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RESUMO 

 

Este Trabalho Final de Graduação tem como tema o primeiro filme solo da Mulher-

Maravilha, lançado em 2017, direção Patty Jenkins. O filme foi objeto de análise 

fílmica, para identificação dos aspectos feministas utilizados na narrativa. Para tanto, 

as estratégias metodológicas deste trabalho estão entrelaçadas entre a pesquisa 

teórica, a análise quantitativa e a análise fílmica. O problema de pesquisa é: como 

os aspectos feministas são utilizados na narrativa do filme da Mulher-Maravilha de 

2017? A análise tem como objetivo principal entender a construção da personagem 

Mulher-Maravilha e, também, compreender o modo como os elementos feministas 

conduzem a narrativa. 

 

Palavras-chave: Cinema; Feminismo; HQ’s; Representatividade. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This Final Graduation Work has as its theme the first solo film of wonder woman, 

released in 2017, directed by Patty Jenkins. The film was the subject of film analysis, 

to identify the feminist aspects used in the narrative. For both, this methodological 

strategies are interwoven between the the oretical research, quantitative analysis 

and film analysis.The problem is: as the feminist aspects are used in the narrative of 

the film of wonder woman in 2017? The analysis has as main objective to understand 

the construction of the character wonder woman and, also, understand how the 

feminist elements lead the narrative. 

 

Keywords: Cinema; Feminism; HQ’s; Representativeness. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 A Mulher-Maravilha é a representação do significado da palavra maravilha e 

domina as virtudes mais procuradas: sabedoria, coragem, justiça, temperança, 

transcendência e humanidade. Além disso, esta personagem enxerga o que o ser 

humano tem de melhor e acredita em nosso mundo, muitas vezes, mais do que a 

própria humanidade. É importante retratar o papel da mulher na sociedade atual, 

pois, ainda hoje, em muitas situações cotidianas, a mulher é vista como um ser 

inferior. 

Defensora do amor, da verdade e da igualdade, a Mulher-Maravilha se tornou 

um ícone. Ela funciona justamente por caracterizar a mulher de uma forma que, até 

a década de 40, era desconhecida. Ao invés de frágil e indefesa, ela representa uma 

heroína capaz de superar qualquer adversidade com força e inteligência.  

Este Trabalho Final de Graduação (TFG) investigou a representação do 

feminismo por meio da narrativa do filme Mulher-Maravilha (2017), tratando da 

história da personagem e de sua relação com os conceitos do feminismo. Para 

tanto, realizamos uma análise da construção da personagem através da 

identificação e da compreensão das marcas feministas utilizadas na narrativa 

fílmica. Nossa investigação buscou também avaliar o olhar do público sobre as 

marcas feministas do filme. 

 A partir de uma primeira análise do filme da Mulher-Maravilha, pode-se 

perceber várias cenas em que as marcas do feminismo estão aparentes. Essa 

observação coloca em evidência não só o feminismo, mas também a construção da 

personagem como símbolo de um movimento. O problema de pesquisa desta 

investigação é: como os aspectos feministas são utilizados na narrativa do filme da 

Mulher-Maravilha de 2017? 

 Para atender aos questionamentos desta pesquisa, o objetivo principal é: 

estabelecer a construção da personagem Mulher-Maravilha e sua conexão com o 

feminismo. Os objetivos específicos são: compreender o simbolismo das marcas 

feministas no filme; refletir sobre a relação entre feminismo e heroínas no cinema; 

entender de que forma o público percebe o feminismo no filme Mulher-Maravilha. A 

metodologia foi construída através da pesquisa bibliográfica e da videográfica.  



 

 

 

11 
 

 O trabalho foi dividido em quatro capítulos. O primeiro relata a história do 

feminismo, com enfoque na importância das mulheres em todo o processo de 

evolução. Para isso, trabalhamos com os autores como Pinto (2009), Silva (2000) e 

Cestari (2008). Para abordarmos o feminino dentro das HQ’s, as primeiras super-

heroínas que foram criadas, e suas histórias, utilizamos os autores Colling e 

Weschenfelder (2011).  

Já o segundo capítulo é sobre a história das mulheres dentro do cinema, a 

evolução do feminismo no cinema, o starsystem, e a nova geração de atrizes que 

veio após o fim dele. Para isso, buscamos os seguintes autores: Kaplan (1995) e 

Morin (1972). No terceiro capítulo, falamos sobre a história da Mulher-Maravilha e do 

criador da personagem, bem como das mulheres que serviram de inspiração para a 

super-heroína, pesquisamos Lepore (2015). O último capítulo traz a análise do filme 

e das cenas, com a exposição e a reflexão sobre um questionário aplicado online, 

para 65 pessoas, como base na análise que trabalhamos com os autores França 

(2002), Costa (1989) e Penafria (2009), pois se aproximam mais dessa pesquisa.  
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2. FEMINISMO: ONDE E QUANDO A REVOLUÇÃO TEVE INÍCIO 

 

"No dia que for possível à mulher amar-se em sua força e não 
em sua fraqueza; não para fugir de si mesma, mas para se 
encontrar; não para se renunciar, mas para se afirmar, nesse 
dia então o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, 
fonte de vida e não perigo mortal”. Simone Beauvoir 

 

 Há cerca de 2.500 anos, Sófocles escreveu uma tragédia grega que exaltava 

a coragem de uma princesa enfrentando um rei tirano, para lutar por seus princípios. 

O nome dessa princesa era Antígona, filha de Édipo. Ela, mesmo sendo mulher, 

considerada inferior para a maioria dos gregos da época, incorporou os valores 

altivos e honrados, que apenas homens corajosos possuíam. Não escolheu 

incorporar esses valores, ela precisou, para defender a honra da família.  

Sendo assim, desde o princípio da história ocidental, sempre houve mulheres 

que se rebelaram contra suas condições, que lutaram por liberdade e, muitas vezes, 

pagaram com suas próprias vidas, como  Olympe de Gouges1 , Joana d’Arc2 e Olga 

Benario Prestes3. A Inquisição da Igreja Católica, por exemplo, foi implacável com 

qualquer mulher que desafiasse os princípios estabelecidos. 

Annie Lucasta Rogers, uma integrante do clube Heterodoxy, era uma 

cartunista feminista, cuja forma de representar a luta pelos direitos das mulheres 

teve grande influência na Mulher-Maravilha. Nascida no Maine, em 1879, ela foi à 

Nova York para desenhar charges. Segundo Lepore (2015), ela conseguiu publicar o 

primeiro cartum ao apresentá-lo ao New York Call, um periódico socialista. Também 

foi falar com um editor do grupo Hearst, que disse a ela que os jornais não tinham 

vaga para mulheres nesta função em particular e praticamente em nenhuma outra. 

Depois desta recusa, ela começou a enviar seu trabalho pelo correio com a 

assinatura “Lou Rogers”. 

Segundo Pinto (2009), a chamada primeira onda do feminismo aconteceu a 

partir das últimas décadas do século XIX, quando as mulheres, primeiro na 

Inglaterra, organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo que o primeiro deles 

que se popularizou foi o direito ao voto. As sufragetes, como ficaram conhecidas, 

promoveram grandes manifestações em Londres, foram presas várias vezes e 

fizeram greves de fome. Em 1913, na famosa corrida de cavalo em Derby, a 

1. Olympe de Gouges foi uma dramaturga, ativista política, feminista e abolicionista francesa. 

2. Joana d’Arc é uma heroína francesa e santa da Igreja Católica. 

3. Olga Benario Prestes foi uma militante comunista alemã de origem judaica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu


 

 

 

13 
 

feminista Emily Davison atirou-se à frente do cavalo do Rei, como forma de protesto 

e, assim, acabou morrendo.  

Em 1904, nasceu Olive Byrne, que foi uma dona de casa americana e 

parceira da vida polivalente de William Moulton Marston e Elizabeth Holloway 

Marston. Ela foi creditada como uma inspiração para a Mulher-Maravilha, por 

William Marston. Já em 1879, nasceu Margaret Sanger, a segunda mulher que 

serviu de inspiração para a super-heroína. Ela foi uma enfermeira, sexóloga, 

escritora e ativista do controle de natalidade norte-americano. Em 1912, quando a 

grande feminista Olive Byrne tinha apenas oito anos, Margaret Sanger escreveu 

uma série em 12 capítulos para o New York Call. A série chamava-se “O que toda 

menina deveria saber”. Os temas tratavam de atração sexual, sexo, doenças 

venéreas, gravidez e parto. Os correios dos Estados Unidos proibiram o capítulo 12, 

“Consequências da ignorância e do silêncio”, tachando a autora de obscena. 

