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Os estudos acadêmicos de histórias em quadrinhos existem há algumas 

décadas em todo o mundo, no entanto, o Brasil é o único país que possui uma 

disciplina exclusiva de editoração de histórias em quadrinhos oferecida de forma 

ininterrupta há mais de 30 anos, na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, a USP. 

É também na ECA que anualmente ocorre o maior evento acadêmico de 

HQ da América Latina, e um dos maiores do mundo em número de participantes, 

as Jornadas acadêmicas de histórias em quadrinhos, que reúne pesquisadores 

das mais diversas áreas do conhecimento, contemplando estudos de Biologia à 

Matemática, passando por História, Pedagogia, Ciências Sociais e Filosofia. 

A transdisciplinaridade desses estudos indica que a relação entre os 

produtos da cultura pop e as ciências possibilita que diversas obras sejam 

analisadas sob os mais variados vieses e perspectivas, aproximando teorias de 

áreas distintas acerca do conteúdo, contexto, mensagens, intenções e demais 

aspectos que essas histórias contêm. 

Isso significa dizer que, ao menos do que diz respeito à Filosofia, questões 

relacionadas à moralidade, ética, existência, entre outras, podem ser observadas 

nas HQ a partir das ações de seus personagens, pois estes refletem valores e 

intenções de seus autores e do contexto onde estão inseridos. Por isso, ao 

menos relação às superaventuras, gênero mais popular das histórias em 

quadrinhos, com heróis que remetem aos antigos mitos gregos, é praticamente 

impossível dissociar suas características de questões filosóficas, ainda que suas 

origens não sejam as mesmas: 

Há, de fato, uma diferença fundamental entre uma figura 
como o Superman e figuras tradicionais como os heróis da 
mitologia clássica, nórdica, ou as figuras das religiões 
reveladas. A imagem religiosa tradicional era de uma 
personagem, de origem divina ou humana, que, na 
imagem, permanecia fixada nas suas características 
eternas e o seu acontecimento irreversível. Não se excluía 



que, por trás da personagem, existisse, além de um 
conjunto de características, uma estória: mas a estória já 
se achava definida segundo um desenvolvimento 
determinado e passava a constituir, de modo definitivo, a 
fisionomia da personagem. (…) a personagem das 
estórias em quadrinhos nasce, ao contrário, no âmbito de 
uma civilização do romance.  (ECO, 1974, p. 259) 

 

Assim, ainda que os super-heróis das histórias em quadrinhos tenham 

suas origens modificadas e recontadas incessantemente, visto que estamos 

falando de um gênero de mais de 80 anos, sua essência parte de conceitos e 

valores que foram estabelecidos e definidos por diversos filósofos ao longo da 

história da humanidade. Um desses heróis, inclusive, tem sua origem no berço 

da filosofia ocidental: a Mulher-Maravilha, ou Diana, surge nos Estados Unidos 

como habitante de uma ilha grega povoada apenas por mulheres. 

 

As deusas do Olimpo e as origens da Mulher-Maravilha 

 

Criada em 1941 pelo psicólogo e advogado poliamorista William Marston, 

a Mulher-Maravilha tem sua origem em diversas fontes relacionadas não só à 

mitologia, filosofia e poesia grega, como ao próprio movimento sufragista, o que 

explicaria a criação de uma ilha habitada somente por mulheres no intuito de se 

protegerem da misoginia promovida pelos homens e deuses como Ares. 

De acordo a historiadora Jill Lepore (2017), a Mulher- Maravilha não seria 

apenas uma amazona, mas o elo perdido entre eventos que começaram com a 

campanha sufragista nos anos 1910 e terminam no século seguinte com as 

questões feministas, apresentando em suas origens uma utopia feminista e a 

luta pelos direitos das mulheres, inspirações que Marston teve a partir do contato 

com protestos sufragistas.  

William Marston foi convidado por Max Gaines para ser consultor de sua 

editora, na época a EC Comics, na tentativa de evitar controvérsias que 

começavam a surgir sobre a violência nos quadrinhos. Gaines o conheceu por 

meio de um artigo que o psicólogo havia escrito em defesa das HQ. Marston, 



que já havia sido consultor da Universal Pictures, chamou H. G. Peter para 

desenhar a história de uma nova heroína, que, embora tenha alcançado sucesso 

entre homens e mulheres de diversas gerações tão logo foi lançada, carregava 

por trás de sua criação um passado tão controverso que, caso chegasse ao 

conhecimento de seus editores e de seu público, seria banida para sempre das 

bancas de jornais: Marston, além de ser casado com duas mulheres, Elizabeth 

Halloway e Olive Byrne, tinha forte ligação com o movimento sufragista, uma vez 

que Byrne era sobrinha de Margareth Sanger, uma enfermeira que abriu a 

primeira clínica de aborto nos EUA. 

