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Botas insinuantes,malhas jus-
tas, tops estupendos, bracele-
tes vigorosos, bustiês aperta-
dos, coxas torneadas, cintos
em cinturas muito finas com
grandes fivelas dividindo cor-
pos ao meio, seios fartos, dis-
cursosdeemancipaçãofemini-
na.Leitoresordináriosdequa-
drinhos não terão prestado
muita atenção nisso, mas os
mais atentos sabem: as super-
poderosas dos comics sempre
deram um banho de estilo e
sensualidade.
Agora, um livro publicado

nosEstadosUnidos,TheSuper-
girls – Fashion, Feminism, Fan-
tasy, and the History of Comic
Book Heroines, de Mike Ma-
drid,debruça-sesobreesseuni-
verso pouco explorado das his-
tórias em quadrinhos. Mike
Madrid é editor de cultura pop
daExterminatingAngelPress,
pequena editora de São Fran-
cisco, e produziu talvez o mais
interessante ensaio até agora
sobre o tema. E é um sucesso:
emoutubro, o livroeraonúme-
ro 1 em compras na Amazon,
na categoria comics, e o núme-
ro 2 no tema “feminismo”.
MulherMaravilha,Supermo-

ça, Batgirl, Mulher Gato, Mu-
lher Invisível: partindodo início
dasHQs,ograndeméritodeMa-
drid é mostrar como as heroí-
nas dos quadrinhos se vesteme

sedeslocampelomundoconfor-
me a moral e os costumes de
suas épocas. E continuam mu-
dando: a nova Spider-Woman
(Mulher-Aranha) é uma agente
secreta caçadora de alieníge-
nas, membro dos Novos Vinga-
dores, e a Batmoça é uma lésbi-
ca de ascendência judaica.
Omundodoheróimacho,nos

quadrinhos, é de fatomais con-
servador, no estudodeMadrid.
Década após década, as roupas
eospersonagensfemininosmo-
dificam-seconformeasmudan-
çassociaisemorais,masosper-
sonagensmasculinospermane-
cempraticamente osmesmos.

No início, por conta do Co-
micsCodeAuthority (CCA)do
Senado americano, as super-
garotas dos quadrinhos ti-
nham de seguir uma imagem
palatável demãe e esposa. São
daí a laboriosa Mulher Invisí-
vel (membrodoQuartetoFan-
tástico) e a Marvel Girl. “Eu
não respondo a ninguém”, di-
zia a vilã Madame Medusa,
que o Quarteto Fantástico en-
frentou em 1965. Era assim
que a mulher liberada era vis-

ta, como umamalfeitora.
Mas a consciência social co-

meçava amudar. Em 1966, a vi-
lã encarnada pela atriz Julie
Newmar no seriado Batman, a
MulherGato, impulsionouafeli-
na maldosa para um patamar
inédito de popularidade. Nos
anos70,comaexplosãodosmo-
vimentos pelos Direitos Civis,
tudoviroudepernasparaoar–
edemicrossaia.Em1969,chega-
va com tudo uma anti-heroína
de biquíni vermelho que faria o
sangue dos rapazes ferver: tra-
tava-se de Vampirella, uma re-
visão dos gibis de terror criada
pelo editor JamesWarren.
Foi nessa época, em 1975,

que Tempestade entrou para
os X-Men, e a revolução sexual
começouadarascarasporbai-
xo das máscaras e das malhas.
As novas integrantes dos
X-Men mostravam apetite pa-
raalgomaisdoquepapéiscoad-
juvantes. A jovemKitty Pryde,
de apenas 14 anos, durante
uma missão, em 1986, revela
que está de olho nos bíceps do
gigante Colossus, de 19 anos.
“Nos anos 90, tivemos uma

explosãodepersonagens femi-
ninos e todos tinham suas pró-
prias revistas.Mas eram incri-
velmente sexualizados. Perso-
nagens como Lady Death ti-
nham seios descomunais e
eram mostrados tomando ba-
nhos em piscinas de sangue”,
analisa o autor. Apesar dessa

