezes 
afetiva e subconsciente do investimento em várias posições de sujeito, e nas 
estratégias sociais necessárias para manter esse investimento (MOORE, 
2000, p.38). 

 

 Nesse sentido, as fantasias de identidades têm a ver com as auto-representações que 

os indivíduos tem enquanto sujeitos marcados por gênero, se ligando as questões de poder e 

agência. As representações do feminino e o que é ser mulher levam em conta as 

subjetividades não como unitárias, mas como múltiplas e sendo “o  produto de vários 

discursos e práticas relativas as diferença de gênero” (MOORE, 2000, p.35). Essa discussão 

se torna mais complexa ao entender que a busca por uma definição do que é masculino ou 

feminino (assim como entender o que é homossexual ou heterossexual)  não é constante nos 

estudos de gênero, pois há uma variedade de formas de ser e de se construir, como menciona 

Machado:  

 
Se há um consenso hoje nos estudos de gênero é que não há uma constância 
da definição do que é masculino, do que é feminino, do que é heterossexual 
e do que é homossexual. São construções sociais e culturais mutáveis, não 
determinadas pela fundação biológica ou pelo determinismo cultural, pois 
vivenciadas por investimentos subjetivos distintos com agencialidades 
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diversas em práticas relacionais inseridas em situações de poder cambiantes 
(MACHADO, 2014, p.22)   

 

 As narrativas aqui analisadas são apenas uma destas formas de se construir o que é 

feminino, feminilidade, pois estamos tratando aqui dos investimentos subjetivos de 

representação do feminino e das estratégias de agencialidades presentes. Por isso os termos 

fantasias de identidade e de poder tornam-se cruciais para se referir as construções e aos 

diferentes tipos de agências relacionadas às questões de gênero ao pensar este conceito como 

construção cultural em transformação, como “identificações em processos” (MACHADO, 

2014) mediante as práticas e comportamentos dos sujeitos no interior das relações de poder. 

Logo, as classificações de gênero não devem ser apropriadas como verdades das coisas e sim 

como “formas e processos de os sujeitos se classificarem sempre de forma incompleta” 

(MACHADO, 2014, p.24).  

 Estas considerações são importantes pois como política narrativa, os quadrinhos aqui 

mencionados são formas de expressão de liberdade de suas criadoras. Estamos diante de 

agências que “envolvem a administração adequada da identidade de gênero” (MOORE, 2000, 

p.41), por meio do resgate de experiências, significações e criações que não eram 

representadas no contexto atual dos quadrinhos nacionais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4– Tematização sobre a cultura do estupro e a impunidade do violentador 
Fonte: Atóxico, 2016 
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 Na imagem acima vemos uma narrativa que tem como tema a violência contra a 

mulher, por meio do estupro. Há toda uma problematização sobre questões de justiças no que 

se refere à violência de gênero neste contexto. O corpo da mulher sofre o maior dano, ali o 

medo se instala, fazendo com que se torne um não-sujeito. De acordo com Souza (2017), o 

estupro é uma das formas mais difundidas de violência de gênero. Na ilustração de Renata há 

um esforço em trazer outra representação da figura do estuprador, que na maioria das vezes é 

tido como um homem agressivo ou mentalmente perturbado. Na ilustração, o agressor é um 

homem comum, dotado de faculdades mentais normais, no qual ninguém imaginaria que 

pudesse ser um estuprador. Esta tirinha revela o que Souza encontrou nos seus estudos a 

respeito da cultura do estupro: 

 

A falta de noção da real caracterização do crime de estupro impede muitas 
coisas, dentre elas: que o crime seja registrado; que a condição da vítima seja 
reconhecida e devidamente remediada; que o sistema crie meios mais 
eficazes de prevenção focados na educação sexual dos homens, e não apenas 
na prevenção das mulheres, como acontece atualmente; que seja feito um 
estudo mais aprofundado das causas desse fenômeno etc. A ignorância para 
com o sistema que fomenta a prática de estupro apenas serve para proteger 
inúmeros estupradores do julgamento legal e social por seus atos, 
impedindo, também, o reconhecimento do comportamento ou de 
estimuladores desse ato (SOUZA, 2017, p.24).  
 

 A percepção do olhar de uma mulher retratando outra mulher (ou mulheres) é um 

esforço que aponta para uma nova tradução do feminino, tentando retomar a si mesma e as 

suas experiências na e através da linguagem, construindo “ um lugar para a intimidade” por 

meio “da fala rompida, imperfeita, desregrada(...)” (hooks, 2008, p.863), propondo novos 

pontos de vistas sobre a situação da mulher em diversos contextos culturais que impliquem 

situações de violências simbólicas ou não.  