 No ano de 1914, Margaret Sanger, feminista de Greenwich Village, fundou 

uma revista chamada “Woman Rebel”. A base do feminismo, conforme as teorias de 

Sanger, teria que ser o controle da mulher sobre o próprio corpo e o direito de ser 

mãe independente da Igreja ou Estado. De acordo com Lepore (2015) sua primeira 

edição trazia um manifesto chamado “Por que a mulher se rebela?”: 

 

 Porque acredito que na profundeza da índole feminina dorme o espírito da 
revolta. Porque acredito que a mulher é escravizada pela máquina-mundo, 
pelas convenções sexuais, pela maternidade e pela criação necessária e 
ativa dos filhos, pelo salário-escravo, pelo moralismo da classe média, pelos 
costumes, pelas leis e pelas superstições. Porque acredito que a liberdade 
feminina depende de despertar, dentro dela, o espírito da revolta contra 
tudo que a escraviza. Porque acredito que aquilo que escraviza a mulher 
deve ser combatido aberta, destemida e conscientemente (LEPORE, 2015, 
p. 118). 

 

 Editado e publicado por Sanger, o periódico  procurou educar e conscientizar 

as mulheres trabalhadoras através de um jornal dedicado às suas necessidades 

específicas. O slogan “Sem Deuses, Sem Mestres” foi concebido como um chamado 

às armas para as mulheres da classe trabalhadora. 

Desde a sua primeira aparição, em março de 1914, The Woman Rebel gerou 

controvérsia, já que cada edição incluía discussões sobre questões tão radicais 

quanto o uso da violência como uma ferramenta para atacar os trabalhadores pelo 

direito das mulheres à liberdade sexual. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Figura 1 – Primeira edição The Woman Rebel 

.  

Fonte: Retirada do livro “A história secreta da Mulher-Maravilha”. 

 

O direito ao voto foi conquistado pelas mulheres no Reino Unido em 1918. 

Em 21 de maio de 1919, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a 

Décima Nona Emenda, que diz que o direito ao voto dos cidadãos dos Estados 

Unidos não será negado em razão do sexo. A aprovação do Senado veio em 4 de 

junho e foi enviada para ratificações estaduais.  

No Brasil, a primeira onda do feminismo também se manifestou mais 

publicamente por meio da luta pelo voto. A sufragetes brasileiras foram lideradas por 

Bertha Lutz, bióloga e cientista. Em 1927, Bertha começou um abaixo-assinado 

enviado ao Senado, pedindo a aprovação do Projeto de Lei, de autoria do Senador 
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Juvenal La martine, que dava o direito de voto às mulheres. Este direito foi 

conquistado em 1932, quando foi promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro.  

Para Silva (2000), os movimentos de mulheres e feministas surgem no Brasil, 

a exemplo de outros lugares, a partir da década de setenta.  Mas a prática desses 

movimentos sociais apresentou, no final dos anos  oitenta  e  no  decorrer  dos  anos  

noventa, novas formas de atuação e de inserção na sociedade. Principalmente em 

São Paulo, mulheres  de  periferia,  através  das comunidades  da  Igreja  Católica,  

reivindicaram  ao  Estado  o  atendimento de necessidades básicas como creches e 

melhores salários, reclamaram do custo de vida e uniram-se contra a carestia.  

Ao falar sobre movimentos feministas no Brasil, é impossível não refletir sobre 

a imprensa da época. Cestari (2008) acredita que a imprensa feminista reflete o 

projeto do movimento feminista brasileiro. Sua primeira geração, de 1974 a 1980, 

tinha linha editorial voltada para as questões de classe e para as diferenças sociais. 

A partir da década de 1980, esta imprensa adquire outras características, com maior 

ênfase aos temas específicos da mulher e tendência à especialização. Os jornais 

feministas funcionavam não somente como porta-vozes das mulheres feministas, 

mas também como organizadores de suas militantes e de sua formulação política. 

Estava aberto o espaço para a formação de grupos políticos de mulheres que 

passaram a existir publicamente, como foi o caso do “Brasil Mulher” e do “Nós 

Mulheres”. Dessa forma, em 1975, a ONU declara o início da Década da Mulher e 

no Brasil surgem os primeiros grupos feministas comprometidos em lutar pela 

igualdade das mulheres, pela anistia e pela abertura democrática.   

 

Nos anos oitenta grupos feministas espalhavam-se pelos principais centros 
urbanos do país. Reorganizando a sociedade rearticulando relações de 
poder, podendo ou não se transformarem em lobby frente ao Estado como 
ocorreu na Assembléia Constituinte de 1988.  Conhecido como lobby do 
batom, a Bancada feminina conseguiu junto com as Emendas Populares, 
grandes conquistas que foram asseguradas pela Constituição (SILVA, 2000, 
p. 5). 

 

Sobre essa citação, desde os anos 80, nos Estados Unidos, foram aprovadas 

uma média de 20 leis estaduais a cada ano, que tentavam restringir de alguma 

forma o aborto – com novas exigências às clínicas de aborto ou aos médicos, ou 

limitando o número de centros por estado. Em 2010, coincidindo com a vitória 

republicana nas eleições legislativas daquele ano, as exigências subiram a mais de 

100. 
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Ainda, segundo Silva (2000), a partir dos anos noventa, houve uma dispersão 

dos movimentos feministas e uma flagrante institucionalização. Algumas dessas 

mudanças podem ser identificadas no rápido crescimento das ONGs (Organizações 

Não Governamentais) feministas. 

 Sendo assim, a luta pelo empoderamento feminino pode ser percebida tanto 

no cinema quanto nas HQ’s. No subcapítulo a seguir, abordaremos mais a fundo a 

questão do feminismo nas histórias em quadrinhos.  

 

2.1 O FEMININO DAS HQ’S 

 

“Eu vou lutar por todos aqueles que não podem lutar por eles 
mesmos”. Mulher-Maravilha 

 

Segundo Colling e Weschenfelder (2011), a passividade feminina estava 

incorporada nas mentes das mulheres nas décadas de 1920 e 1930, quando 

nasceram as primeiras HQ’s de super-heróis. Assim como na Segunda Guerra 

Mundial, o reconhecimento das capacidades das mulheres enfrentava resistências 

que a guerra não havia eliminado. As mulheres eram convocadas a retornar ao seu 

“verdadeiro” lugar, o lar, deixando as tarefas que assumiram durante os conflitos 

para o chefe, a autoridade que retornou.   

O papel da mulher nas HQs era somente ser vítima das maquinações dos 

vilões, ou tinha um papel secundário, auxiliando o super-herói masculino. Por 

exemplo, as primeiras histórias em quadrinhos, como Flash Gordon, Buck Rogers e 

Mad, colocavam as mulheres apenas como pares românticos. Este era o retrato da 

sociedade machista, mulheres subjugadas pelo domínio masculino. 

Flash Gordon é o herói de uma tira de jornal de aventura e ficção científica, 

originalmente desenhado por Alex Raymond e publicado pela primeira vez em 07 de 

janeiro de 1934. Buck Rogers é um personagem de pulps e histórias em quadrinhos, 

criado em 1928 como Anthony Rogers, herói de duas novelas de Philip Francis 

Nowlan publicadas na revista Amazing Stories. Rogers tornou-se mais conhecido 

por uma duradoura série de tiras de aventura publicada em jornais. Ele também 

estrelou um seriado cinematográfico, duas séries de televisão, um jogo de 

computador e muitos outros formatos de mídia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tira_de_jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aventura_(gênero_de_histórias_em_quadrinhos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficção_científica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alex_Raymond
https://pt.wikipedia.org/wiki/07_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/07_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Histórias_em_quadrinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1928
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_Francis_Nowlan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_Francis_Nowlan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazing_Stories
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tira_de_jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aventura_(gênero_de_histórias_em_quadrinhos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seriado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mídia
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Nesta conjuntura política, no início da década de 1940, surgem as  primeiras 

personagens  super- heroínas das HQ’s.  Nasceram então Mulher-Gavião, 

apresentada como a namorada do Homem-Gavião, sendo coadjuvante em suas 

histórias; e Bulletgirl que era namorada, ajudante e esposa do super-herói 

Bulletman. Surgiram também outras super-heroínas, que antecederam a Mulher 

Maravilha, como, por exemplo, Sheena (Figura 2), que se insere em um contexto de 

popularidade no início do século XX, as chamadas jungle stories (histórias passadas 

em selvas de regiões dominadas ou influenciadas por países da Europa e Estados 

Unidos), e que fomentaram a criação, na época, de personagens da ficção pulp e 

quadrinhos como Tarzan e Fantasma. 

Tornado Vermelho (Figura 3) foi uma super-heroína, que, considerando o 

período em que as mulheres viviam, acreditava não poder ser uma grande super-

heroína por ser uma mulher. Após ver sua filha ser sequestrada e não poder contar 

com a ajuda da polícia ou do herói Lanterna Verde, a corpulenta Abigail Mathilda 

“Ma” Hunkel decide colocar um balde na cabeça e vestir uma roupa que escondia 

sua identidade feminina. 