explosão de heroínas com “im-
plantes de seios” dos anos 90,
Madrid tambémvêavanços no
mundo do comic book femini-
no. O maior deles, em sua opi-
nião, foi o lançamento de um
gibi intitulado Birds of Prey,
umaespéciede “Thelma eLoui-
se domundo dos quadrinhos”.
Birds of Prey é a união de

duas heroínas, Oracle (que an-
tigamente era conhecida co-
mo Batgirl, e hoje vive em ca-
deira de rodas) e Black Cana-
ry. Oracle é uma espécie de ir-
mãmais velha e treinadora de
Black Canary. Em 2003, elas
adicionamaotimeoutrasduas
lutadoras, Huntress e Lady
Blackhawk(umaesquecidahe-
roína dos anos 1950). Elas
põem o combate ao crime em
segundo plano, e discussões
dequestõescomoamor,solida-
riedade e sexo em primeiro.
Outra heroína típica dos no-

vos tempos é Jenny Sparks, lí-
derdeTheAuthority.Jennybe-
beefuma,ébissexuale“conser-
ta”omundonaporrada.Mulhe-
res violentas e mulheres víti-
mas de violência. Em 2006,
quando a primeira Robin mu-
lher,StephanieBrown, foi bru-
talmente assassinada nos qua-
drinhos,comunidadesdefãsfe-
ministas começaram a discu-
tir o tratamento dado aos per-
sonagens femininos. Eles acu-
savam os editores de precon-
ceito, já que outros Robins que
passaram pela Batcaverna ti-
nham memoriais na saga de
Batman, e Stephanie foi ime-
diatamente esquecida. A pres-
são surtiu efeito. Este ano, a
DCComicslançouumanovasé-
rie emqueStephanie ressusci-
ta e se torna a nova Batmoça.
“As pessoasme perguntam

por que asmulheres não leem
quadrinhos. Eu acho que elas
leriam,mas os gibis de super-
heróis são todos sobre brigas
easmulheresestãoprocuran-
do por algomais que isso”, diz
Mike Madrid. De olho nesse
universo e no crescimento do
leitorado feminino, as edito-
ras começaram a pensar com
mais atenção no que pode ser
atrativo para omundo das su-
pergarotas. ●

Abaixo,algunsexemplosdasgêneseseanálises feitasno livropara
algumasdas personagens poderosas dos gibis, filmes e seriados

Antesprendadas e
mudas, agoradão
pancadaeseduzem
MikeMadrid analisapapel históricodasmulheres nasHQse
dizqueelas seguemmudanças sociais e comportamentais

É dureza ser supermulher, supermãee super-heroína...
Cuidar de filhose combater o crimeaomesmo tempopodeparecer natural,masnãohá superpoderqueajudenas tarefas

●● MULHER MARAVI-
LHA:Criadaem1941, li-
gadaaomitodasAma-
zonas, foi uma revolu-
cionária feminista, na
visão do autor Mike
Madrid. “Euposso tor-
nar homens maus em
bons e mulheres fra-
cas em fortes”, ela di-
zia. Ou então: “Garo-
tas terrestres podem
derrotaromalquando
elas se recusam a ser
dominadas por ho-
mens ruins.”

QuadrinhosSuperfashion:

●● SUPERMOÇA: Cria-
da em 1958 para aju-
dar o Super-Homem.
“Mas, sem experiên-
cia ou senso comum,
ela impulsivamente
voava para dentro do
perigo, causando
mais dano do que be-
nefícios.” Bonita e
teen, fez sucesso e
passou para a Legião
dos Super-Heróis, on-
de está até hoje.

●●MULHERGATO:Nas-
ceuem1940.Parami-
lhares de fãs, a mais
sexy das supergaro-
tas dos gibis – a ma-
lha justa e as manhas
de gato ajudaram na
reputação.Seautono-
meou “A Rainha do
Submundo”. Batman
é louco por ela, mas a
poderosa está do lado
erradoda lei...

