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RESUMO: Este projeto propõe uma reflexão crítica acerca da imagem de mulher 

representada pelo ícone "Mulher Maravilha", contextualizado por meio de suas histórias em 

quadrinhos, produzidas pela DC Comics, com o objetivo de pensar se é possível considerar o 

empoderamento feminino no momento histórico em que foi criada (1941) e, principalmente, 

na atualidade, dadas as circunstâncias de mercado que envolvem esse valor (de poder 

reconhecido como próprio das mulheres). Pretende-se pensar, também, como a Mulher-

Maravilha foi construída e modificada ao refletir e refratar vozes sociais dos pequeno e 

grande tempos e lugares históricos em que circula sua imagem. A pesquisa se fundamentará 

nos estudos bakhtinianos, voltados à análise dialógica verbivocovisual da linguagem e suas 

materialidades. O método utilizado é o dialógico, realizado com a presença de cotejo de 

outros enunciados responsivos, de mesmo e de outros gêneros. Esta pesquisa se justifica por 

se voltar a uma reflexão sobre as imagens de mulher, empoderada e "bela, recatada e do lar", 

tão mobilizadas na atualidade, em debates nas mais variadas esferas. Ainda hoje, a pergunta 

de Freud continua sem resposta. Alterado o sujeito de sua frase, este trabalho recoloca em 

evidência o questionamento: "Quem (e não o que) é a mulher" contemporânea? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito; Dialogia; Ideologia; Círculo de Bakhtin; 

Verbivocovisualidade; Mulher-Maravilha. 

 

ABSTRACT: This project proposes a critical reflection on the image of woman represented 

by the icon "Wonder Woman", contextualized through their comics, produced by DC Comics, 

with the purpose of thinking about whether it is possible to consider women's empowerment 

at the historical moment when it was created (in 1941) and, especially, today, given the 

market circumstances that involve this value (of power recognized as belonging to women). It 

is also intended to think how Wonder Woman was constructed and modified by reflecting and 

refracting social voices of the small and great times and historical places in which her image 

circulates. The research will be based on the Bakhtinian studies focused on the 

verbivocovisual dialogical analysis of language and its materialities. The method used is the 

dialogical one, carried out with the presence of comparison of other responsive statements, of 

the same and of other genres. This research is justified by a reflection on the images of 

women, empowered and "beautiful modest housewife", so mobilized today, in debate in the 

most varied spheres. Even today, Freud's question remains unanswered. Changed the subject 

of his sentence, this work highlights the questioning: "Who (and not what) is the woman" 

contemporary? 

 

KEY WORDS: Subject; Dialogy; Ideology; Bakhtin Circle; Verbivocovisuality; Wonder 

Woman. 

 



INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A primeira aparição da Mulher-Maravilha (MM) foi em 1941, em uma história em 

quadrinhos (HQ) chamada All Star Comics, nos Estados Unidos (EUA). A heroína obteve 

tanto sucesso que, no ano seguinte, ganhou sua própria revista. Ela surge em meio à Segunda 

Guerra Mundial, momento em que o país buscava forças para enfrentar os danos da guerra e 

precisava de um ícone que representasse o amor e a paz, características que foram 

personificadas na figura de uma mulher, considerada heroica. Mais que isso, denominada 

como “Maravilha”. A figura feminina foi escolhida com intuitos políticos. Na época, nos 

EUA, era comum um tipo de propaganda, em enunciados de gêneros diversos, chamada pela 

Comunicação de “propaganda ideológica”, muito utilizada pelo Governo. Nesse caso, a 

construção de uma heroína ativa e poderosa ia ao encontro da ideia (e do valor) de mulher que 

se queria propagar, com a finalidade de sustentar a economia norte-americana. Segundo 

Marston, o criador da MM, a sua criação foi uma propaganda psicológica para um novo tipo 

de mulher, necessário em tempos de guerra para a acomodação econômica de uma potência 

como os Estados Unidos, que não pode parar por estar com seus homens fora de casa. Alguém 

tem que assumir as funções dos homens enquanto eles estão fora, sem deixar seus papéis em 

casa, ou seja, uma supermulher, uma mulher maravilha. 

As mulheres estadunidenses se encontravam sozinhas no país e em seus lares, 

estimuladas a trabalhar e a cuidar dos filhos, em prol da nação, uma vez que os homens se 

encontravam na guerra. A MM aparece, então, como um “modelo” que deveria representá-las 

estimulando-as a assumir uma espécie de papel heroico nessa segunda guerra. Como o 

Governo precisava da proatividade feminina para um propósito específico (manter a economia 

ativa e girando), a figura de uma mulher forte e inteligente surge como resposta a essa 

necessidade de mercado. Assim, o aparente empoderamento e liberdade representados pela 

figura heroica tem um propósito bem definido: assumir o papel de salvadora do mundo, em 



conformidade com os valores propagados pelo Governo norte-americano, em prol da nação e 

da família, contra o nazismo e o comunismo – o que, de certa forma, volta à tônica na 

contemporaneidade, especialmente se considerarmos o cenário mundial e, particularmente, o 

brasileiro que, em esteio ao norte-americano, elegeu esses mesmos monstros para combater e 

essas mesmas bandeiras a hastear: o “homem de bem”, a “família” e a “tradição”.  