E nos anos 1910, H. G. Peter fez parte da equipe artística da 

revista Judge e contribuiu para a página sufragista The Modern Woman, que 

também era ilustrada por Lou Rogers, posteriormente contratada por Sanger 

como diretora de arte da revista de controle contraceptivo Birth Control Review. 

Entre as ilustrações contumazes presentes em páginas sufragistas, estavam as 

de mulheres se libertando de correntes, imagem recorrente nas HQ da Mulher-

Maravilha. Na visão de Sanger, a mulher “estava acorrentada ao seu papel na 

sociedade e na família, através da maternidade, e que somente correntes fortes 

como aquelas poderiam ter ligado ela ao seu destino de animal reprodutor”. Entre 

outras coisas que Sanger defendia e as quais Marston admirava, estava o direito 

da mulher ao prazer e ao conhecimento de seu próprio corpo, desvinculado da 

função meramente reprodutiva. 

No entanto, o movimento sufragista não foi o único evento responsável 

pela percepção de Marston sobre uma possível superioridade emocional das 

mulheres em relação aos homens: William Marston foi um dos responsáveis pela 

criação do polígrafo1, aparelho que mede a pressão arterial e que aparece 

recorrentemente em produções policiais como um meio de se obter a verdade 

de possíveis criminosos. Em seus estudos, o psicólogo teria concluído que as 

 
1 Vídeo de Marston demonstrando o uso do polígrafo em 1931  
https://www.youtube.com/watch?v=hW8qVLD2Bf0 
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mulheres mentiam menos que os homens e isso indicaria uma superioridade 

emocional e capacidade de resolução de conflitos por parte delas. 

Então, em um período entre guerras provocadas e protagonizadas por 

homens, Marston criou uma personagem que acabaria com todas as guerras por 

meio da imposição do amor, da justiça e da verdade, por influência da deusa 

Afrodite, já que os homens impunham a violência e o uso de armas, sob 

influência de Ares, deus da guerra. Essa mesma percepção sobre as mulheres 

poderem dar fim aos conflitos produzidos pelos homens é apresentada desde a 

Antiguidade, como na comédia Lisístrata, de Aristófanes (411 a. C.), obra que 

retrata as mulheres de Esparta e Atenas promovendo greve de sexo para que 

os homens desistam das batalhas. 

 

 

Como psicólogo e interessado na cultura grega, os arquétipos da 

mitologia grega, bem como seus principais autores, integravam o panteão de 

“O planeta Terra, dizem as antigas escrituras”, é governado por deuses rivais – Ares, deus da guerra, e 
Afrodite, deusa do amor e da Beleza. Ares: Meus homens governarão pela espada! / Afrodite: Minhas 
mulheres conquistarão os homens pelo amor. (Tradução nossa) - Ares e Afrodite - Wonder Woman nº 1 
– 1942 



personagens que inspirariam a criação do universo da Mulher-Maravilha e das 

Amazonas e entre essas inspirações estava a poeta Safo, da ilha de Lesbos, 

cuja produção poética se consolidou como uma referência do amor homossexual 

entre mulheres: (...) em sua Ode a Afrodite, Safo pede para ser liberada do um 

amor feminino, enquanto em sua Ode à mulher amada, declara sua paixão por 

uma garota cujo olhar a comove profundamente... (ROBLES, 1996, p. 105), no 

entanto,  

 As expressões do desejo homoerótico na Grécia Antiga 
não significavam que as pessoas eram identificadas com 
uma orientação sexual em particular, por isso é pouco 
provável que ela fosse chamada de homossexual”.           
(...) A expressão da sexualidade fluida de Safo tem muito 
em comum com a forma em que muitos escolhem 
expressar sua identidade sexual atualmente. (BBC, 2019) 

 

A ideia de uma sexualidade fluida, embora não tenha sido explorada de 

forma explícita durante muitos anos nas histórias em quadrinhos da 

personagem, se solidificou nas últimas décadas estabelecendo Diana e as 

demais Amazonas, como personagens lésbicas ou bissexuais em algumas 

histórias e heterossexuais em outras. Ao menos em relação à Mulher-Maravilha, 

grande parte de suas histórias de origem dão conta de que ela teria vivido cerca 

de 5.000 anos em Themyscira, apenas entre mulheres, antes de se aventurar no 

mundo dos homens e se envolver com Steve Trevor, um piloto estadunidense. 

Independentemente de quantas vezes sua origem seja recontada ou da 

época em que ela seja contextualizada, é recorrente a versão que Diana teria 

passado milhares de anos em uma ilha habitada somente por mulheres, com 

acesso a todas as produções de autores, gregos ou não, por meio de uma 

biblioteca que referencia a famosa biblioteca de Alexandria. Ou seja, ela teria 

acesso a um vasto conhecimento sobre as relações humanas, no entanto, só 

teria se relacionado com Amazonas durante a maior parte de sua vida e esses 

relacionamentos são apresentados em algumas histórias de forma mais ou 



menos explícita, como ocorre em A verdadeira Amazona, de Jill Thompson 

(2019), quando Diana se apaixona por uma das habitantes da ilha2. 