●● BATGIRL: Surgiu
em 1966 no seriado
de TV Batman como
vigilante liberada, e
dali foi para os gibis.
Barbara Gordon, seu
alterego, tinha profis-
sãonavidareal.Ela só
tira os óculos, põe a
máscara e ninguém
mais a reconhece...

Vilõeseassassinosque, levados
ao tribunal, são julgados e ino-
centados, têm algo com que se
preocupar:Manhunter, comoé
conhecida nas ruas a promoto-
raKateSpencer.Essavingado-
radosquadrinhosé implacável.
Ela mesma julga e condena, e
executa. É juiz e algoz. Mas há
algosobreManhunterquepou-
ca gente sabe: ela também é
mãe de um garoto de 7 anos.
Umamãe ausente, mas émãe.

AmaternidadenasHQséal-
go cada vez mais presente. E
complicada. A Mulher Invisí-
vel teve problemas em duas
gestações, e na segunda ficou
tão deprimida que acabou sen-
do manipulada por um vilão
chamadoPsycho-Man,deixan-

do aflorar sua dupla personali-
dade. Ela se torna então Malí-
cia, e ataca seus próprios com-
panheiros.Maistarde,umano-
va gestação e a filha que ela
tem, Valeria, acaba indo parar
nas mãos do implacável Dr.
Destino. Dureza de resgate.

Em 1978, o lendário Fantas-
ma, de Lee Falk, o Espírito que
Anda, casou com sua eterna
noiva,DianaPalmer, funcioná-
ria das Nações Unidas, e teve
gêmeos, Kit e Heloise. Menos
mal para Diana, que teve auxí-
lio de um time respeitável de
habitantes da selva deBangala
para cuidar da prole, incluindo
os amistosos pigmeus Bandar.

EmWatchmen, talvez omais
críticogibidesuper-heróiscom

super-heróis como protagonis-
tas, a heroína-mãe, Sally Júpi-
ter, tem problemas com alcoo-
lismo,évítimadeabusosexuale
não consegue estabelecer uma
linhadediálogocomafilha,Silk
Spectre, que também integra
umgrupodesuper-heróis.Pior:
nãoconseguerevelaràfilhaque
elaéfrutodeumarelaçãocomo
próprio estuprador.

O grande babado nos qua-
drinhos atuais é o seguinte:
Joe Quesada, editor-chefe da
MarvelComics, revelou no iní-
cio deste mês que a persona-
gemMaryJaneWatson,namo-
radadoHomem-Aranha, pode
aparecer grávida nas próxi-
mas edições da revista Ama-
zing Spider-Man. E mais: que

Mary Jane também pode se
tornar mãe de um aranhinha
no filmeHomem-Aranha 4, que
temestreia prevista para2011.
Será que picada de aranha ra-
dioativa é hereditário?

“Essas mulheres apresen-
tam uma perspectiva diferen-
te de somente a batalha entre
bememal. Há tambémaques-
tão de fazer do mundo um lu-
gar melhor. Como as antigas
deusas que deliberavamsobre
amor e justiça, vida e morte,
essas rainhas e princesas e da-
mas, anjos e demônios conti-
nuam a inspirar os leitores de
gibis depois de 60 anos, e pro-
metendomais aventuras exci-
tantes e iluminadoras”, escre-
veMike Madrid. ● J.M.

●● MULHER INVISÍVEL:
Irmã e “mãe” do To-
cha Humana, casada
com Homem Elástico
e cuida do Coisa. É a
‘estilista’ do Quarteto
Fantástico. “Enquan-
to os homens são há-
beis para as lutas, ela
só pode espionar.”

SUPERMOÇA–
Na versão
atual, membro
da Legião dos
Super-Heróis
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VINGADORA–Manhunter (apromotoraKateSpencer) e capado livro

REPRODUÇÕES

INDÚSTRIARESOLVEU
MUDARPORQUEHQs
NÃOFAZIAMACABEÇA
DASMULHERES
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