 

Figura 2 – Personagem Sheena 

 

Fonte: http://fantasticursos.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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Figura 3 – Personagem Tornado Vermelho 

 

Fonte: http://dcheroesrpg.wikia.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

Figura 4 – Personagem Lady Luck 

 
Fonte: http://fantasticursos.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

Lady Luck (Figura 4) é outra super-heroína, que na verdade é uma rica socia-

lite chamada Brenda Banks que decide combater o crime apenas com suas habili-

dades de Jiu-Jitsu. 

Já Viúva Negra (Figura 5) após ser vítima de assassinato, retorna do inferno 

como uma agente do Diabo para matar criminosos e outros praticantes do mal, pois 

há almas, segundo o discurso da Viúva Negra, que o Diabo está ansioso por 
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possuir. Imune a ácido e balas, a personagem envolve suas vítimas em sua capa e 

o criminoso cai morto aos seus pés. 

Figura 5 – Personagem Viúva Negra 

 
Fonte: https://www.aficionados.com.br. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

Mulher-Pantera: ao ser convidada para uma festa e informada de que outra 

mulher usaria um vestido semelhante ao seu, a socialite Marla Drake decide vestir a 

pele de pantera negra deixada pelo tio e que tinha pertencido originalmente a uma 

feiticeira africana. No caminho para a festa, todavia, ela impede um crime e assume 

a identidade de Miss Fury (Figura 6). Ao contrário da maioria das outras 

combatentes do crime de vida curta, a Mulher-Pantera foi publicada nas tiras dos 

jornais americanos até o ano de 1952, algo incomum para personagens do período. 

Figura 6 – Miss Fury 

 

Fonte: http://canastraliteraria.blogspot.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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Então, após todas essas super-heroínas, nasce a Mulher-Maravilha em 1941 

(Figura 7), pelas  mãos  do  psicólogo,  ativista  dos  direitos  humanos  e  do 

movimento feminista, William Moulton Marston.  

No Brasil, os quadrinhos da Mulher-Maravilha chegaram apenas em 1953, 

sendo publicado pela primeira vez pela revista S.O.S, da editora Orbis. No início, a 

super-heroína era chamada de Super Mulher.  

 

Figura 7 - “De todas as pessoas, você sabe quem eu sou… quem o mundo 

precisa que eu seja. Eu sou a Mulher-Maravilha”. 

 

 Fonte: https://www.comixology.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

A Mulher-Maravilha não é a única presença feminina de poder em suas 

histórias, que envolvem uma série de outras mulheres audaciosas. A heroína luta ao 

lado de suas compatriotas amazonas, faz amizade com um grupo de jovens 
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corajosas, conhecido como Holliday Girls, e até atua com ex-inimigos como a 

cientista Paula Von Gunther.  

Por que é importante termos mais super-heroínas? Porque, quando os 

personagens fortes fogem dos padrões mais comuns, que costumam ser homens, 

brancos, jovens e héteros, muita coisa pode mudar. Uma menina que cresce com 

representações de mulheres reduzidas às funções de mãe, dona de casa ou objeto 

sexual, aprende que é isso que se espera dela e termina restringindo suas 

possibilidades como pessoa. Uma reviravolta nesses conceitos, então, só 

apresentaria às leitoras mais um leque de oportunidades. 

Por isso que, quando as personagens femininas finalmente aparecem nos 

quadrinhos e nas telas, a mensagem sobre um novo perfil de mulher fica clara. 

Infelizmente, até os dias de hoje, persiste a ideia de que, em vez de estarem nas 

páginas das revistas para representar as mulheres, as figuras femininas servem 

para agradar aos homens. Então, devemos refletir até que ponto isso funciona e até 

quando as mulheres ainda não ocuparão o merecido espaço.  

Se pararmos para pensar, por um lado, não falta esforço para retratar a 

anatomia da ala feminina, não se pode dizer o mesmo da atenção dada às histórias 

delas. Mesmo quando escapam do clichê de serem namoradas dos heróis, a história 

nunca é tão forte quanto a de super-heróis como Super-Homem e Batman. Porém, 

durante a Segunda Guerra Mundial, no cinema internacional, a mulher passa a 

assumir um papel mais independente, mais forte. Este tema, o papel das mulheres 

no cinema, será abordado no próximo capítulo. 
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3. O CINEMA É DAS MULHERES: A HISTÓRIA DO SÍMBOLO FEMININO NAS 

TELAS 

 

"Algumas pessoas perguntam: 'Por que a palavra feminista? 
Por que não só dizer que você acredita nos direitos humanos 
ou algo assim?'. Porque isso seria um jeito de fingir que não 
são as mulheres que têm, por séculos, sido excluídas. Isso 
seria uma forma de negar que os problemas de gênero afetam 
as mulheres." Chimamanda Ngozi Adichie 

 

Segundo Kaplan (1995), desde os primórdios dos movimentos de liberação 

da mulher, as feministas americanas vêm estudando a representação da 

sexualidade feminina nas artes (literatura, pintura, cinema e televisão). À medida 

que lutam por uma teoria significativa, é importante notar que a crítica feminista, 

emergiu de preocupações recorrentes das mulheres que passaram a reavaliar a 

cultura na qual foram criadas e educadas. Assim, percebemos que quase todas as 

fantasias sexuais obedecem ao modelo domínio-submissão, com a mulher 

ocupando a segunda posição. “Basta simplesmente ‘dar voz às mulheres’, se as 

mulheres só podem falar a partir de uma posição que já está definida pelo 

patriarcado?” (KAPLAN, 1995, p. 31). 

Além disso, os heróis masculinos idealizados nas telas devolvem ao 

espectador masculino seu ego perfeito, junto com a sensação de domínio e controle. 

Já para as mulheres, o contrário, são dadas figuras vitimizadas e impotentes, como 

podemos verificar nos filmes exibidos na época.  

Sabe-se que o patriarcado construiu uma imagem das mulheres como 

silenciosas, ausentes ou até mesmo marginais, por causa da ameaça que a mulher, 

enquanto mulher, representa para os homens. Para Kaplan (1995), uma mulher 

histórica, que supera o preconceito que há contra ela, e que, enquanto mulher, num 

campo dominado pelos homens, consegue afirmar-se, fazer-se visível, é o tipo de 

mulher que o cinema precisa. 

Em meio aos anos 40, surgiu Ava Gardner, uma estrela que até os dias de 

hoje é considerada uma das mulheres mais bonitas do cinema. No ano de 1951, ela 

representou o papel de Pandora, no filme “Os Amores de Pandora”. Para os 

espectadores, ela é a mulher total, que vive plenamente com sua alma e o sexo. É 

uma mulher que pode, ao mesmo tempo, ser amada como uma irmã ou uma mãe e 
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desejada como uma amante ou uma prostituta. Mas Ava-Pandora vive a contradição 

entre a alma e o corpo. Conforme Morin (1972), a satisfação de um é feito em 

detrimento do outro, ou melhor, nem um nem outro podem ser realmente satisfeitos, 

a não ser na morte, símbolo supremo do amor. Ava surge como uma imagem da 

mulher moderna que procura a felicidade. 

Nos primórdios da mitologia, surge a fase das femme fatales, consideradas 

mulheres fatais, são um arquétipo feminino usado muito no cinema do gênero 

policial e no cinema Noir. Esse gênero surgiu nos Estados Unidos durante a 

Segunda Guerra Mundial e deriva dos romances de suspense da época da Grande 

Depressão (muitos foram adaptados de romances policiais do período) e da estética 

dos filmes de terror da década de 1930. Os primeiros Noirs apareceram no começo 

da década de 1940. Historicamente, foram filmados em preto-e-branco em alto 

contraste, sob influência da cinematografia do expressionismo alemão. Nesse 

gênero, as femme fatales, geralmente, seduzem e enganam os heróis e outros 

homens para obter algo que eles não dariam livremente. 

Apesar de ser, quase sempre, uma vilã, a femme fatale também pode ser 

uma anti-heroína em determinadas histórias e, às vezes, até se arrepende e se 

torna heroína no final das contas.  

A femme fatale surge em função do papel que as mulheres assumiram na 

Segunda Guerra Mundial, quando os homens estavam na batalha. As mulherre 

eram rendidas aos trabalhos domésticos, abdicadas de sua sensualidade e tinham 

seus destinos como mães provedoras da educação dos filhos. Sendo traçada desde 

longa data, essa imagem é muito bem transmitida nos meios de comunicação de 

massa, sobretudo no cinema da época. 