Quanto ao bordão que costumava ser utilizado por Diana todas as vezes 

que se encontrava em perigo (hoje em dia quase nunca), Safo suplicante! 

(Suffering Sappho!), é possível notar intencionalidade, ao menos por parte de 

Marston, de relacionar a personagem à famosa poeta da ilha de Lesbos, cujo 

amor e admiração por homens e mulheres lhe rendeu uma obra que possibilitou 

seu reconhecimento como poeta na sociedade grega ainda em vida, honraria 

concedida também a Homero, por exemplo. E se o bordão não é mais tão usado, 

roteiristas atuais como Greg Rucka têm feito questão de manter essa relação em 

arcos como Renascimento, onde Etta Candy, conhecida por ser a melhor amiga 

de Diana desde os anos 1940, é apresentada como uma mulher negra, lésbica 

e admiradora de Safo. 

 
2 http://minasnerds.com.br/2018/10/22/a-verdadeira-amazona-de-jill-thompson/ 



 

 

Themyscira, uma utopia feminista 

Se a influência da cultura grega é explícita e intencional nas histórias em 

quadrinhos da Mulher-Maravilha, que conta com a presença de todos os deuses 

gregos e citações aos seus principais filósofos, as influências feministas ao longo 

de quase 80 anos de histórias são mais ou menos presentes de acordo com a 

equipe de roteiristas de cada arco narrativo da personagem. Assunto, inclusive, 

cercado de controvérsias, assim como as questões relacionadas à sexualidade 

de Diana, devido a uma parte de fãs conservadores que se opõem ao que eles 

chamam de agenda feminista e LGBT nos quadrinhos. 

                                                                     Mulher- Maravilha nº 12 - 2019 



Ainda assim, uma sociedade formada exclusivamente por mulheres 

imortais, onde a paz, a justiça e o amor reinam e onde todos os jogos 

preparatórios para a guerra estão diretamente ligados à possibilidade de um 

encontro com os homens, nos indica que a ideia de violência física é 

indissociável da presença masculina, ao menos para as Amazonas: 

No mito grego antigo, as Amazonas eram mulheres 
guerreiras venciam batalhas e que moravam em terras 
exóticas ao redor do Mar Negro. Agora, graças a 
evidências da história, da arte e da arqueologia, sabemos 
que as Amazonas foram modeladas em povos nômades 
reais da antiga Scythia, um vasto território que se estendia 
da planície real de Themiscyran, no Mar Negro, para a 
Mongólia. Essas inúmeras tribos tinham suas próprias 
línguas e eram etnicamente diversas, mas compartilhavam 
um estilo de vida centrado em cavalos rápidos, arcos e 
flechas, e guerra constante. (MAYOR, 2017) 

 

Essa sociedade, muito embora tenha forte influência do movimento 

sufragista, de acordo com os registros do próprio Marston em seus diários 

registrados por Jill Lepore (2017), reflete a ideia de uma utopia feminista nos 

moldes apresentados por Christine de Pizan3 em seu livro A Cidade das Damas, 

de 1405, obra bem anterior a um dos primeiros clássicos da literatura feminista, 

Uma reinvindicação dos direitos da mulher, de Mary Wollstonecrat: 

Considerada a primeira obra a questionar a supremacia 
masculina em relação à mulher em vários domínios, A 
Cidade das Damas busca reavaliar o papel feminino ao 
longo dos tempos, através da compilação de exemplos de 
várias figuras históricas, lendárias, mitológicas, de grandes 
virtudes, que deram prova da capacidade intelectual e 
física, cujas histórias foram emprestadas de obras de 
escritores de renome, como Ovídio, Virgílio, Jean de 
Meung, Jehan Le Fèvre, Boccaccio. (DEPLAGNE, 2013, 
p. 116)  

Entre muitas das funções que podem ser atribuídas à arte, uma delas diz 

respeito ao fornecimento de ferramentas e meios que nos possibilitem lidar com 

a realidade. A violência contra a mulher em uma sociedade patriarcal é um fato 

 
3 https://www.blogs.unicamp.br/mulheresnafilosofia/cristina-de-pizan 



retratado não só em registros históricos, mas em inúmeras obras de ficção, seja 

ela recurso para justificar o protagonismo dos personagens masculinos4 ou para 

ilustrar situações vividas por mulheres como uma forma de catarse ou denúncia. 