Entre os anos de 1969 a 1972, a MM perde seus poderes e se humaniza. Nesse 

momento, começa uma disputa ente duas editoras pelos direitos e versões da MM: Ms. 

Magazine e DC Comics. As editoras resolvem se juntar e estabelecer lucros com uma fatia do 

mercado: mulheres e homens, além de continuarem a incutir um modelo paradoxal de imagem 

de mulher a todos – exemplo valorado de maneira positiva socialmente, com muitos produtos 

que fazem o papel de link para o universo dessa heroína, criados para serem consumidos, não 

apenas os produtos em si, mas a axiologia que representam (como fetiches mercadológicos 

que são). Esse é, talvez, o maior papel ideológico de um super-herói: passar a ser ícone de 

uma nação, de uma cultura, de imagens de sujeitos com dado padrão social. No caso da MM, 

guerreira e, também, sexy, uma princesa que tudo troca em nome do “amor” por um homem. 

 A proposta deste projeto é pensar a construção dessa figura (MM) como ícone de 

empoderamento, primeiro na Segunda Guerra Mundial, quando surgiu, e, principalmente, na 

atualidade, em que sua imagem volta a ganhar espaço, agora, reconhecido mundialmente. 

Para isso, embasaremos nossa pesquisa nos estudos bakhtinianos, com enfoque nos conceitos 

de linguagem, enunciado, sujeito, signo ideológico, voz social, herói e personagem. 

Pensaremos o sujeito Mulher-Maravilha nas HQs ao longo da história, em momentos 

marcantes, como um ícone de empoderamento feminino ou não e como esse sujeito foi sendo 

constituído e modificado de acordo com as vozes sociais que permeiam esses momentos. 



Em outubro de 2016, a personagem fictícia foi nomeada Embaixadora Honorária da 

ONU1 para o empoderamento de mulheres e meninas, com o propósito de alcançar a 

igualdade entre os gêneros. A ONU declarou que acredita que a luta da Mulher Maravilha por 

justiça e paz ajudaria a dar visibilidade à campanha que deve ser encarada como luta de todos 

para diminuir a desigualdade entre e nas relações de gêneros. A decisão causou tamanha 

controvérsia que, dois meses depois, foi revogada2 por meio de uma petição. A justificativa 

foi a de que a personagem era muito sexualizada e não representava as mulheres reais. 

Ficamos pensando como uma personagem fictícia poderia assumir, ainda que simbolicamente, 

uma função tão importante e como poderia, em essência, representar as mulheres. Na 

Wikipédia, a biblioteca aberta da internet, a MM é descrita como “um dos maiores ícones da 

cultura pop do sexo feminino da nona arte e ícone da cultura feminista”. 

Seja como for, a pergunta que nos norteia e justifica esta pesquisa se volta à 

significação de empoderamento feminino, especialmente se consideramos a trajetória de 

aparição da MM: uma amazona que larga os seus pares, aparentemente para salvar o mundo, 

mas, na verdade, por estar apaixonada por um homem e que escolhe ser banida de sua ilha, 

Themyscira, em nome do amor. Amor a um homem que, morto na guerra, transmuta-se a 

amor à humanidade. O que fica é: uma mulher Maravilha é aquela que deixa sua vida, seus 

poderes, seu povo, sua terra, tudo, por um homem, para salvá-lo e viver em nome dele? É o 

que sugere o último quadrinho da primeira história, publicada em All Star Comics. 

Isso, sem contar seu corpo que, mais e mais, ao longo do tempo, passa a atender os 

padrões vigentes – a MM fica mais alta e longilínea, com seios fartos, pernas grossas, cabelos 

compridos e boca mais carnuda, vestida com roupa que remete a um espartilho – um body 

tomara-que-caia nada condizente com uma roupa de alguém que vive em luta: 

                                                           
1 Informação disponível em: https://nacoesunidas.org/mulher-maravilha-embaixadora-da-onu-para-o-

empoderamento-de-mulheres-e-meninas/.  
2   Informação disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2016/12/14/mulher-maravilha-perde-cargo-de-

embaixadora-da-onu-por-ser-muito_a_21697430/ 



 