Nesse período, muitas atrizes conquistaram a fama pelos seus papéis como 

femme fatales, como Kim Novak, que fez o filme Um Corpo Que Cai (1958), de 

Hitchcock, cuja história gira em torno de um romance macabro e condenado desde o 

início. Embora não seja tecnicamente um filme noir, é considerado o último filme 

noir. Outra femme fatale foi Gene Tierney, que fez Amar foi Minha Ruína (1945), 

onde interpreta a linda e ameaçadora Ellen Harland. Gene personificou Ellen com 

perfeição: bipolar e depressiva. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquétipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Policial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depressão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depressão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estética
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes_de_terror
https://pt.wikipedia.org/wiki/Década_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Década_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinematografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo_alemão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herói
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-herói
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Rita Hayworth também se destacou nos filmes noir. Ela fez o filme Gilda 

(1946), no qual aparece com seu erotismo polido e sofisticado, seus cabelos ruivos 

e um corpo esbelto e curvilíneo. Rita interpreta a sexy e misteriosa esposa do dono 

de um cassino na Argentina, que, recentemente, contratou o jovem apostador 

Johnny Farrell como gerente. 

Seguindo em ordem cronológica, durante os anos áureos (década de 50), o 

universo Hollywoodiano era maravilhoso, perfumado e euforizado pelos cuidados do 

star system4 e da cultura de massas. Segundo Morin (1972), os divórcios em série 

não significavam fracassos sucessivos, mas êxitos; as mudanças ininterruptas não 

eram vistas como sinal de instabilidade, mas como viagens maravilhosas; as festas 

quase diárias eram interpretadas como alegria e consumo, não como 

desregramento e devassidão; os isolamentos em residências de luxo eram 

voluntários e não causados pela solidão; os internamentos em hospitais eram 

provocados por esgotamentos, não pela depressão, ou então esta era apenas uma 

consequência daquelas.  

Nossa cultura difundiu a ideia de que o corpo da mulher é um espetáculo a 

ser olhado e que ela deve conhecer o seu lugar (provavelmente à beira de um 

tanque ou fogão).  

Os filmes do star system, tendo seu enredo construído em torno do desejo 

centralizado em um par romântico, estabelecem uma relação erótica que dificilmente 

se concretiza na tela. Isso se dava pelos códigos de produção vigentes na 

Hollywood da época. Por outro lado, é com a fetichização da imagem da mulher no 

cinema que se rompem tabus, ao se anexar adereços do vestiário masculino à 

indumentária das estrelas.  

 A partir dos anos 60, a situação muda, a verdade sobre as estrelas do cinema 

passa a ser revelada, a infelicidade, a neurose e a depressão passam a ser 

explícitas. Em 1962, Marilyn Monroe comete suicídio.  

 

 

O certo é que a estrela de cinema triunfante, a que conhecera e amara 
campeões, grandes escritores, artistas estrangeiros, aquela que podia ao 
mesmo tempo estar nua e ser rainha, aquela que órfã, pobre e rejeitada, 
conquistara a adoração e a aclamação mundiais, aquela que era o sexo e a 
alma, o erotismo e o espírito, aquela que tudo parecia possuir, Marilyn 
Monroe, se suicida (MORIN,1972, p. 131). 

 

4. O star system, ou sistema das estrelas, foi um sistema de contratos exclusivos e de 
longo prazo assinados por atores e atrizes com um determinado estúdio de Hollywood, 
que passava a controlar a carreira dos artistas, cuidava de sua imagem e decidia que 
filmes faria. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_dos_Estados_Unidos
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 A morte de Marilyn pôs um fim ao star system e deu uma vida nova às 

estrelas cinematográficas. A paixão fez dela não somente a última estrela da antiga 

geração, mas também a primeira estrela fora do círculo do star system. Esse fato 

mudou tudo para as mulheres no cinema, de certa forma, as mulheres se libertaram 

daquilo que as mantinha presa, o star system. 

 Mas ainda assim, em muitas produções até hoje, a mulher é encaixada nas 

normas que regem a sociedade. Muitas vezes, as mulheres têm de renunciar seus 

próprios desejos em favor dos desejos dos homens. 

Porém, a partir do fim do star system, a mudança começou a acontecer, 

muitas atrizes passaram a comandar suas próprias carreiras. Podemos ver 

claramente isso através da atriz Gal Gadot, que representa a Mulher-Maravilha no 

cinema. Após uma polêmica de abuso sexual dentro dos estúdios do filme, a atriz 

revelou que apenas seguiria no papel se o homem abusivo fosse demitido. Ela 

conseguiu, seu pedido foi acatado.  

Figura 8 – Movimento #MeToo 

 

Fonte:Carta Capital. Disponível em:https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 10/09/2018 

 

 Mas, infelizmente, Gal Gadot é a exceção e não a regra. Em outubro de 2017, 

entrou em ebulição o Movimento #MeToo (Figura 8), através de um tweet da atriz 

Alyssa Milano que desencadeou o fenômeno. A luta começou contra o abuso sexual 

das atrizes, a ideia era incentivar as mulheres a mostrarem solidariedade umas com 
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as outras. Dessa forma, o movimento conquistou a atenção da mídia e das redes 

sociais e muitas mulheres se sentiram livres e confortáveis para fazerem as 

denúncias.  

 

3.1. MULHER-MARAVILHA: A VERDADE POR TRÁS DA LUTA POR IGUALDADE 

 

“Bela como Afrodite, dotada da velocidade de Mercúrio e da 
força de Hércules, nós a conhecemos como Mulher-Maravilha. 
Mas quem pode nos dizer quem ela é ou de onde veio?”.All 
Star Comics, 1941. 

 

Criada em 1941, a Mulher-Maravilha (Figura 9) é a super-heroína mais 

popular de todos os tempos. Segundo Lepore (2015), com exceção de Super-

Homem e Batman, nenhum outro super-herói tem uma carreira tão duradoura ou 

influenciou tantas pessoas quanto ela. 

 

Figura 9 – Primeira edição da HQ da Mulher-Maravilha 

 

Fonte: Livro A história secreta da Mulher-Maravilha. 
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Nas histórias em quadrinhos, a Mulher-Maravilha era uma Amazona, nascida 

em uma ilha de mulheres que viviam afastadas dos homens desde a Grécia Antiga. 

Ela foi aos Estados Unidos para lutar pela paz, pela justiça e pelos direitos 

femininos. Tinha braceletes de ouro, que ricocheteavam tiros. Tinha um laço mágico, 

que obrigava as pessoas a falarem a verdade. Para proteger sua identidade, adotou 

o disfarce de uma secretária chamada Diana Prince, funcionária do Serviço de 

Inteligência Militar dos Estados Unidos. Ela seria a mulher mais forte, mais 

inteligente e mais corajosa que o mundo já havia visto. Em 1942, a Mulher-Maravilha 

foi recrutada para a Sociedade da Justiça da América e se uniu a Super-Homem, 

Batman, Joel Ciclone e Lanterna Verde, como a única mulher.  

A heroína não é apenas uma princesa amazona que usa uma roupa sexy (o 

que para a época, anos 40, não era muito comum, pela forma como as mulheres 

eram vistas na sociedade). Ela é o elo perdido em uma corrente que começa com as 

campanhas pelo voto feminino, em 1910, e termina com a situação conturbada do 

feminismo, um século depois. Conforme Lepore (2015), no início, o feminismo 

construiu a Mulher-Maravilha, mas, mais tarde, a Mulher-Maravilha reconstruiu o 

feminismo. 

O criador da heroína, William Moulton Marston, foi um psicólogo americano, 

teórico, inventor, e escritor de quadrinhos. Mas, antes de tudo isso, aos 18 anos, 

quando era aluno de Harvard, decidiu cometer suicídio. Adquiriu um frasco de ácido 

cianídrico com um químico de Cambridge, porém não conseguiu concluir seu plano. 

Três décadas depois, nos anos 40, Marston criou uma super-heroína que luta pelos 

direitos femininos (Mulher-Maravilha) e enfrenta um vilão que produzia uma bomba 

de cianureto. O nome dele era Dr. Veneno. Marston também inventou o detector de 

mentiras um século depois, que ainda é usado e aparece nas histórias da Mulher-

Maravilha.  

Ele sempre foi adepto ao movimento sufragista, que, nos Estados Unidos, 

teve inicio em 1848, quando aconteceu a primeira convenção sobre o direito das 

mulheres, onde as representantes adotaram uma “Declaração de Sentimentos”, 

escrita por Elizabeth Cady Stanton, que seguia a Declaração da Independência 

como modelo. Entre as exigências, estava conceder às mulheres os mesmos 

direitos e prerrogativas que cabiam aos cidadãos norte-americanos.  