Assim, quais seriam os valores de uma sociedade utópica feminista?  Uma 

possibilidade seria a de um lugar e tempo onde a violência não fosse a regra e 

onde mulheres pudessem viver de forma igualitária e com acesso a bens 

básicos, como previsto em algumas obras de autoria feminina: 

Antes mesmo de Thomas More e do estabelecimento dos 
critérios de comparação conceitual para o que conta ou 
não como ‘utopia’ e para o que segue mais ou menos de 
perto ao seu modelo de escritura ficcional e, no entanto, 
politicamente programática, Christine de Pizan já 
propunha em 1405 uma audaciosa interrogação sobre a 
possibilidade de uma vida alternativa às mulheres, 
longamente submetidas a uma concepção depreciativa de 
si mesmas, e julgadas incapazes da idealização e da 
construção política da sociedade - também porque, 
obviamente, física e moralmente confinadas aos espaços 
demarcados, à sua revelia, como “não-políticos”. Sua 
postura de contestação e resistência antecipa em muitos 
séculos o delineamento de uma terra exclusivamente 
habitada por mulheres - como aquela da aventura de 
Charlote Perkins Gilman e suas Amazonas ecofeministas 
em princípios do século XX - e a edificação da Cidade das 
Damas pode ser considerada não apenas um experimento 
imaginativo utópico nos termos abaixo esboçados, como 
também uma denúncia e uma mensuração diagnóstica a 
respeito dos múltiplos modos de rebaixamento das 
mulheres extensamente replicados pelos homens ao longo 
da história da filosofia, da literatura, da mitologia e da 
religião, e concretizados sobre nossos corpos com mais ou 
menos exclusão, confinamento e violência. (SATTLER, 
2019, no prelo) 

 

Se o surgimento de utopias feministas se deve à necessidade de fuga de 

um mundo onde a violência contra as mulheres impera, nas histórias em 

 
4 Nas histórias em quadrinhos a violência contra as personagens femininas ganhou destaque em 1992 
com uma lista criada pela roteirista Gail Simone chamada Women in refrigerator, em alusão a uma HQ 
em que a namorada do super-herói Lanterna Verde aparece morta e despedaçada em uma geladeira. O 
objetivo dessa lista era demonstrar a quantidade excessiva de vezes que as personagens femininas 
sofriam violência para justificar o desenvolvimento do arco narrativo do protagonista masculino: 
https://lby3.com/wir/ 
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quadrinhos da Mulher-Maravilha não é diferente. Entre as mais diversas origens 

que justifiquem a criação de Themyscira habitada por Amazonas, uma delas se 

consolidou nos anos 1980, com roteiro de George Perez em uma tentativa de 

“reiniciar” o universo da super-heroína. Nessa versão, o assassinato de uma 

mulher por seu companheiro em 30.000 a. C abre a narrativa, estabelecendo 

que a violência contra a mulher existe desde os primórdios da humanidade. 

 Alguns mil anos depois, uma discussão entre os deuses no Olimpo sobre 

como a violência imposta por Ares vinha destruindo a humanidade com guerras 

e a afastando de sua adoração a eles, Ares propõe a criação de uma nova raça 

de mortais que se submetam aos deuses por medo, contrariando o 

posicionamento das deusas que acreditam que a humanidade deve ser 

composta por homens e mulheres que se relacionem de forma harmoniosa. 

Como os deuses não chegam a um consenso e Zeus não se posiciona, as 

deusas decidem seguir ao interior de Gaia, onde “as almas de todas as mulheres 

cujas vidas foram encurtadas pelo medo e pela ignorância do homem” (PEREZ, 

2017, p.16) aguardam por seu renascimento após eras de lamentação no limbo. 

Com o sopro de Ártemis, as almas inundam o centro de Gaia, dando origem às 

Amazonas: 

“Vocês são uma raça escolhida...nascidas para mostrar à 
humanidade a trilha da virtude... e os ensinamentos de 
Gaia! Graças as vocês, todos os homens nos conhecerão 
melhor... e nos adorarão para sempre! Assim sendo, Atena 
lhes confere sabedoria para se guiarem pela luz da 
verdade e da justiça! Eu, Ártemis, lhes concedo o dom da 
caça. Deméter fará com que seus prados frutifiquem. 
Héstia há de erigir-lhes uma cidade e aquecer seus 
corações. A doce Afrodite, dar-lhes-á o dom do amor!” 
(PEREZ, 2017, p. 18) 

As Amazonas, lideradas por Hipólita e Antíope, ambas possuidoras dos 

cinturões de Gaia, símbolos de poder oferecido pelas deusas, habitam 

Themyscira, lutam contra invasores e não se submetem aos homens, o que 

levanta a ira de soberanos gregos, que passam a enxergá-las como uma 

ameaça.  