 
Figura 13: MM ao longo da história 

 

De que adianta todo o poder que possui se a atitude de subserviência permanece? É 

isso que entendemos como empoderamento e almejamos como conquista às mulheres? Essas 

são algumas das perguntas que conduzem esta pesquisa, bem como fatos como a ONU 

reconhecer esse ícone como empoderado justificam a relevância de nossa proposta, que 

procura refletir sobre a representatividade feminina que temos atualmente, construída e 

conquistada ao longo da história, e como isso se reflete e refrata na vida, ao influenciar 

meninas a se espelharem na figura da Mulher-Maravilha, uma heroína que se encaixa em 

diversos padrões canônicos de beleza e comportamento, ainda muito submissa, em especial, 

aos seus pares românticos, a quem entregam sua existência.  

Reza a lenda que foi a esposa de Marston, Elizabeth Holloway Marston, que sugeriu 

que o super-herói a ser criado por ele fosse uma mulher, já que esse universo era dominado 

quase que exclusivamente por homens. No entanto, a inspiração física da personagem foi 

Olive Byrne, amante de Marston, conhecida e “aprovada” por sua esposa (eles passaram a 

viver um relacionamento a três). A beleza, submissão e amor pela paz seriam as 

características da personagem, pois, segundo o autor, “todas as mulheres deveriam ser assim”. 

Com tais declarações, vemos que, muito diferente de um símbolo do feminismo, a MM surgiu 

                                                           
3 Imagem de montagem para produto de consumo (caneca de café), captada na página 

https://www.amazon.com/Wonder-Woman-Through-Years-Coffee/dp/B0184DOE6A, em 29 de abril de 2019, às 

20h40. 

https://www.amazon.com/Wonder-Woman-Through-Years-Coffee/dp/B0184DOE6A


quase que como uma antítese disso. As conotações sexuais são mais do que evidentes não só 

nas primeiras histórias escritas como também nas declarações do seu criador ao longo das 

décadas e, em especial, com o que denominou como o resgate do feminino e de mulher.   

 Como corpus desta pesquisa, trabalharemos com as HQs publicadas nos Estados 

Unidas, em inglês, para que possamos analisar a obra original, em cotejo com as edições 

publicadas no Brasil. As HQs a serem selecionadas serão aquelas que representam 

comportamentos icônicos em momentos históricos importantes (como, por exemplo, o 

surgimento da heroína - período da segunda guerra mundial; três HQs que retratem a 

sexualidade da MM – uma dos anos 40, momento de seu surgimento; uma dos anos 60/70, 

revolução sexual e feminista; e outra contemporânea, anos 90/2000. Talvez, acrescentemos 

uma mais recente e comemorativa, como a de seu renascimento, em 2016, muito próxima ao 

lançamento do filme que recebe seu nome). Também consideraremos as autorias das HQs, 

uma vez que, ao longo de sua história, a MM passou por roteiristas e desenhistas distintos, 

fato que faz muita diferença em sua concepção. Com isso, acreditamos ser possível fazer uma 

análise da obra, levando em consideração a tridimensionalidade (elementos verbais, 

vocais/sonoros e visuais) da linguagem, que constitui, concretamente, os enunciados das HQs.  

Outras produções em que a personagem aparece serão utilizadas nesta pesquisa como 

forma de cotejo, como, por exemplo, alguns episódios da série de animação Liga da Justiça 

(2001) e o filme de 2017 (Warner), em que a Mulher-Maravilha perde seu protagonismo e 

passa a ser coadjuvante da história; o filme Mulher-Maravilha (2017), produzido pela Warner 

Bros Picture (que subsidia a DC, editora que detém os direitos da MM), em que a personagem 

ganha, pela primeira vez, um filme seu – há a previsão de um segundo filme, continuação do 

existente, para 2020, que pretendemos incorporar na pesquisa; o filme Professor Marston e as 

Mulheres-Maravilhas (2017), produzido pela Sony Pictures (concorrente da Warner), que 

conta a história do criador da personagem, mesclando biografia à criação, justificando a 



relação aberta que tinha com duas mulheres que, juntas, de certa forma, segundo o próprio 

criador, compuseram a MM; e tanto algumas HQs quanto o filme Capitã Marvel (2018), 

produzido pela Marvel (um dos estúdios Disney), para contrapor duas heroínas concorrentes. 

Outros enunciados poderão, também, ser incorporados nesta pesquisa como forma de cotejo, 

como por exemplo: diversos produtos que levam a logomarca da personagem, posts de 

Facebook com a imagem da MM, entre outros. 

