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Quadrinhos Superfashion:

SUPERMOÇA –

Na versão
atual, membro
da Legião dos
Super-Heróis

galeria
Abaixo, alguns exemplos das gêneses e análises feitas no livro para
algumas das personagens poderosas dos gibis, filmes e seriados
●● MULHER MARAVI-

LHA: Criada em 1941, li-

Antes prendadas e
mudas, agora dão
pancada e seduzem
Mike Madrid analisa papel histórico das mulheres nas HQs e
diz que elas seguem mudanças sociais e comportamentais
Jotabê Medeiros

Botas insinuantes, malhas justas, tops estupendos, braceletes vigorosos, bustiês apertados, coxas torneadas, cintos
em cinturas muito finas com
grandes fivelas dividindo corpos ao meio, seios fartos, discursos de emancipação feminina. Leitores ordinários de quadrinhos não terão prestado
muita atenção nisso, mas os
mais atentos sabem: as superpoderosas dos comics sempre
deram um banho de estilo e
sensualidade.
Agora, um livro publicado
nos Estados Unidos, The Supergirls – Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic
Book Heroines, de Mike Madrid,debruça-se sobre esse universo pouco explorado das histórias em quadrinhos. Mike
Madrid é editor de cultura pop
da Exterminating Angel Press,
pequena editora de São Francisco, e produziu talvez o mais
interessante ensaio até agora
sobre o tema. E é um sucesso:
em outubro, o livro era o número 1 em compras na Amazon,
na categoria comics, e o número 2 no tema “feminismo”.
MulherMaravilha,Supermoça, Batgirl, Mulher Gato, Mulher Invisível: partindo do início
dasHQs,ograndeméritodeMadrid é mostrar como as heroínas dos quadrinhos se vestem e

sedeslocampelomundoconforme a moral e os costumes de
suas épocas. E continuam mudando: a nova Spider-Woman
(Mulher-Aranha) é uma agente
secreta caçadora de alienígenas, membro dos Novos Vingadores, e a Batmoça é uma lésbica de ascendência judaica.
Omundodoheróimacho, nos
quadrinhos, é de fato mais conservador, no estudo de Madrid.
Década após década, as roupas
eospersonagens femininosmodificam-se conforme as mudançassociaise morais,masos personagensmasculinospermanecem praticamente os mesmos.

INDÚSTRIA RESOLVEU
MUDAR PORQUE HQs
NÃO FAZIAM A CABEÇA
DAS MULHERES
No início, por conta do Comics Code Authority (CCA) do
Senado americano, as supergarotas dos quadrinhos tinham de seguir uma imagem
palatável de mãe e esposa. São
daí a laboriosa Mulher Invisível (membro do Quarteto Fantástico) e a Marvel Girl. “Eu
não respondo a ninguém”, dizia a vilã Madame Medusa,
que o Quarteto Fantástico enfrentou em 1965. Era assim
que a mulher liberada era vis-

ta, como uma malfeitora.
Mas a consciência social começava a mudar. Em 1966, a vilã encarnada pela atriz Julie
Newmar no seriado Batman, a
MulherGato,impulsionouafelina maldosa para um patamar
inédito de popularidade. Nos
anos70,coma explosãodosmovimentos pelos Direitos Civis,
tudo virou de pernas para o ar –
edemicrossaia.Em1969,chegava com tudo uma anti-heroína
de biquíni vermelho que faria o
sangue dos rapazes ferver: tratava-se de Vampirella, uma revisão dos gibis de terror criada
pelo editor James Warren.
Foi nessa época, em 1975,
que Tempestade entrou para
os X-Men, e a revolução sexual
começou a dar as caras por baixo das máscaras e das malhas.
As novas integrantes dos
X-Men mostravam apetite paraalgo mais do quepapéis coadjuvantes. A jovem Kitty 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
explosão de personagens femininos e todos tinham suas próprias revistas. Mas eram incrivelmente sexualizados. Personagens como Lady Death tinham seios descomunais e
eram mostrados tomando banhos em piscinas de sangue”,
analisa o autor. Apesar dessa

gada ao mito das Amazonas, foi uma revolucionária feminista, na
visão do autor Mike
Madrid. “Eu posso tornar homens maus em
bons e mulheres fracas em fortes”, ela dizia. Ou então: “Garotas terrestres podem
derrotar o mal quando
elas se recusam a ser
dominadas por homens ruins.”