Instigado por Ares, Herácles declara guerra às Amazonas em cenas que 

retratam misoginia em seu discurso ao se referir à Hipólita como meretriz, no 

entanto, em um primeiro momento, ele reconhece que as Amazonas são boas 

aliadas e pede a seus homens que guardem as armas. Assim, em uma noite de 

celebração entre homens e mulheres, Hipólita se dirige a Herácles para lhe 

comunicar seu contentamento com a situação, mas o semideus a droga, a 

espanca e a acorrenta em um calabouço após retirar-lhe o cinturão de Gaia, 

enquanto seus homens incendeiam Themyscira. 

Desejando vingança, Hipólita suplica a Atena que a liberte, mas a deusa 

lhe adverte sobre seu verdadeiro propósito, o de promover o amor de Gaia e não 

se submeter aos homens ou ao seu ódio. Hipólita então se liberta e luta com 

suas irmãs contra os soldados de Herácles, mas por sua traição aos princípios 

estipulados pelas deusas para que elas retornassem à Terra, elas seriam então 

enviadas a uma nova localização “onde os homens não descobrirão facilmente. 

Ela parece o paraíso e realmente o será enquanto guardarem seu terrível 

segredo” (PEREZ, 2017, p. 32), e onde teriam que usar os símbolos de seu 

cativeiro, entre eles, braceletes que as lembrariam eternamente que não 

deveriam errar novamente. 

Então, por muitos séculos, elas viveriam como imortais enquanto 

estivessem na ilha, a nova Themyscira, protegidas do mundo exterior, em uma 

sociedade justa, longe das quedas e guerras das civilizações. Porém, Hipólita, 

sentia grande descontentamento e angústia continuamente, o que lhe foi 

explicado por Menalipe, a Oráculo, se tratar da frustração por ter sido 

assassinada enquanto estava grávida em sua vida anterior. Por isso, as deusas 

a concederam o direito à maternidade quando ela forjou um bebê de barro com 

suas mãos e pediu as bençãos do Olimpo. A menina, que recebeu dons divinos, 

se chamava Diana e ficaria conhecida posteriormente como a Mulher-Maravilha. 

Essa versão de Perez estabelece então que os fatores determinantes 

para o surgimento das Amazonas e da Mulher-Maravilha estão relacionados à 

violência imposta pelos homens, que leva as mulheres a precisarem se proteger 

deles em um lugar fora de seu alcance, e ao amor das deusas pelas Amazonas, 



que lhes concedem dons e presentes para que possam viver de forma digna e 

harmoniosa, longe dos conflitos provocados pelo patriarcado. 

Em outras versões, Diana é fruto de um relacionamento entre Zeus e 

Hipólita, um possível estupro, já que Zeus costuma se disfarçar para se 

relacionar com as mais diversas mulheres, provocando sempre a ira de sua 

esposa Hera. Entretanto, em todas as versões de Themyscira, a ilha existe como 

um refúgio seguro para as Amazonas, mesmo que eventualmente elas se 

relacionem sexualmente com marinheiros que naveguem em suas águas. 

A violência contra a mulher como recurso narrativo utilizado para definir 

seu papel nas tramas não é uma exclusividade dos quadrinhos. Na verdade, se 

trata de uma representação recorrente em todos os tipos de produções, desde 

sempre, como se os autores não conseguissem conceber nossa existência se 

não a partir da violência que promovem: 

A coadjuvância feminina não é novidade. Desde o início 
das divulgações massivas as personagens femininas 
aparecem como mocinhas a serem resgatadas por um 
herói, secretárias de importantes agentes de polícia, 
figuras que serviram aos assuntos relativos ao sexo, em 
grande parte dotadas de belos atributos físicos. A 
representação do corpo feminino, por exemplo “[...] tem 
sido, há várias gerações, um lócus erotizado de 
significações, uma instância de vigilância e controle sobre 
as sexualidades masculinas e femininas” (apud OLIVEIRA, 
2007, p.150). As criações artísticas, literárias, foram 
durante muito tempo de hegemonia masculina. Esse 
domínio, se não determinou a constituição de estereótipos 
femininos, pode ser responsabilizado, em parte, pela 
menos presença das protagonistas femininas. (BOFF, 
2014, p. 63) 

 

Essa mesma violência, tão presente nas obras de autoria masculina, 

gerou a certeza para muitas autoras de que seria necessário reescrever a 

história das mulheres a partir de uma perspectiva onde não fôssemos definidas 

exclusivamente a partir da violência que nos é perpetrada e que nos 

possibilitasse sonhar novos futuros onde igualdade, justiça, amor, pudessem ser 

encontrados. 