 Há algumas versões sobre a origem da Mulher-Maravilha, mas as duas mais 

conhecidas são a que ela foi esculpida em barro por sua mãe Hipólita, rainha das amazonas, 

na Ilha de Themyscira (Ilha Paraíso) – lugar matriarcal – e ganhou vida por ter sido 

abençoada pelos deuses do Olimpo, de onde surgiram seus poderes, a serem usados para 

proteger seu povo; e a de que é filha de Zeus (com Hipólita, sua amante), o que justifica sua 

divindade. A supra-humanidade da MM também caracteriza sua psiqué arquetípica (ela é 

Diana/Ártemis, sua mãe representa Vênus/Afordite, sua madrinha, Atenas e a madrasta, 

Perséfone/Hera, unida à paternidade, também divina – Zeus, seu pai e Ares, deus da Guerra, 

com quem luta, seu tio – irmão de Hipólita). 

 A hipótese que guiará esta pesquisa é de que o sujeito MM nasce e permanece ao 

longo de sua história, ao mesmo tempo, empoderado e acorrentado. Isso se confirma:  

1. por ela ser uma amazona (guerreira – cultura grega. Uma das rainhas célebres é 

Hipólita, mãe da MM), com força e inteligência sobre-humanas;  

2. pelo seu nome, dado pela mãe no momento em que se encontra de partida para o 

mundo dos homens, Diana (deusa romana correspondente à deusa Ártemis; deusa da 

lua, da caça e da natureza; representante das bruxas, na Idade Média), esquecido e 

substituído apenas por Mulher, acompanhado da adjetivação “Maravilha”, que passa a 

se substantivar como parte do nome próprio da heroína. A significação de 



“maravilhoso” (lexema que modifica seu sentido ao longo do tempo, de horror, 

bizarro, estranho, quase que rechaçado, a extraordinário, supra-humano, genial); e  

3. pelos objetos que a caracterizam: o laço da verdade (representante do sadismo no 

universo sexual), os braceletes da submissão (símbolos da escravidão masoquista), o 

cinturão de Hipólita (um dos trabalhos de Hércules que expressa, ao mesmo tempo, 

ligação/religação e submissão), a tiara com estrela, que exprime a feminilidade, 

instaurada na cabeça, como um guia (o amor) e, no Arco Novos 52, uma coleira 

prateada (que, de novo, remete à escravidão da submissão masoquista).  

Essa ambivalência constitui a contradição da personagem como ícone às mulheres: ao 

mesmo tempo fortes, inteligentes e submissas aos homens.  

 A figura abaixo mostra o primeiro quadrinho em que a Mulher-Maravilha aparece, em 

1941, na oitava edição da revista All Star Comics, escrita por Charles Moulton4 e desenhada 

por Harry George Peter. Na figura que segue, a personagem é apresentada ao público: 

 

 
Figura 25: Apresentação6 da Mulher-Maravilha. 

                                                           
4 Pseudônimo de Marston seu autor. 
5 HQ disponível em https://readcomiconline.to/Comic/All-Star-Comics/Issue-8?id=6949, captado em 29 de abril 

de 2019, às 22h12. 
6 Em português: “Finalmente, em um mundo dilacerado pelo ódio e pela guerra dos homens, aparece uma mulher 

a quem os problemas e proezas dos homens são mera brincadeira de criança. Uma mulher cuja identidade não é 

conhecida por ninguém, mas cujos feitos sensacionais são notáveis em um mundo que se movimenta rápido! 

Com uma centena de vezes a agilidade e a força dos nossos melhores atletas masculinos e lutadores mais fortes, 

https://readcomiconline.to/Comic/All-Star-Comics/Issue-8?id=6949


 

 Em sua apresentação, a Mulher-Maravilha parece ser um sujeito empoderado, por sua 

divindade, por ser mais forte que os homens, pela sua inteligência e pelos seus superpoderes 

(beleza, sabedoria, velocidade e força). Suas características refletem e refratam o momento 

histórico em que foi criada, pois o país se encontrava em meio a uma grande guerra e as 

mulheres precisavam ter sua autoestima fortalecida, com uma figura em quem se espelhar, 

para serem produtivas ao Estado, ou seja, para serem usadas como mão-de-obra.  

O contexto de guerra fica explícito no restante do quadrinho, pois um soldado 

americano, Steve Trevor, tem seu avião atacado por nazistas e acaba caindo na “Ilha Paraíso”. 

A Mulher-Maravilha salva Steve e se sente responsável por ele. Ela se apaixona pelo homem, 

mesmo ele ainda estando desacordado e passa a querer levá-lo de volta à “terra dos homens”. 

Sua mãe, Hipólita, não permite que a filha faça isso e organiza um torneio para escolher a 

responsável por levar Steve de volta. A vencedora deveria ser a amazona mais forte, mais 

rápida e mais inteligente. Como a Mulher-Maravilha não poderia participar da competição, 

ela decide se disfarçar e competir escondida. Ela vence o torneio. Hipólita, então, altera sua 

decisão e permite que a Mulher-Maravilha vá para a terra de Steve, em sua companhia.  