Nas histórias em quadrinhos, a Mulher-Maravilha é filha da deusa Hipólita e 

de Zeus. Conforme a lenda, na Grécia Antiga, as amazonas comandavam o mundo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicólogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teórico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrinhos
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Porém, depois que Hipólita derrotou Hércules, ele roubou dela o cinturão mágico 

que havia ganho de Afrodite e ela perdeu todo o poder. Assim, as amazonas 

tornaram-se escravas dos homens. Não durou muito e elas fugiram sob o juramento 

de viver eternamente longe dos homens. Elas encontraram uma ilha que ainda não 

havia sido mapeada e, nomearam o lugar de Ilha Paraíso. As amazonas viveram 

bem por séculos neste local, até que um dia, o avião do capitão Steve Trevor, oficial 

do Exército dos Estados Unidos da América, cai na ilha. No filme, lançado em 2017, 

a história é um pouco diferente, o capitão Trevor chega até a ilha através de um 

barco. 

Para Lepore (2015), desde os tempos de Homero, ser amazona significava 

fazer parte de uma raça grega antiga e mítica de mulheres guerreiras que viviam 

afastadas dos homens. Ao fim do século XIX, algumas sufragistas passaram a 

acreditar que a terra das amazonas havia de fato existido. 

Nas histórias em quadrinhos, um dos maiores arqui-inimigos da Mulher-

Maravilha é o Doutor Psycho, um maligno professor de psicologia cujo plano é 

provocar o retrocesso na independência da mulher norte-americana moderna até o 

tempo dos sultões e dos escravagistas. Quando a Mulher-Maravilha encontra o 

Doutor Psycho pela primeira vez, na história chamada “A batalha pelo feminino”, ele 

a tranca em uma jaula no porão do seu “psicolaboratório”. 

Há uma história da Mulher-Maravilha em que o Doutor Psycho se disfarça de 

fantasma de George Washington para acabar com a ideia de que as mulheres 

deveriam ter permissão para colaborar na guerra. A filosofia das histórias da Mulher-

Maravilha é baseada em um livro escrito por Margaret Sanger: Woman and the New 

Race. 

 

 

Com a beleza de Afrodite, a sabedoria de Atena, a força de Hércules e a 
velocidade de Mercúrio, ela traz à América os dons eternos da mulher: o 
amor e a sabedoria! Desafiando as intrigas perniciosas de malignos algozes 
e rindo, vivaz, frente a qualquer perigo, a Mulher-Maravilha comanda a 
juventude invencível do país contra as ameaças da deslealdade, da morte e 
da aniquilação (LEPORE, 2015, p. 133). 

, 

Durante décadas, a Mulher-Maravilha serviu como exemplo na construção da 

juventude americana, muitas jovens se inspiraram na super heroína. De acordo com 

Lepore (2015), em 10 de novembro de 1937, Marston convocou uma coletiva de 
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imprensa e emitiu uma previsão: as mulheres, um dia, vão dominar o mundo. A 

matéria rodou pela Associated Press, correu por todo o continente e saiu em jornais 

de Topeka e Tallahasee Tribune.”. “Mulheres serão as líderes daqui a mil anos!”, 

proclamava o Chicago Tribune. O Los Angeles Times informava: “O mando feminino 

afirma-se de fato.” 

De acordo com Marston apud Lepore (2015), o matriarcado era inevitável. Ele 

explica que as mulheres têm o dobro do desenvolvimento emocional e da 

capacidade amorosa dos homens e, com o tempo, elas claramente virão a dominar 

o mundo.  

Segundo Lepore (2015), os argumentos de Marston quanto à superioridade 

feminina baseavam-se em séculos de escritos femininos e tendiam fortemente para 

a filosofia do movimento feminino do século XIX, cuja ênfase estava na 

superioridade moral da mulher e em sua natureza angelical. Nas histórias em 

quadrinhos da Mulher-Maravilha, quando Steve Trevor chama Diana de “anjinha”, 

ela fica chateada. Ela questiona: “O que é um anjo? Prefiro ser uma mulher”. 

Uma das feministas do século XX que continuava advogando com base nos 

argumentos do século XIX da suposta superioridade feminina era Margaret Sanger. 

“Ela dizia que as mulheres eram muito, muito incríveis, ela achava que eram a força 

do futuro”, afirmaria sua neta, posteriormente, para Lepore (2015, p. 164).  

Marston apud Lepore (2015) explicou o que tornava a super-heroína 

idealizada por ele, diferente dos super-heróis: 

 

Falta ao herói masculino, por melhor que seja, as qualidades do amor 
materno e o carinho que são tão essenciais à criança normal quanto o 
sopro da vida. Imagine que o ideal da criança é ser um super-homem que 
utiliza seu poder extraordinário para ajudar os fracos. O ingrediente mais 
importante da felicidade humana ainda está em falta: o amor. É inteligente 
ser forte. É grandioso ser generoso. Mas é afeminado, conforme regras 
exclusivamente masculinas, ser carinhoso, amável, afetuoso e sedutor. “Ah, 
isso é coisa de menina!”, esbraveja nosso pequeno leitor de gibis. “Quem 
quer ser uma menina?” e aí é que está: nem as meninas vão querer ser 
meninas enquanto nosso arquétipo feminino não tiver robustez, força e 
poder. Ao não quererem ser meninas, elas não querem ser carinhosas, 
submissas, amantes da paz como são as boas mulheres. As qualidades 
fortes das mulheres são desprezadas por conta das fracas. A solução óbvia 
é criar uma personagem feminina com toda a força do Superman e todo o 
fascínio de uma boa e bela mulher (LEPORE, 2015, p. 103). 

 



 

 

 

30 
 

 Refletindo sobre isso, podemos reparar que, mesmo nos dias de hoje, em 

pleno século XXI, os homens ainda possuem medo de serem vistos como 

afeminados, por conta de um grande estereótipo preconceituoso.  

Em fevereiro de 1941, Marston entregou um roteiro datilografado do primeiro 

capítulo de “Suprema, a Mulher-Maravilha”. Ele foi encaminhado ao mesmo editor 

do Super-Homem. 

 Marston apud Lepore (2015) costumava dizer que a Mulher-Maravilha devia 

ser vista como “propaganda psicológica”, com vistas ao novo tipo de mulher que, na 

opinião dele, deveria dominar o mundo. Mas, mesmo pensando nisso, ele não se 

importou em contratar uma mulher para desenhá-la. 

 O psicólogo queria que o significado subjacente das suas histórias em 

quadrinhos, da ideia da escalada do poder da mulher, fosse encarnado no 

comportamento, nas vestes e nos poderes da Mulher-Maravilha. Ela teria que ser 

forte e independente. Além disso, teria que ser linda, usaria uma tiara, como a coroa 

da Miss América. Para Marston, ela deveria se opor à guerra e lutar pela 

democracia. Na verdade, deveria ser super patriota. Assim como o Capitão América, 

ela também vestiria vermelho, branco e azul. Mas, de preferência, teria que vestir 

poucas roupas, para vender mais. 

 Desde o princípio, a Mulher-Maravilha era uma mulher de mistérios: 

 

Com cem vezes a capacidade e a força de nossos melhores atletas homens 
e mais fortes lutadores, ela aparece do nada para vingar injustiças ou 
corrigir as maldades! Bela como Afrodite, sagaz como Atena, dotada da 
velocidade de Mercúrio e da força de Hércules, nós a conhecemos como 
Mulher-Maravilha. Mas quem pode nos dizer quem ela é ou de onde veio? 
(LEPORE, 2015, p. 245). 

 

 A super-heroína, desde os primórdios, sempre foi vista como uma mulher 

misteriosa, com um passado secreto e intrigante. Ao longo dos anos, boa parte da 

história da Mulher-Maravilha foi revelada nos quadrinhos, porém, ainda hoje, 

existem questões não esclarecidas sobre a história da personagem, como por 

exemplo, a sua idade.  
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 Nas histórias, Hipólita, rainha da Ilha Paraíso, conta para sua filha Diana a 

história da raça feminina: 

Nos tempos da Grécia Antiga, muitos séculos atrás, nós, amazonas, 
éramos a nação mais avançada do mundo. Em Amazonia, as mulheres 
governavam e tudo ia bem. Um dia, Hércules, o homem mais forte do 
mundo, não mais suportando os que o provocavam dizendo que não 
poderia conquistar as amazonas, selecionou os mais fortes e cruéis entre 
seus guerreiros e desembarcou nas nossas margens. Desafiei-o ao 
combate pessoal, porque eu sabia que com meu cinturão mágico, que me 
foi dado por Afrodite, deusa do amor, eu não teria como perder (LEPORE, 
2015, p. 245). 

  

Hércules, derrotado, arma um plano para roubar o cinturão de Hipólita. Assim, 

todas as amazonas tornam-se escravas dos homens, até que, com ajuda de 

Afrodite, fugiram da Grécia e se estabeleceram na Ilha Paraíso. 

Conforme Lepore (2015), na personagem Mulher-Maravilha, Marston 

procurou responder às objeções de cada um dos críticos de quadrinhos. Ela é forte, 

mas não é uma valentona. Em uma entrevista, ele disse que, finalmente, em um 

mundo destruído pelas aversões e guerras dos homens, surge uma mulher para 

quem os problemas e feitos masculinos não passam de brincadeira. Ela é uma 

super-heroína que odeia armas, acredita que balas nunca resolveram os problemas 

dos humanos. Ela é implacável, mas sempre poupa suas vítimas.  