Nesse sentido, na medida que mulheres tiveram acesso à produção de 

suas narrativas, surgiram ao longo da História autoras como a italiana Christine 

de Pizan, que ao escrever A Cidade das Damas em 1405, abordou temas 

relacionados à educação, igualdade e diferença entre os sexos, estupro, além 

da necessidade de um espaço próprio para que pudesse escrever(DEPLAGNE, 

2013, p. 121): 

O quarto de estudo é o espaço de referência no relato 
inicial da obra A Cidade das Damas, quando a voz da 
personagem narradora Christine revela o sentido da 
construção de uma cidade para as mulheres. Em um 
momento de semi-adormecer, depois de se mostrar 
cansada após um dia de muito estudo, a personagem 
Christine, de cabeça baixa, protegida pelas mãos, percebe 
um raio de luz que desce ao seu colo, trazendo-lhe à sua 
frente três virtudes personificadas em Dama Razão, Dama 
Retidão e Dama Justiça, que a ajudarão a construir uma 
cidade-fortaleza para proteger as mulheres das acusações 
caluniadoras presentes em grande parte dos escritos da 
época. O raio de luz, que desce em direção ao colo da 
personagem, configura-se como uma metáfora que reflete 
o desejo de fertilidade de tais virtudes, pois uma vez 
acolhidas no colo feminino, reproduziram-se em vários 
outros exemplos de virtude feminina. (DEPLAGNE, 2013, 
p. 121) 

 

A narrativa de Pizan é dividida em três partes, cada uma correspondente 

a uma das damas, sendo que na primeira, a cidade imaginária é erguida pela 

Razão, para que abrigue mulheres guerreiras e sábias que são guiadas pela 

inteligência e pela força. Na segunda parte, a dama Retidão trata de valores e 

virtudes relacionados à moralidade, tais como: “fidelidade, lealdade, compaixão, 

senso de justiça, humildade, generosidade, através de histórias de esposas, 

filhas, mães, rainhas que deram provas de bravura e ética ao longo da história” 

(DEPLAGNE, 2013, p.122), enquanto que a terceira parte, a dama Justiça, por 

meio da narração de histórias de mulheres santas, convida todas as mulheres a 

se defenderem de ataques misóginos na Cidade das Damas: 

Desse modo, bela filha, foi a ti concedido, entre todas as 
mulheres, o privilégio de projetar e construir a Cidade das 
Damas. E. para realizar esta obra, apanharás água viva 



em nós três, como em uma fonte límpida; nós te 
entregaremos materiais tão fortes e mais resistentes do 
que mármore fixado com cimento. Assim tua Cidade será 
de uma beleza sem igual e permanecerá eternamente 
nesse mundo.                                                                             

Não leste como rei Tros fundou a grande cidade de Tróia, 
com a ajuda de Apolo, de Minerva e de Netuno que os 
povos de outrora consideravam como deuses, e também, 
como Cadmus fundou a cidade de Tebas sob a injunção 
divina? Todavia, como o tempo, aquelas cidades se 
desmoronaram e caíram em ruína. Mas eu te profetizo, 
como uma verdadeira sibila, que a Cidade que tu fundarás 
com a nossa ajuda nunca findar-se-á na inexistência. Ela 
será, ao contrário, sempre próspera, apesar da inveja de 
todos os seus inimigos; ela sofrerá vários ataques, mas 
nunca será tomada ou vencida. (PIZAN, 2000 apud 
DEPLAGNE, 2006, p. 124 – tradução da autora) 

 

Muito da justificativa de Pizan para a criação de sua alegoria, assim como 

ocorre com outras autoras, parte da não conformidade com a maneira como 

somos retratadas em obras de autoria masculina. Na introdução de A Cidade 

das Damas, Pizan narra que procurava um livro para se entreter e descansar a 

cabeça de um dia exaustivo, quando encontrou um livro de Mateolo, conhecido 

na época por ser lisonjeiro às mulheres, no entanto, sua reação foi de indignação 

diante da leitura que considerou pouco agradável e que não contribuía para a 

edificação moral e nem à virtude, além de apresentar desonestidade em relação 

aos temas tratados (DEPLAGNE, 2006,109): 

(...) a leitura daquele livro, apesar de não ter nenhuma 
autoridade, suscitou em mim uma reflexão que me 
atordoou profundamente. Perguntava-me quais poderiam 
ser as causas e motivos que levavam tantos homens, 
clérigos e outros, a maldizerem as mulheres e a 
condenarem suas condutas em palavras, tratados e 
escritos. Isso não é questão de um ou dois homens, nem 
mesmo só deste Mateolo, a quem não situaria entre os 
sábios, pois seu livro não passa de gozação; pelo 
contrário, nenhum texto está totalmente isento disso. 
Filósofos, poetas e moralistas, e a lista poderia ser bem 
longa, todos parecem falar com a mesma voz para chegar 
à conclusão de que a mulher é profundamente má e 
inclinada ao vício. (PIZAN, 2000 apud DEPLAGNE, 2006, 
p. 119 – tradução da autora) 



 