Na próxima figura, podemos ver que a Mulher-Maravilha deixa a “Ilha Paraíso” por 

causa de seu amor por Steve. Sua mãe, Hipólita, entrega-lhe uma roupa como um prêmio por 

ela ter vencido a competição. A roupa leva justamente as cores da bandeira dos Estados 

Unidos e, nesse momento, ela, transformada, da amazona Diana na heroína Mulher-

Maravilha, passa a simbolizar o ícone de empoderamento-submisso – uma contradição em 

termos, pois a escolha dela, sua liberdade, quase que disfarça sua submissão, que não 

desaparece porque, num outro momento, pós-guerra, quando os homens voltam para casa, as 

mulheres, resignadas, deveriam voltar para seus lares e cuidar de suas famílias. Nossa 

                                                                                                                                                                                     
ela aparece do nada para vingar uma injustiça ou tornar certo o errado! Tão bela quanto Afrodite - tão sábia 

quanto a Athena - com a velocidade de Mercúrio e a força de Hércules - ela é conhecida apenas como Mulher-

Maravilha, mas quem ela é, ou de onde ela veio, ninguém sabe!” (Tradução nossa) 



premissa é a de que o empoderamento e a submissão coadjuvantes são acionados a depender 

dos interesses políticos e econômicos do Governo. MM sai de uma sociedade matriarcal para 

viver numa sociedade capitalista e patriarcal – por escolha própria, por “amor”.   

 

 
Figura 37: Mulher-Maravilha pronta para deixar sua terra8. 

 

 Vale ressaltar o nome da ilha onde vive a MM: Paraíso. Paraíso para quem? Um 

homem, espião/herói de guerra, norte-americano, abatido pelo nazismo, recai justamente 

numa ilha com este nome. Uma ilha matriarcal, habitada apenas por mulheres. Mulheres que 

o salvam e cuidam dele. Mulheres que competem para ver quem irá acompanhá-lo de volta. 

Que ideia/valor de paraíso está incutida nesse lexema? O patriarcado se encontra impresso 

presente nos signos que estamos trazendo à baila. Tentamos, com esses exemplos, demonstrar 

o quanto as concepções de signo ideológico, enunciado e voz social serão essenciais para 

fundamentar nossa reflexão acerca da significação de empoderamento ou não da MM. Afinal, 

                                                           
7 HQ disponível em https://readcomiconline.to/Comic/All-Star-Comics/Issue-8?id=6949, captado em 29 de abril 

de 2019, às 22h44. 
8 Em português: “E então Diana, a Mulher-Maravilha, desistindo de sua herança e de seu direito de vida eterna, 

deixa a Ilha Paraíso para levar o homem que ela ama de volta para a América – a terra que ela aprende a amar e 

proteger, e adota como sua.” (Tradução nossa) 

https://readcomiconline.to/Comic/All-Star-Comics/Issue-8?id=6949


não é à toa que, para Volóchinov (2017), o discurso é uma arena/palco onde se digladiam os 

valores sociais e é desse ponto de vista que partiremos nossas análises. 

 A MM teve que lutar com outras mulheres para conseguir o amor de um homem que 

ainda não a conhecia (uma alusão invertida à Bela Adormecida?), abandonou toda a sua vida 

para ficar com ele e adota a pátria dele como sua nova terra, sua nova nação. O sujeito 

Mulher-Maravilha é, até a atualidade, considerado um ícone de empoderamento feminino por 

ser uma mulher forte e guerreira. Porém, ela abre mão de suas companheiras amazonas, de 

sua imortalidade e de sua terra por causa de um homem. Que empoderamento é esse? Como 

já mencionamos, este é o nosso ponto de partida. 

Recentemente, a figura da Mulher-Maravilha tem, cada vez mais, ganhado 

expressividade como ícone de empoderamento. Nos anos 70, na segunda onda feminista, 

Gloria Steinem traz à tona a MM como um suposto ícone de mulher empoderada. Hoje, a MM 

se destaca, acompanhada da nova onda do feminismo, crescente nos últimos anos. A Mulher-

Maravilha ressurge, agora no cinema, ressignificada. Pela primeira vez, uma heroína ganha 

um filme solo, o que torna sua popularidade ainda maior, principalmente por se tratar de uma 

mídia mais acessível que as HQs. A grande questão que procuramos responder é: a Mulher-

Maravilha é realmente um ícone de empoderamento feminino, ela apenas reafirma os 

estereótipos da mulher submissa ou ela traz à tona a complexidade ambivalente contraditória 

do que se pensa e se quer sobre a mulher, a depender de determinados interesses de mercado?  