 A Mulher-Maravilha de Marston era uma feminista da Era Progressista, 

encarregada de enfrentar o mal, a intolerância, a destruição, a injustiça, o sofrimento 

e até a tristeza em nome da democracia, da liberdade, da justiça e dos direitos 

iguais para as mulheres. A super-heroína valoriza a sua independência. Conforme a 

lei amazona, não poderia se casar, mas também não quer se casar, apesar da 

insistência de Steve Trevor nas histórias.  

Steve Trevor disse em uma das histórias: “Por que essa moça tão bonita 

sempre arranja problema? Se pelo menos tivesse casado comigo, ela já estaria em 

casa fazendo o meu jantar!”. Mas a Mulher-Maravilha mostra-se contente por não ter 

que ficar em casa preparando jantar. Ela tem outros trabalhos a fazer.  

Para Marston apud Lepore (2015), ela não foi criada para ser uma super-

mulher, foi criada para ser todas as mulheres. A Mulher-Maravilha representa uma 

tentativa de resolver os problemas convenientes do conceito que as meninas têm de 

si como mulheres e das suas relações com o mundo.  

De acordo com Lepore (2015), nos anos 1950, a Mulher-Maravilha seguiu as 

centenas de milhares de mulheres nos Estados Unidos, que haviam trabalhado 
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durante a guerra para depois ouvir, quando a paz chegou, que não apenas seus 

serviços não eram mais necessários, mas que elas ameaçavam a estabilidade da 

nação por enfraquecer os homens.  

Marston faleceu em 1947, mas a Mulher-Maravilha seguiu em frente. Os 

novos roteiristas, contudo, não entendiam seu espírito e, assim, ela perdeu parte da 

orientação feminista. Sua força sobre-humana persistiu, mas ela cresceu em 

violência. 

Conforme as histórias em quadrinhos, Diana possui uma irmã gêmea tão forte 

quanto ela. O nome dela é Núbia, escolhido por ser o mesmo da região situada no 

vale do rio Nilo que atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão, mas onde, 

na antiguidade, desenvolveu-se na mais antiga civilização da África. Assim como a 

Mulher-Maravilha, ela também foi criada pela rainha Hipólita. Porém, enquanto 

Diana foi feita a partir de um barro mais claro, Núbia foi feita com um barro mais 

escuro. E, apesar dessa pequena diferença entre elas, o fato de que elas vieram ao 

mundo juntas significa que ambas são iguais, isto é, a segunda não é nem um 

pouco inferior em relação à primeira.  

Núbia apareceu pela primeira vez em 1973 e sua história é até mais 

complicada do que a da Mulher-Maravilha. Depois de nascer, ela foi roubada por 

Ares, Deus da Guerra, e foi treinada por ele para ser uma grande guerreira. A 

personagem liderou uma ilha flutuante formada apenas por homens e já chegou a 

lutar contra Diana, apresentando até certa superioridade contra ela. 

De 1976 a 1979, a atriz norte-americana Lynda Carter tornou-se famosa no 

papel de Diana Prince na série de TV de aventura e fantasia “Mulher-Maravilha”. 

Existem rumores de que no filme Mulher-Maravilha 2, Lynda Carter fará uma 

participação especial. 

https://mic.com/articles/180077/nubia-is-the-twin-sister-of-wonder-woman-and-she-is-literally-a-black-queen#.VB3Zhzz7C
http://planoinfalivel.com/mulher-maravilha-negra/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Nilo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte-americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wonder_Woman_(s%C3%A9rie)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aventura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_(g%C3%AAnero)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher-Maravilha
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4. ANÁLISE FÍLMICA 

 

“É sobre o que você acredita. Eu acredito no amor e apenas o 

amor pode salvar o mundo”. Mulher-Maravilha 

 

Esse Trabalho Final de Graduação realizou a análise fílmica do filme Mulher-

Maravilha (2017), com o objetivo de propor-lhe uma interpretação. Conforme França 

(2002), ao contrário das resenhas e comentários publicados nos jornais, a análise 

fílmica tem como objetivo um exame mais profundo da obra, de suas características 

poéticas e estéticas e da forma como ela se inscreve na tradição e história 

cinematográfica, mantendo com estas um diálogo. 

Segundo Costa (1989), compreender o cinema significa também aprender a 

tomar as devidas distâncias da imagem, para compreender os mecanismos de 

produção do sentido e, ao mesmo tempo, saber que são exatamente a distância da 

qual esta imagem provém e o distanciamento em relação a nossa experiência 

cotidiana, do universo em que nos coloca, que produzem a fascinação e que nos 

seduzem.  

Nesse contexto, mesmo “detalhes” como figurino, luzes, posicionamento de 

câmeras, particularidades que, por vezes, escapam aos olhos do espectador, não 

podem passar despercebidos, em especial àquele que procura compreender a obra 

na sua totalidade. 

Já Penafria (2009) acredita que a análise de filmes não é apenas uma 

atividade a partir da qual é possível ver mais e melhor o cinema, mas uma forma de 

se aprender a fazer cinema. Indo além no pensamento da autora, é possível dizer 

que a análise de filmes é, também, uma forma de aprender a se compreender a vida 

e os detalhes que, por vezes, nos escapam no todo. 

 A análise fílmica foi usada nessa pesquisa, com base nos conceitos dos 

autores anteriores e dos autores que serão citados a seguir. A análise foi feita 

através do desmembramento de algumas cenas do filme, que enfocam no 

detalhamento da narrativa e da observação da atitude da protagonista perante os 

outros personagens do filme. 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou 
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como parte de pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca 

conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes 

sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

Além da análise fílmica e bibliográfica, foi utilizada a análise quantitativa, 

sendo centrada na objetividade, focamos na análise de dados brutos, adotando 

instrumentos padronizados e neutros na recolha dos dados (questionário). Desta 

forma, os resultados da relação entre conceitos e evidências da realidade formam 

uma representação social da realidade. Como a realidade é multifacetada, a 

pesquisa também foi, pois só assim apresentou condições de retratar múltiplos 

padrões sociais. 

Para isso, foi necessário um cuidado especial, pois para o levantamento de 

dados para pesquisa quantitativa por meio de questionários deve-se considerar que 

não basta apenas coletar respostas sobre questões de interesse, mas sim saber 

como analisá-las estatisticamente para validação dos resultados.  

A tentativa de conhecer as percepções, a satisfação, as expectativas e as 

opiniões dos participantes estão ligadas ao contexto jornalístico.  

 

4.1 O FILME: MULHER-MARAVILHA 

 

O filme da Mulher-Maravilha (2017), dirigido por Patty Jenkins é sobre Diana 

Prince, interpretada por Gal Gadot, que foi treinada desde cedo para ser uma 

guerreira imbatível. Ela nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como 

princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor, interpretado por Chris Pine, 

se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem 

precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que 

pode acabar com o conflito, que, na sua cabeça, é culpa do Deus Ares. Ela luta para 

cessar com todas as lutas e percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira 

missão na Terra. 

O longa possui cenas (analisadas a seguir), onde a Mulher-Maravilha 

demonstra ser uma super-heroína muito feminista, que toma a frente das batalhas, 

sem esperar a atitude dos homens, principalmente, sem esperar a atitude do 

protagonista Steve Trevor. A história se passa em 1918, com a chegada de Diana 

ao Velho Mundo, deparando-se com situações históricas que aconteceram na 

época.  

https://www.google.com/search?q=Patty+Jenkins&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEgryMpSAjPNKpKLsrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDpJ1bTMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifwIqDjsDbAhWGjpAKHaO3DWUQmxMI5wEoATAY
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Figura 10 – Imagem de divulgação do filme 

 

Fonte: https://www.oquetemnanossaestante.com.br. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

Este foi o primeiro filme solo da Mulher-Maravilha a ser lançado, desde o seu 

surgimento. Existiam rumores de projetos sobre filmes da personagem desde 1996, 

mas que nunca saíram do papel. 

A Mulher-Maravilha é uma personagem independente, que questiona os 

papéis de gênero impostos na sociedade em que vivemos. Nesse filme, ela nos 

mostra coragem para enfrentar o desconhecido, torna-nos mais fortes, para 

enfrentarmos nossos inimigos internos e externos e capazes de retornar ao nosso 

mundo como pessoas melhores. 

O enredo do longa tem como base Diana Prince relembrando suas origens 

depois que recebeu de presente a foto dela junto com o grupo que ela lutou durante 

a Primeira Guerra Mundial. Então, o roteiro é basicamente ela revivendo desde seu 

nascimento, na mitológica ilha de Themyscira, seu amadurecimento como guerreira 

e, posteriormente, como mulher e heroína.  