De acordo com Deplagne (2013), A Cidade das Damas oferece um 

contraponto para obras como De Claris Mulieribus, de Boccaccio, principalmente 

em relação à representação do mito das Amazonas, que na obra de Pizan, são 

apesentadas pela dama Razão como “pedras” fundadoras para a cidade que 

seria construída: 

Representadas desde a Antiguidade, em textos 
enciclopédicos e gravuras antigas, as Amazonas ora 
evocam imagens de mulheres intrépidas, ora imagens de 
crueldade e transgressão da natureza. No final da Idade 
Média, em particular, depois da obra boccacciana De 
Claris Mulieribus, o mito das guerreiras ressurge em vários 
países da Europa, seja na Literatura, tapeçaria, gravuras, 
estátuas, iluminuras etc. (VIENNOT, 2008; STEINER,1999 
apud  DEPLAGNE, 2013, p. 126) 

 

A versão de Pizan para o mito das Amazonas conta que após várias 

guerras, os homens não retornaram mais à região da Sicília, então, as mulheres 

resolveram governar o reino sem a tutela masculina e promulgaram um edital 

proibindo o acesso àquele território. A fim de garantir sua descendência, 

poderiam se dirigir a regiões vizinhas e no caso de parirem meninos, esses 

seriam enviados aos seus pais, enquanto as meninas seriam educadas por 

tutoras. Já na versão de Boccaccio, os bebês nascidos do sexo masculino eram 

assassinados. Outras divergências entre o mito narrado por Pizan e Boccaccio 

envolvem a forma como ambos apresentam os feitos das Amazonas: enquanto 

Pizan enaltece os grandes feitos das guerreiras mais conhecidas como 

gloriosos, Boccacio enfatiza suas derrotas como consequência do que poderiam 

ser interpretados como vícios, entre eles, o excesso de autoestima atribuído a 

algumas rainhas. A fim de ilustrar as principais diferenças na abordagem do mito, 

Deplagne (2013) confecciona um quadro onde analisa os desfechos dos 

capítulos de A Cidade das Damas e De Claris Mulieribus, indicando que a alusão 

ao caráter negativo e antinatural das guerreiras é um recurso narrativo recorrente 

na obra de Boccaccio: 



(...) A concisão e os “esquecimentos” manifestos nos 
desfechos das narrativas de Boccaccio sugerem, senão 
uma desvalorização da importância das guerreiras 
Amazonas, um recurso ideológico que proclama os 
princípios morais da sua época. Nesse sentido, a obra De 
Claris Mulieribus vai de encontro com valores misóginos 
do final da Idade Média, bem como reproduz a visão de 
mundo dos textos Antigos greco-latinos e suas releituras 
em obras medievais que lhe serviram de inspiração. 
(DEPLAGNE, 2013, p. 132) 

 

Já na obra de Pizan, os detalhes positivos sobre cada feito são 

aprofundados, sempre de maneira a favorecer as Amazonas, algo que nos quase 

80 anos de histórias da Mulher-Maravilha também foi retratado algumas vezes, 

assim como a versão em que as Amazonas saem da ilha para se relacionar com 

marinheiros ou homens de outras regiões é apresentada em alguns arcos, mas 

os meninos são enviados a Hefesto, deus do fogo e grande forjador que fabrica 

muitas das armas para Themyscira. Mais recentemente, em 2017, o mundo todo 

conheceu (ou reencontrou) as Amazonas por meio do filme da Mulher-Maravilha, 

primeiro longa metragem da personagem e que trouxe uma representação de 

mulheres guerreiras, experientes em diversas práticas de combate e que 

protegiam sua ilha por meio de divisão de tarefas e senso de justiça para que 

tudo funcionasse perfeitamente. Para o elenco, foram escolhidas mulheres de 

diferentes etnias, muitas delas lutadoras profissionais, para que as cenas de luta 

e esportes fossem verossímeis em relação a algumas versões do mito. 

Essa mesma diversidade, retratada na versão de Perez, dialoga com a 

construção narrativa de Pizan e corrobora um recente estudo feito por Adrienne 

Mayor, pesquisadora de Stanford5, onde a autora constata, por meio de 

descobertas de vasos e outros utensílios gregos, que as origens das Amazonas 

eram as mais variadas possíveis, contemplando mulheres da África, Ásia e 

Europa e contrariando a perspectiva de Boccaccio que excluí determinados 

grupos de mulheres do eixo das mulheres bravas e corajosas em sua obra. 

 
5 https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691147208/the-amazons 



Considerações finais 

Ao longo de séculos de estudos e mitos, a realidade parece se aproximar 

da visão que Pizan nos forneceu sobre as Amazonas muito mais do que as de 

autores como Boccacio, no entanto, ao menos no que concerne à Mulher-

Maravilha, não é possível dizer o mesmo. Não apenas em relação à sua origem, 

recontada diversas vezes, mas, principalmente, em relação à forma como Diana 

tem sido retratada nas histórias em quadrinhos: de guerreira Amazona à 

secretária da Liga da Justiça e dona de Boutique, sua essência e aparência são 

constantemente atualizadas de acordo com a equipe narrativa responsável, que 

muitas vezes a retratou de forma rasa e extremamente sexualizada. 