Esta pesquisa pretende refletir acerca desse empoderamento um tanto quanto 

questionável. Afinal, a indústria, para angariar ou mesmo manter seu público, utiliza 

estratégias que parecem subverter determinado cânone de dado valor axiológico (no caso, o 

de mulher “recatada e do lar”), em determinado momento histórico (hoje, em que se encontra 

na moda um discurso de valorização da independência feminina e da mulher guerreira – para, 

como na época em que fora criada a MM, fins econômicos), numa esfera específica (a estética 



massiva), quando ressignifica um dado juízo de valor e perpetua estereótipos ao inculcar 

determinado modelo aos propósitos do sistema vigente (a mulher-princesa dos contos de fada 

Disney que giram em torno de um homem). 

OBJETIVOS 

 Os objetivos desta pesquisa são divididos entre Geral e Específicos. 

Objetivo Geral: 

• Refletir sobre a ambivalência contraditória da representatividade da imagem da 

Mulher-Maravilha como um ícone de empoderamento feminino ou não, considerado 

reflexo e refração da mulher na Segunda Guerra Mundial e na atualidade. 

Objetivos Específicos: 

• Analisar a construção enunciativa verbivocovisual do sujeito Mulher-Maravilha;  

• Compreender o papel sócio histórico cultural da MM; 

• Interpretar a significação das vozes que constituem o sujeito MM. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A pesquisa se fundamentará nos estudos bakhtinianos, cunhados por Brait, no Brasil, 

como Análise Dialógica do Discurso. Algumas concepções serão essenciais para embasar o 

desenvolvimento proposto, tais como: linguagem (entendida, como tem pesquisado Paula, em 

sua tridimensionalidade), enunciado (como tem cunhado Paula, materializado, seja no gênero 

HQ seja no gênero filme ou em posts do Facebook, de verbivocovisuais), dialogia, signo 

ideológico, sujeito, voz social, herói e personagem. Todos eles serão estudados de maneira 

interacional. Assim, sempre que estivermos evidenciando uma noção teórica, não a 

isolaremos de outras. Explanamos, a seguir, panoramicamente sobre a contribuição de cada 

conceito para o andamento da pesquisa. 

Os conceitos de enunciado e diálogo estão diretamente ligados, pois todo enunciado é 

uma resposta a algo já existente e se torna resposta para novos enunciados. Essa interação do 



enunciado como elo na cadeia discursiva, com sua peculiaridade/singularidade, ocorre porque 

o Círculo compreende a linguagem como dialógica. As fases da Mulher-Maravilha nas HQs e 

os filmes e posts que circulam nas redes sociais são respostas uns dos outros e também a 

momentos sócio históricos refletidos e refratados em cada enunciado.  

Volóchinov, em A construção da enunciação e outros ensaios (2013), afirma que a 

“orientação social estará sempre presente na enunciação do homem, não só verbal, mas 

também gestual (...) é uma das forças vivas organizadoras que (...) constituem não só a forma 

estilística, mas também a estrutura puramente gramatical da enunciação.” (2013, p.169). 

Como orientação social, ele entende as hierarquias existentes na sociedade e isso influencia a 

maneira como o enunciado se constrói. No caso de nosso objeto de estudo, como a Mulher-

Maravilha apresenta diferentes traços e características dependendo do momento histórico em 

que a HQ foi produzida, como vozes sociais contraditórias a constituem e como a 

arquitetônica de cada projeto enunciativo é produzido num gênero específico, circula e é 

recebido numa esfera de atividade determinada, em relação com outras.  

A voz social é um fenômeno sócio-histórico que se materializa no signo ideológico 

(seja ele verbal, vocal/sonoro, visual ou sincrético). Nós entendemos o nome Mulher-

Maravilha como um signo ideológico, pois ele é constituído pelo que Volóchinov designa, de 

maneira alargada, como palavra e, em sua essência, é composto por valores histórico 

culturais. Em outras palavras, essa expressão nominal significa no mundo e, nele, passa a 

existir e ter sentido. O enunciado parte da vida e a ela se volta. No caso da MM, o discurso 

possui uma elaboração estética típica do gênero de sua produção (HQ, filme, post etc).  

A significação depende da construção arquitetônica do enunciado e esta, por sua vez, 

configura e expressa o projeto de dizer do autor-criador (no caso da MM, roteirista e 

desenhista quando se trata de HQ; diretor e sua equipe – de cenografia, iluminação, 

maquiagem, sonoplastia, figurino etc – no caso de filme; por exemplo) em que ela é 



produzida, vinculada aos valores refletidos e refratados pelas personagens, referente a dado 

momento histórico. Como diz Volóchinov, “Cada época e cada grupo social possui o seu 

próprio repertório de formas discursivas da comunicação ideológica cotidiana.” (2017, p. 