O filme, além de contar a origem da personagem, também mostra Diana 

desde criança, querendo treinar como as fortes guerreiras, mesmo contra a vontade 

da mãe, a Rainha Hipólita. 

Gal Gadot (intérprete da Mulher-Maravilha) consegue caminhar muito bem 

nas nuances de conflitos existenciais da personagem e também no timing de 

comédia, nos momentos em que são exigidos. Chegando ao seu destino a Mulher-

Maravilha se depara com uma cidade cinza, triste, castigada pela guerra. 
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4.2 ANÁLISE DAS CENAS 

 

As cenas selecionadas para essa análise foram escolhidas com base na 

representatividade da Mulher-Maravilha em situações inusitadas ou consideradas 

perigosas para mulheres. 

A primeira cena selecionada (Figura 11) inicia aos 18 min. e 37 seg. e 

termina aos 21 min. e 54 seg. Essa cena se passa ainda na ilha de Themyscira, logo 

após o capitão Steve Trevor cair no local e ser salvo por Diana; os soldados 

alemães invadem Themyscira e se inicia um confronto contra as Amazonas. Ao 

iniciar a batalha, Steve diz para Diana ficar de fora, para se proteger, e ela, 

mostrando extrema atitude, desobedece e entra na batalha. Nessa cena, as 

Amazonas, representando o empoderamento feminino, ganham a batalha. 

Como falado nos capítulos anteriores, nas histórias em quadrinhos as 

mulheres são vistas como vítimas, com papel secundário, sendo sempre a donzela 

indefesa à ser salva. Nesse filme da Mulher-Maravilha, percebemos que ocorre o 

contrário, a personagem principal é quem salva o planeta e acaba coma guerra. 

Nessa cena especificamente, observamos que a luta foi uma metáfora para a 

sociedade atual, a cena retrata um grupo de mulheres, com armas simples, feitas 

por elas mesmas, lutando pelo que acreditam, e do outro lado, estão os homens, 

lutando com armas que foram dadas a eles (eles não construíram, ou 

conquistaram). 

Figura 11 – Cena 1: Ilha das Amazonas 

 

Fonte: http://roteiroadaptado.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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Na segunda cena selecionada (Figura 12), que acontece aos 45 min. e 

encerra aos 50 min., durante a conversa da princesa das Amazonas com a 

personagem Etta James (Lucy Davis), ela questiona como as mulheres são capazes 

de lutar usando aquelas roupas da época. Então, Etta explica que as mulheres não 

se envolvem muito em brigas, a menos que seja para conquistar seus direitos ao 

voto. Ficou subentendido, mas ela estava se referindo  ao movimento sufragista que, 

nesse ano (1918), conquistou o direito ao voto feminino em Londres. 

Conforme Kaplan (1995), os trajes das mulheres do cinema sempre foram 

relacionados a sexualidade feminina. Algo que foi definido desde o principio pelo 

patriarcado. Essa cena é uma crítica a essas predefinições, é um protesto contra os 

padrões patriarcais.  

 

Figura 12 – Cena 2: Diana se disfarçando ao chegar em Londres 

 

Fonte: http://www.adorocinema.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

A terceira cena (Figura 13) inicia aos 52 min. e 47 seg. e encerra aos 54 min. 

Essa cena acontece após Diana já estar vestida conforme os padrões da época e, 

ao andar pelas ruas de Londres, ela e Steve são seguidos por combatentes da 

Alemanha, quando começa um conflito e, novamente, Steve diz para ela se afastar. 

Ela permanece no conflito e acaba salvando a vida do capitão e luta, basicamente, 

por conta própria. 
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Lepore (2015) destaca em sua obra que a Mulher-Maravilha valoriza a sua 

independência. Ela representa as centenas de milhares de mulheres que lutaram 

durante as guerras, depois foram esquecidas, tendo suas histórias encobertas pelos 

heróis masculinos. 

 

Figura 13 – Cena 3: Mulher-Maravilha defendendo Steve Trevor 

 

Fonte: https://br.pinterest.com. Acesso em: 13 nov. 2018 

 

A quarta cena (Figura 14) inicia aos 57 min. e 10 seg. e termina aos 59 min. e 

36 seg. Nessa cena, acontece uma reunião dos generais britânicos, que buscam 

uma forma de armistício, e Diana, sendo a única mulher presente na reunião, é 

menosprezada. Como ela era a única pessoa presente que sabia traduzir os 

manuscritos da Doutora Veneno, eles permitem que ela faça a tradução.  

Logo depois de fazer a leitura dos escritos, os “senhores da guerra” decidem 

não fazer nada. Então, Diana, basicamente, diz a eles que, se fossem tão corajosos 

quanto as mulheres de Themyscira, estariam no fronte defendendo os indefesos e 

não acovardados atrás de suas mesas e burocracias. 
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Figura 14 – Cena 4: Após reunião dos generais sobre o armistício 

 

Fonte: https://www.hypable.com. Acesso em: 13 nov. de 2018. 

A quinta cena (Figura 15) se passa nas trincheiras, o centro da guerra. Inicia 

ao completar 01 hora e 13 min. e encerra em 01 hora e 16 min. Essa cena mostra 

Diana discutindo com Steve, pois ela acredita que é possível salvar a todos, ou pelo 

menos tentar, e o capitão discorda e diz que devem seguir a jornada. A princesa 

amazona, demonstrando mais uma vez uma atitude feminista, age contra a vontade 

de Steve, e encara sozinha os soldados alemães, atraindo todos os tiros e as 

bombas para ela. Ela acaba por abrir a passagem para os outros combatentes.  

Para Lepore(2015), a Mulher-Maravilha não foi criada para atender as 

expectativas do público masculino, ela não foi criada para ser uma super-mulher, ela 

foi criada para representar todas as mulheres, e assim, lutar por um mundo mais 

justo e igualitário a todos.  

Figura 15 – Cena 5: Diana nas trincheiras 

 

Fonte: https://www.torredevigilancia.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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A sexta cena (Figura 16) inicia ao completar 01 hora e 17 min. e termina na 

01 hora e 20 min. Essa cena é a continuação da cena anterior, mas é interessante 

destacar que, nessa cena, a situação de Steve e Diana se inverte, pois, nas cenas 

anteriores, é ele que ordena que ela se afaste ou fique fora das batalhas. Porém, 

nesse momento, é Diana que ordena que Steve e os outros soldados fiquem para 

trás e deixem que ela resolva a situação e, de fato, praticamente sozinha, a Mulher-

Maravilha luta contra os soldados rivais e Steve acaba apenas dando suporte. 

 

Figura 16 – Cena 6: Mulher-Maravilha durante batalha 

 

Fonte: http://www.planocritico.com. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

A sétima e última cena a ser analisada (Figura 17) inicia em 1 hora e 48 min. 

e encerra ao completar 02 horas de filme. Essa é a batalha final, entre Diana e o 

Deus da Guerra, Ares. A luta começa com Diana discordando de tudo que Ares 

acredita e, a partir disso, Ares usa todo o seu poder para destruir a princesa 

Amazona. Em certo ponto da batalha, a Mulher-Maravilha vê o avião de Steve 

Trevor explodindo e isso dá forças a ela para lutar. Acontece, então, uma reviravolta 

e Diana passa a ganhar a luta, sem fazer muito esforço. Enquanto ela e Ares 

brigam, ela diz que os seres humanos são tudo que ele acredita, mas são muito 

mais, ela diz que existe o bom e o mau dentro de todos. Ela acredita que não se 

trata de merecer ou não ajuda e, sim, sobre o que se acredita, e ela acredita no 

amor.  
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Figura 17 – Cena 7: Mulher-Maravilha na luta final contra Ares. 

 

Fonte: YouTube. Acesso em 13. Nov 2018. 

 

A imagem que o filme passa da Mulher-Maravilha é a imagem de uma mulher 

forte, inteligente, que não tem medo de lutar e defender o acredita. Por outro lado, o 

filme apresentou poucas cenas na Ilha das Amazonas. 

 

4.3. O OLHAR DO ESPECTADOR  

 

          A segunda etapa de nossa análise, a quantitativa, foi realizada através da 

aplicação de um questionário semiestruturado na internet. O questionário foi 

distribuído em grupos do Facebook, como: Jornalismo da UFN e Feministas de 

Santa Maria. Foi aplicado o questionário com cinco perguntas: duas fechadas e três 

abertas, para os participantes relatarem suas opiniões.  

Foram obtidas 65 respostas, entre elas, 11 homens e 54 mulheres (Gráfico 1). 

Porém, apenas 64 respostas foram consideradas para esta análise, pois um dos 

participantes não lembrava se havia assistido o filme ou não.  
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Gráfico 1 – Percentual de homens e mulheres que participaram da pesquisa 

 

Fonte: Autora. 