explosão de heroínas com “implantes de seios” dos anos 90,
Madrid também vê avanços no
mundo do comic book feminino. O maior deles, em sua opinião, foi o lançamento de um
gibi intitulado Birds of Prey,
uma espécie de “Thelma e Louise do mundo dos quadrinhos”.
Birds of Prey é a união de
duas heroínas, Oracle (que antigamente era conhecida como Batgirl, e hoje vive em cadeira de rodas) e Black Canary. Oracle é uma espécie de irmã mais velha e treinadora de
Black Canary. Em 2003, elas
adicionam ao time outras duas
lutadoras, Huntress e Lady
Blackhawk (uma esquecida heroína dos anos 1950). Elas
põem o combate ao crime em
segundo plano, e discussões
de questões como amor, solidariedade e sexo em primeiro.
Outra heroína típica dos novos tempos é Jenny Sparks, líder de The Authority. Jenny bebee fuma, é bissexual e “conserta”o mundona porrada. Mulheres violentas e mulheres vítimas de violência. Em 2006,
quando a primeira Robin mulher, Stephanie Brown, foi brutalmente assassinada nos quadrinhos, comunidades de fãs feministas começaram a discutir o tratamento dado aos personagens femininos. Eles acusavam os editores de preconceito, já que outros Robins que
passaram pela Batcaverna tinham memoriais na saga de
Batman, e Stephanie foi imediatamente esquecida. A pressão surtiu efeito. Este ano, a
DC Comicslançou uma nova série em que Stephanie ressuscita e se torna a nova Batmoça.
“As pessoas me perguntam
por que as mulheres não leem
quadrinhos. Eu acho que elas
leriam, mas os gibis de superheróis são todos sobre brigas
e as mulheres estão procurando por algo mais que isso”, diz
Mike Madrid. De olho nesse
universo e no crescimento do
leitorado feminino, as editoras começaram a pensar com
mais atenção no que pode ser
atrativo para o mundo das supergarotas. ●

●● MULHER INVISÍVEL:

Irmã e “mãe” do Tocha Humana, casada
com Homem Elástico
e cuida do Coisa. É a
‘estilista’ do Quarteto
Fantástico. “Enquanto os homens são hábeis para as lutas, ela
só pode espionar.”
Criada em 1958 para ajudar o Super-Homem.
“Mas, sem experiência ou senso comum,
ela impulsivamente
voava para dentro do
perigo, causando
mais dano do que benefícios.” Bonita e
teen, fez sucesso e
passou para a Legião
dos Super-Heróis, onde está até hoje.

●● SUPERMOÇA:

Surgiu
em 1966 no seriado
de TV Batman como
vigilante liberada, e
dali foi para os gibis.
Barbara Gordon, seu
alterego, tinha profissão na vida real. Ela só
tira os óculos, põe a
máscara e ninguém
mais a reconhece...

●● BATGIRL:

●● MULHER GATO: Nasceu em 1940. Para milhares de fãs, a mais
sexy das supergarotas dos gibis – a malha justa e as manhas
de gato ajudaram na
reputação. Se autonomeou “A Rainha do
Submundo”. Batman
é louco por ela, mas a
poderosa está do lado
errado da lei...

É dureza ser supermulher, supermãe e super-heroína...
Cuidar de filhos e combater o crime ao mesmo tempo pode parecer natural, mas não há superpoder que ajude nas tarefas
Vilões e assassinosque, levados
ao tribunal, são julgados e inocentados, têm algo com que se
preocupar: Manhunter, como é
conhecida nas ruas a promotora Kate Spencer. Essa vingadora dos quadrinhos é implacável.
Ela mesma julga e condena, e
executa. É juiz e algoz. Mas há
algo sobre Manhunter que pouca gente sabe: ela também é
mãe de um garoto de 7 anos.
Uma mãe ausente, mas é mãe.
A maternidade nas HQs é algo cada vez mais presente. E
complicada. A Mulher Invisível teve problemas em duas
gestações, e na segunda ficou
tão deprimida que acabou sendo manipulada por um vilão
chamado Psycho-Man, deixan-

do aflorar sua dupla personalidade. Ela se torna então Malícia, e ataca seus próprios companheiros. Mais tarde, uma nova gestação e a filha que ela
tem, Valeria, acaba indo parar
nas mãos do implacável Dr.
Destino. Dureza de resgate.
Em 1978, o lendário Fantasma, de Lee Falk, o Espírito que
Anda, casou com sua eterna
noiva, Diana Palmer, funcionária das Nações Unidas, e teve
gêmeos, Kit e Heloise. Menos
mal para Diana, que teve auxílio de um time respeitável de
habitantes da selva de Bangala
para cuidar da prole, incluindo
os amistosos pigmeus Bandar.
Em Watchmen, talvez o mais
crítico gibi de super-heróis com

super-heróis como protagonistas, a heroína-mãe, Sally Júpiter, tem problemas com alcoolismo,é vítimadeabuso sexuale
não consegue estabelecer uma
linha de diálogo com a filha, Silk
Spectre, que também integra
umgrupo desuper-heróis.Pior:
nãoconseguerevelar àfilha que
ela é fruto de uma relação com o
próprio estuprador.
O grande babado nos quadrinhos atuais é o seguinte:
Joe Quesada, editor-chefe da
Marvel Comics, revelou no início deste mês que a personagem Mary Jane Watson, namorada do Homem-Aranha, pode
aparecer grávida nas próximas edições da revista Amazing Spider-Man. E mais: que
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VINGADORA – Manhunter (a promotora Kate Spencer) e capa do livro

Mary Jane também pode se
tornar mãe de um aranhinha
no filme Homem-Aranha 4, que
tem estreia prevista para 2011.
Será que picada de aranha radioativa é hereditário?
“Essas mulheres apresentam uma perspectiva diferente de somente a batalha entre
bem e mal. Há também a questão de fazer do mundo um lugar melhor. Como as antigas
deusas que deliberavam sobre
amor e justiça, vida e morte,
essas rainhas e princesas e damas, anjos e demônios continuam a inspirar os leitores de
gibis depois de 60 anos, e prometendo mais aventuras excitantes e iluminadoras”, escreve Mike Madrid. ● J.M.
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