109). A figura da Mulher-Maravilha é, cada vez mais, utilizada como tema de aniversários 

infantis, ao mesmo tempo em que ela é tida como um fetiche sexual para alguns adultos e 

ainda como ícone de feminilidade e sexualidade. As significações mudam de acordo com a 

configuração, como reflexo e refração sociais.   

O conceito de sujeito é essencial para pensarmos a constituição do ícone Mulher-

Maravilha e como ele se modifica ao longo do tempo. Bakhtin afirma, em Para uma filosofia 

do ato responsável (2017), assim como em outros textos também, que todo sujeito é 

responsável, responsivo e se constitui pela interação com o outro (interno e externo). A 

Mulher-Maravilha se relaciona com outros sujeitos (em geral protagonistas e antagonistas) e, 

não por acaso, quase sempre com homens. Ela se sente no dever de servir a alguém, seja 

Steve Trevor – como citamos anteriormente, em que ela abre mão de tudo para levá-lo de 

volta para casa – seja a própria humanidade, que, nesse caso, limita-se apenas aos Estados 

Unidos. Mesmo com tantos superpoderes, a MM se coloca nesse lugar servil e isso tem uma 

valoração patriarcal que pouco nos remete a uma ideia de empoderamento. 

O conceito de linguagem dialógica talvez seja o mais importante nos estudos 

bakhtianianos e é por meio dele que essa pesquisa se tornará possível. A concepção de 

linguagem para o Círculo ultrapassa o linguístico, pois, como tem estudado Paula em sua 

pesquisa atual (em andamento, no prelo), ela pode ser entendida pela sua dimensão 

tridimensional verbivocovisual. Os fenômenos ideológicos se materializam na e pela 

linguagem. As HQs serão corpus desta pesquisa porque a personagem Mulher-Maravilha é 

produzida nas revistas. Todavia, nosso intuito não é trabalhar com os gêneros, uma vez que 



nosso objeto se refere à imagem que a personagem representa. A pesquisa não se volta a uma 

análise de quadrinhos, e sim à concepção de mulher que a heroína simboliza. 

O corpus principal (HQ) dialoga com diversos outros enunciados, que serão trazidos 

para a análise em forma de cotejo. Para Bakhtin, o cotejo é essencial porque “O texto só tem 

vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato de textos eclode a luz 

que ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo.” (2003, p. 

401). Esses outros enunciados colocarão o objeto principal em embate e nessa interação é que 

a construção do sentido se realiza e os valores se mobilizam. Desse ponto de vista é que nos 

voltaremos à imagem de empoderamento ou não da MM em nossa pesquisa.  

METODOLOGIA 

 Esta proposta de pesquisa bibliográfica é qualitativa, com natureza analítico-

interpretativa. Coletamos a obra completa publicada até o momento e todos os filmes citados 

a serem utilizados como cotejo. No entanto, o corpus principal será delimitado tendo em vista 

os critérios explicitados anteriormente. O método utilizado é o dialógico, por cotejo.  

 Desde sua criação, a Mulher-Maravilha passou por várias fases diferentes. Ao todo, 

até o início do ano de 2019, foram publicadas mais de 700 (setecentas) revistas mensais. Elas 

são divididas por fases e volumes. Após o sucesso da primeira aparição da personagem dentro 

de uma edição especial da revista All Star Comics, em 1941, ela ganhou destaque nas edições 

do Sensation Comics Vol.1 (1ª fase), que teve 109 edições no período de janeiro de 1942 e 

maio de 1952 e a Mulher-Maravilha protagonizou a maioria delas. Concomitantemente, em 

junho de 1942 surgiu a revista solo da personagem, Wonder Woman Vol. 1, que foi até 

fevereiro de 1986 e contou com 329 edições. A Wonder Woman Vol. 2 durou de fevereiro de 

1987 até abril de 2006 e possui 226 edições. A Wonder Woman Vol. 3 teve apenas 44 edições 

e foi publicada de agosto de 2006 a julho de 2010. Em agosto de 2010 surge uma continuação 

do primeiro volume da revista Wonder Woman Vol. 1 (2ª fase), que contou com 15 edições e 



foi até outubro de 2011. Em novembro de 2011 foi lançada a Wonder Woman Vol. 4 (Novos 

52), que conta com 52 novas histórias e vai até julho de 2016. Em agosto de 2016 surge a 

Wonder Woman Vol. 5, chamada de “Renascimento”, que dura até hoje, sem previsão de fim. 

Além de todas essas edições mensais, a DC Comics também produz edições anuais e revistas 

especiais ao longo desses anos. Temos todas as HQ, coletadas para a pesquisa. 