 

Aos 64 entrevistados, foi questionado se já haviam assistido o filme da 

Mulher-Maravilha, lançado em 2017. 81,3% responderam que sim, os outros 18,8% 

responderam que, até então, não haviam assistido (Gráfico 2). Os homens se 

demonstraram mais interessados em filmes de super-heróis masculinos, como 

Super-Homem e Batman. 

 

 

Gráfico 2 – Percentual de pessoas que já assistiram o filme Mulher-Maravilha 

 

Fonte: Autora. 
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Outro questionamento colocado aos participantes foi: se acreditam que a 

Mulher-Maravilha é um ícone do feminismo. 79,7% das pessoas responderam que 

sim, 18,8% responderam que talvez e apenas uma pessoa respondeu que não 

(Gráfico 3). Surpreendentemente, a resposta negativa partiu de uma mulher.  

 

Gráfico 3 – Percentual de pessoas que acreditam que a Mulher-Maravilha é 

um ícone de feminismo 

  

Fonte: Autora. 

 

 

Perguntamos aos entrevistados se eles conheciam ou gostavam de alguma 

outra super-heroína. No Gráfico 4, elencamos as mais populares entre os 

participantes. Além das heroínas listadas no gráfico abaixo, também foram 

mencionadas: Lara Croft, Ravena, Xena, Cheetara, Chun-Li, Princesa Peach, Alice 

(Resident Evil), Sarah Connor (O Exterminador do Futuro), Ripley (Alien, o Oitavo 

Passageiro), Mística, Mulher elástica, Lince Negra, Harley Quinn, BatGirl, Gamora, 

super heroínas do Steve Universo, Hermione Granger (Harry Potter) e Mulher 

Gavião. 
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Gráfico 4 – Outras super-heroínas citadas 

 

Fonte: Autora. 

 

Pedimos aos participantes da pesquisa, que elencassem suas cenas 

favoritas. A estudante de Medicina, Maria Caroline Daniel Ferrari, de 22 anos, 

lembra que não gostou do motivo que fez a Mulher-Maravilha vencer o vilão principal 

– que foi o amor. A participante destacou que: “acho que o filme é um avanço na 

representação das mulheres no cinema. Acredito que a motivação seria salvar o 

mundo, como é na maioria dos filmes de herói”. A seguir, o Gráfico 5 com as cenas 

mais citadas: 
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Gráfico 5 – Cenas mais citadas no questionário 

 

Fonte: Autora. 

 

 A última pergunta do questionário foi sobre os trajes da Mulher-Maravilha, 

que tinham um teor bem sexual. As respostas dos participantes foram 

surpreendentes, pois a maioria acredita que foi uma mudança ótima e necessária, 

uma boa estratégia, que tornou a heroína mais conhecida pelas suas histórias do 

que por ser "eye-candy" para um público masculino. 

 

 Acredito que os trajes foram se atualizando aos padrões que agradavam 
ou eram impostos pela sociedade da época. Logo quando ela surgiu, não se 
pensava na mulher como protagonista de uma série, então ela precisava se 
impor, a roupa foi uma maneira de chamar a atenção. Hoje em dia, já se 
fala mais sobre protagonismo feminino e quebra desses padrões, logo, as 
roupas dela deixaram de ser tão vulgares, assim como seu corpo, buscando 
ressaltar mais a sua personalidade e qualidades. (RODRIGUES, Thayane. 
Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 10/09/2018). 
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Entre os entrevistados homens, seis defenderam que os trajes eram desta 

forma, pois a “sexualização vende”. Porém, um dos participantes manifestou uma 

opinião inusitada ao questionamento: 

 

Penso que a moda tenha um papel importante, as mudanças sociais que 
fazem determinada roupa ser caracterizada como padrão, a influência de 
grupos conservadores como os protestantes (no caso do cinema 
estadunidense) e também uma aceitação do público ou por mudanças 
exigidas por certos grupos de ativistas, principalmente na tentativa de retirar 
a heroína de um conteúdo sexista, que explore mais suas qualidades 
intelectuais do que físicas. Trajes mais robustas são uma maneira de 
transformar uma figura que era um objeto de desejo em uma criatura mais 
próxima da realidade e que serve como molde para uma variedade de 
críticas, principalmente na luta das mulheres por igualdade nas relações 
sociais, no mercado de trabalho, entre outros. (BARROZO, Francis. Re: 
Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 10/09/2018) 
 

 Já as participantes femininas acreditam que ainda há um processo em 

evolução, pois a sexualização das vestes femininas sempre foi comum no meio dos 

quadrinhos e filmes de heróis. 

 

 Fico muito feliz que de uns tempos pra cá existe uma maior preocupação 
com a desconstrução dessa sexualização/objetificação, porém acho que 
ainda tem muito o que evoluir. Os trajes da mulher-maravilha são bem 
menos sexualizados do que antes, porém ainda acho que é bem mais 
sexualizado do que os trajes de outros personagens masculinos, por 
exemplo, que também são super-heróis. (DA ROSA, Larissa. Re: Trabalho 
Final de Graduação. Entrevista à autora em 10/09/2018) 

 

De certa forma, a Mulher-Maravilha, desde o princípio, serviu de atrativo para 

o público masculino. O aumento do público feminino no cinema e nas HQ’s 

modificou esse contexto, a personagem passou a ser menos objetificada e passou, 

aos poucos, a ser vista como uma super-heroína forte, assim como os super-heróis 

masculinos.  

Com tudo isso, concluímos que o conhecimento da história da Mulher-

Maravilha assemelha-se, em muitos aspectos, à história das mulheres e da 

participação delas na história. Fragmentos. Tanto para a heroína como para as 

mulheres em geral – heroínas, também –, é preciso um profundo e extenso resgate 

dessa história. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação procurou investigar a representação do 

feminismo por meio da narrativa do filme Mulher-Maravilha (2017), tratando da 

história da personagem e sua relação com os conceitos do feminismo. Para tanto, 

realizamos uma análise da construção da personagem através da identificação e 

compreensão das marcas feministas utilizadas na narrativa fílmica. Nossa 

investigação buscou também analisar o olhar do público com as marcas feministas 

do filme. 

Após a observação e análise, concluímos que o filme retrata o feminismo 

moderno. Retrata as mulheres que decidem o que querem ser, e lutam por isso, 

atuam independente do cenário masculino, se relacionam com os homens de igual 

para igual. 

A melhor lição que o filme passa para o espectador é que não dá para 

esperar que o mundo se transforme no que sonhamos, temos que lutar para que ele 

mude, temos que batalhar e participar ativamente da mudança.  

Através da pesquisa foi possível verificar que o feminismo está cada vez mais 

presente no cotidiano, nas mídias, no cinema. A luta por igualdade está apenas no 

início, muitos direitos já foram conquistados, mas ainda tem muito a ser conquistado, 

verificamos em nossa bibliografia.  

Todo o enredo do filme, baseado na origem da Mulher-Maravilha, tem um tom 

sério, sem piadas em momentos importantes, tudo bem realístico, mesmo com todo 

o tema mitológico que envolve Diana.  

Os objetivos da pesquisa foram atingidos. Através da pesquisa bibliográfica, 

conseguimos perceber como se estabelece a construção da personagem Mulher-

Maravilha e sua conexão com o feminismo. A análise das cenas tornou possível 

compreender o simbolismo das marcas feministas no filme. Por fim, com a aplicação 

do questionário entendemos de que forma o público percebe o feminismo no filme 

Mulher-Maravilha.  

A Mulher- Maravilha extrapola os limites dos quadrinhos e representa  um 

ícone de cultura popular, facilmente  identificada até por pessoas que nunca leram 

uma revista em quadrinho, o que só reforça a  importância da personagem. 
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A partir desta pesquisa, espera-se que os futuros jornalista e comunicadores 

levantem discussões sobre gênero, feminismo e a representação das mulheres nos 

quadrinhos e na sociedade. Esperamos contribuir para o entendimento de que as 

histórias com protagonistas femininas podem ser tão emblemáticas e importantes 

quanto as histórias de super-heróis masculinos. 
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ANEXO 

 

ANEXO A - FICHA TÉCNICA 

 

TÍTULO ORIGINAL: Wonder Woman 

GÊNERO: Ação, Aventura, Fantasia 

TEMPO DE DURAÇÃO: 141 minutos 

ANO: 2017 

PAÍS: Estados Unidos da América 

DIRETOR: Patty Jenkins 

ROTEIRISTA: Allan Heinberg 

PRODUÇÃO: Deborah Snyder, Zack Snyder, Charles Roven e Richard Suckle. 

PRODUÇÃO EXECUTIVA:Geoff Johns, Rebecca Steel Roven e Jon Berg. 

DIREÇÃO DE ARTE: Matthew Jensen 

MÚSICA COMPOSTA POR:Rupert Gregson-Williams 

 