Embora a personagem tenha um grande apelo entre o público feminino, a 

primeira mulher a desenhar a personagem foi Trina Robbins, mais de 40 anos 

após sua primeira história. A primeira roteirista, teria sido Joy Hummel, que 

nunca foi creditada, pois teria sido contratada como ghostwriter quando Marston 

adoeceu no final dos anos 1940, mas as primeiras roteiristas a serem creditadas 

nos anos 1980 foram Gail Simone e Mindy Newell. Porém, após o sucesso do 

filme, a editora DC incluiu mais mulheres como roteiristas e desenhistas nas suas 

publicações mensais, ainda assim, a produção segue sendo majoritariamente 

masculina. 

Séculos após da publicação da obra de Pizan, a justificativa para que 

muitas autoras escrevam não mudou muito: seja como uma forma de contrapor 

o discurso hegemônico ou simplesmente recontar nossa própria história, a 

literatura produzida por mulheres continua sendo analisada a partir da ideia de 

que as mulheres são “o outro” em relação ao que é considerado universal, ou 

seja, livros de autoria feminina seguem sendo literatura feminina, não literatura. 

Nos quadrinhos ocorre o mesmo, existem os quadrinhos e “os quadrinhos 

para mulheres”, pois há uma ideia persistente que mulheres não leem HQ, o que 

poderia ser facilmente justificado pelo mesmo sentimento que Pizan teve ao ler 

Mateolo: por que mulheres consumiriam uma produção onde são 

constantemente violentadas, diminuídas, sexualizadas ou mortas? E, apesar das 



constantes reivindicações por histórias produzidas por mulheres, não parecemos 

estar tão distantes de 1405, quando A Cidade das Mulheres foi escrito, afinal, 

ainda que muitas das referências para as histórias da Mulher-Maravilha possam 

ter saído de produções de autoria feminina, elas não são sequer citadas pelos 

autores nos quadrinhos. 

As primeiras histórias de Marston, assim como arco escrito por George 

Perez ou mesmo um mais atual, escrito por Brian Azzarello, guardam muitas 

semelhanças com a versão de Pizan para o mito das Amazonas, ainda assim, 

não há qualquer citação à autora e por ser um mito secular, não é possível 

afirmar que os autores tenham consciência desse fato, uma vez que as versões 

se misturam no imaginário coletivo, impossibilitando muitas vezes que saibamos 

a autoria de uma obra, mesmo que, como afirmou Virginia Woolf, na história, 

quase sempre o “anônimo” é uma mulher. 

Há mais de 500 anos uma mulher justificou a necessidade de mulheres 

escreverem suas histórias, pois acreditava que a forma como as mulheres eram 

frequentemente retratadas não só não era lisonjeira, como muitas vezes era 

ofensiva. No entanto, até mesmo academicamente falando, a ideia de 

universalidade das obras produzidas por homens levou muitos teóricos a 

descartarem pesquisas e obras de autoria feminina sob o argumento de que não 

podemos ser objetivas e imparciais quando estamos tão próximas de nossos 

objetos, mas a história tem provado que a menos que as mulheres contem e 

reescrevam suas histórias, a forma como somos retratadas na maioria das obras, 

não vai mudar e isso em todas as áreas, incluindo a literatura e os quadrinhos. 

Os dados referentes à violência contra a mulher no mundo todo indicam 

que estamos muito longe de estarmos seguras em nossos espaços, porém, a 

construção de utopias de autoria feminina nos possibilita imaginar futuros 

possíveis. O imaginário e a realidade se retroalimentam constantemente, nos 

fornecendo meios de lidar com conflitos e problemas na medida que eles 

aparecem. Nos quadrinhos, nas artes, na literatura ou em qualquer área é a 

presença feminina que pode garantir a construção desses futuros possíveis, uma 

vez que há séculos de produção artística, os recursos narrativos utilizados por 



autores masculinos seguem nos definindo quase que exclusivamente a partir de 

características que nos são nocivas. 

Dessa forma, as semelhanças entre uma obra publicada em 1405 e uma 

produção de cultura de massa atual não só aproximam contextos distintos, como 

nos permite ressignificar toda história de uma das personagens mais icônicas da 

cultura pop mundial, marcando sua origem não na perspectiva masculina, 

geralmente pejorativa, mas na versão de uma das primeiras autoras feministas 

que se tem notícia, que por meio da sua escrita, nos forneceu uma versão do 

mito das Amazonas que enaltece as qualidades femininas, nos lembrando que 

nossa complexidade não pode ser medida apenas pela violência que nos é 

dirigida. 
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