 Após a leitura de toda a obra da Mulher-Maravilha, observamos os temas recorrentes e 

isolados nas HQs. Um tema permanente em todas as revistas é a ambivalência da personagem, 

pois ela sempre se mostra empoderada e submissa, ao mesmo tempo. Os temas isolados se 

desenvolvem de acordo com o momento histórico de produção da HQ. Para a realização desta 

proposta, a pesquisa deverá se constituir de três etapas: descrição, análise e interpretação, 

como propõe Brait como método dialógico. 

 A primeira etapa consiste da descrição do corpus, em interação com um estudo 

aprofundado da teoria, fundamentada nas obras do Círculo, bem como em artigos e livros de 

pesquisadores da área (como Paula, Faraco, Brait, Sobral, Marchezan, Stam, Tihanov, 

Haynes, Grillo, Machado, Geraldi, Amorim, Brandist, Ponzio, entre outros). Para aprofundar 

os estudos sobre o feminismo, serão utilizadas obras de intelectuais que falam sobre o 

assunto, como Beauvoir, Butler, Davis, Friedan, Ribeiro e Saffioti. Também será feito um 

estudo aprofundado sobre a Mulher-Maravilha para a construção histórica de sua imagem.  

A segunda etapa consiste na análise dos elementos verbais, vocais/sonoros e visuais do 

corpus. Nessa etapa, os quadrinhos serão analisados de maneira vertical, aprofundada. As 

cores, os traços, o posicionamento das personagens, as falas, os símbolos, gestos etc. serão 

vistos e estudados detalhadamente no conjunto arquitetônico dos enunciados.  

Já a terceira, interpretativa, consiste em entender o enunciado como um conjunto 

arquitetônico constituído por vozes que se revelam por meio dos elementos verbivocovisuais 

anteriormente analisados. A obra é encarada por nós, do ponto de vista bakhtiniano, como 



reflexo e refração da vida, e é nesta etapa que a vida é trazida para dentro do corpus de 

maneira interativa, como reflexo e refração sociais. Por isso, nessa etapa, o diálogo com 

outros enunciados ficará evidenciado e isso proporcionará a compreensão acerca do impacto 

que o ícone Mulher-Maravilha tem gerado, em forma de produtos de consumo, filmes etc. 

Realizado esse percurso de pesquisa, acreditamos ser possível compreender o que tem 

sido entendido social e culturalmente como empoderamento feminino e em que sentido e 

medida a imagem da MM colabora ou não com uma discussão acerca da igualdade de 

gêneros, dada a sua complexidade ambivalente. 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido em vinte e seis (26) meses (de 

março de 2019 a maio de 2021) e as atividades abaixo estão descritas em quatro (4) semestres 

e dois (2) meses, compreendendo as seguintes atividades: 

 

. Março de 2019 – Agosto de 2019: Cumprimento de créditos, embasamento teórico, 

descrição contextual e análises preliminares do corpus; 

. Setembro de 2019 – Fevereiro de 2020: Embasamento teórico, análise do corpus, 

cumprimento de créditos e apresentação da construção parcial da dissertação; 

. Março de 2020 – Agosto de 2020: Interpretação do corpus; análise preliminar dos resultados 

e escrita substancial da dissertação; 

. Setembro de 2020 – Fevereiro de 2021: Resultados da pesquisa e exame de qualificação;  

. Março de 2021 – Maio de 2021: Revisão final da escrita, entrega da versão definitiva da 

dissertação e banca de defesa.   

 

 Além disso, nós nos comprometemos a participar, com apresentação de trabalho, de, 

pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área por ano, no decorrer do desenvolvimento 



da pesquisa e apresentar os resultados em forma de, pelo menos, dois (2) artigos em 

periódicos indexados da área ou capítulos de livros, também a cada ano.  

As reuniões do grupo de pesquisa GED – Grupo de Estudos Discursivos e os 

encontros de orientação serão semanais. 

Essas atividades não serão realizadas de maneira isolada, por isso, para a melhor 

visualização do plano de trabalho, segue o cronograma em que as atividades aparecem 

contempladas de maneira concomitante por etapas durante o desenvolvimento do projeto: 

 

Etapas 1º sem 2º sem 3º sem 4º sem Meses finais 

Embasamento teórico X X X X  

Contextualização X X    

Créditos em disciplinas X X X   

Análise do corpus X X X X X 

Relatório Parcial   X   

Exame de Qualificação   X   

Relatório Final     X 

Defesa da Dissertação     X 

Créditos em eventos X X X X X 

Publicações X X X X X 

Reuniões com o GED X X X X X 

Reuniões de orientação X X X X X 
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