 Fazendo parte de um escasso grupo de mulheres que produzem quadrinhos no 

Nordeste, estas duas quadrinistas utilizam de sua arte para construir agências como forma de 

poder, por meio da resistência e empoderamento. Elaboram construção de processos 

identitários de gênero, assim como a sua administração, por meio de representações e/ou auto-

representações levando em conta a categoria mulher como constituinte de suas subjetividades 

inseridas e configuradas em relações sociais de poder.  

  

Conclusões: reflexões em curso 
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 Estas artistas fazem parte de um movimento artístico protagonizado por mulheres 

quadrinistas, na elaboração de publicações independentes e autorais que trazem outras 

discussões acerca da representatividade feminina, assim como retratam experiências e 

situações pessoais ou não, trazendo para o espaço público, questões que estão na ordem do 

espaço privado da vida cotidiana de algumas mulheres. Partindo de discussões que estão 

dentro de uma agenda feminista ocidental, propõem outros pontos de vistas sobre o feminino 

em um campo artístico de produção que é majoritariamente masculino – a produção de 

quadrinhos no Brasil -, no qual condicionam as mulheres artistas a um papel secundário na 

história destas produções (SANTOS et al, 2016). 

 Muitas pesquisas que relatam a invisibilidade das mulheres artista no campo da Arte 

(SIMIONI 2008, 2011; CAMARGO, 2011; OSTHOFF, 2010; ZACARRA et al., 2017) 

problematizam as dificuldades de inserção da presença feminina em acontecimentos 

históricos no universo da criação. Assim, muitas vocações artísticas foram silenciadas, 

esquecidas e invisibilizadas. Neste caso, o gênero  posto em primeira análise torna-se mais 

relevante do que a qualidade da arte.  No que tange o campo de produção de quadrinhos, ao 

pesquisar sobre os registros históricos do surgimento dos quadrinhos na Paraíba e no Rio 

Grande do Norte, percebeu-se a invisibilidade quanto às produções de mulheres que fazem 

quadrinhos nestas regiões. Dentro do papel secundário relegados a elas na história da arte dos 

quadrinhos, vem o questionamento inspirado em Correia (1995): “no que elas tornam 

diferentes essas carreiras ao conjugá-las no feminino?” (p.129).   

 Um dos apontamentos que ajudam a refletir sobre tal pergunta é que atualmente 

mulheres quadrinistas tem se tornado adeptas às lutas de alguns Movimentos Feministas 

atuais e nisso surgem questionamentos que são retratados em suas produções artísticas. Os 

movimentos (nas suas diversas pautas e vertentes) trazem questões para a arte que são sociais 

e estéticas, tais como definições de subjetividades, sexualidades, corpo, identidades de 

gênero, violências, assim como de “agendas políticas pessoais e institucionais, de estratégias 

de representação do corpo feminino e múltiplas narrativas, da relação entre o público e o 

privado, e da relação entre arte e artesanato” (BARBOSA, 2017).  

 Perseguindo intenções e realizando metas culturais organizadas e não inocentes de 

relações locais de poder, as mulheres que trabalham ou fazem quadrinhos dentro deste 

contexto de invisibilidade (em se saber quem são elas e onde estão), boa parte delas possuem 

agências no sentido de investir e planejar e até resistir a um campo de produção cultural 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



marjoritariamente masculino, desde a sua origem8. Assim, a resistência como ato de  agência  

sinaliza-se como fator importante dos projetos, das auto-representações, das representações e 

perspectivas da condição do que é ser mulher. Por isso, “talvez a resistência sempre seja desta 

natureza: proteger projetos ou o direito de ter projetos”(ORTNER, 2007, p.68). E assim, as 

mulheres que produzem quadrinhos o fazem, protegendo seus projetos ou reivindicando o 

direito de tê-los, assumem espaços de visibilidades ou de reconhecimento, produzem outras 

formas de ser e de se construírem como mulheres na contemporaneidade. 

 O campo da produção dos quadrinhos realizado pelas quadrinistas revelam novas 

possibilidades para a construção de subjetividades em que se é possível perceber, mesmo que 

metaforicamente e simbolicamente, as representações e auto-representações de si como 

sujeitos marcados pelo gênero, sempre de forma incompleta, ao levar em consideração que as 

subjetividades são múltiplas e contraditórias (MOORE, 2007). 

 Buscou-se assim, refletir sobre estas questões ao abordar a produção Olga, a 

sexóloga e algumas ilustrações publicadas na página do Facebook Atóxico como espaços de 

expressões em que discursos são construídos, negociados e  praticados relacionados à 

diferença de gênero, sem deixar de mencionar, mesmo que de forma breve, os agenciamentos 

envolvidos na manutenção destes espaços, sejam eles de forma textual ou socialmente 

engajados. Este foi apenas um passo que exige uma contemplação etnográfica sobre as 

questões levantadas, sendo o esforço aqui presente uma iniciação a ser explorada.   
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