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       RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado analisou a representação do imaginário feminino transmitido pela 

personagem fictícia Arlequina, originária da animação Batman: a série animada (1992), que se 

expandiu para os quadrinhos, jogos e cinema. Considerando o tempo de pesquisa e a relevância 

do objeto de estudo, o esforço se deu em observar suas diversas transformações desde sua 

origem até os dias atuais, considerando sua natureza transmídia, através da análise das 

principais e mais significativas mídias em que ela esteve presente. Para atingir tal objetivo, foi 

estudado o processo de modificações das representações das personagens femininas no gênero 

de super-heróis, identificando os contextos sócio-históricos que influenciaram essas 

transformações, utilizando principalmente Madrid (2016) e Oliveira (2007). Para a discussão 

voltada ao imaginário referente ao gênero, a análise se apoia principalmente nas obras de 

Durand (2002), referente aos conceitos de Imaginário Social; Beauvoir (2016), que discute 

sobre a imagem da mulher em vários âmbitos sociais, políticos e científicos; e Bourdieu (2002), 

sobre os elementos da Dominação Masculina. O método utilizado é a semiótica Peirceana, 

considerando os elementos sociais representados nas obras como índices. Os resultados 

mostraram grande foco na discussão em torno da violência doméstica, e a jornada enfrentada 

pela mulher para se libertar dos abusos, o que foi acontecendo com as modificações sociais 

conforme a mentalidade do público foi se transformando, no entanto, essa representação da 

violência sempre foi mostrada de forma crítica. A personagem está narrativamente em um 

triângulo principal, no qual transmite a interação da vítima com três representações diferentes 

do feminino e do masculino, sendo eles: O Coringa, enquanto o homem dominador que 

violenta; o Batman, enquanto o dominador que representa o papel protetor do pai, e Hera 

Venenosa, com quem faz o papel da mulher que guia a personagem para a total libertação 

através da representação do conceito de sororidade. 

 

 

Palavras-chave: Imaginário. Transmídia. Feminilidade. Dominação Masculina. Quadrinhos. 

Arlequina. Mulher. Comunicação. Semiótica. 
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ABSTRACT 

 

The present study has as object the analysis of female imaginary’s representation transmitted 

by the fictional character Harley Quinn, originating from Batman: the animated series (1992), 

that expanded for the comics, games and cinema. With the character’s big popularity, and it’s 

considerably short time that enables an more punctual analysis, the intention of this dissertation 

is to find it’s many transformations since it’s origins until nowadays, considering it’s transmedia 

nature through the analysis of the principals and more significative medias that Harley Quinn 

was present. To achieve this goal, was studied the process of modifications of female 

characters’ representations of super-hero’s gender, identifying the socio-historical contexts that 

influenced those transformations, using mainly Madrid (2016) and Oliveira (2007). For the 

discussion about gender’s imaginary, the analysis sustains itself thanks to the studies of Durand 

(2002), referent to the concepts of Social Imaginary; Beauvoir (2016), that discuss about the 

woman’s image in many social, politc and cientific ambit; and Bourdieu (2002), about the 

elements of Male Domination. The method used is Peirce’s semiotics, considering the social 

elements represented in the medias as indexes. The results showed the big focus on the 

discussion about domestic violence, and the journey faced by women to get free from the 

abuses, what was happening with the social modifications while public’s mentality was 

changing, however, this representation of violence was always showed in a negative way by 

the characters creators. The character is narratively in a main triangle, wich transmits the 

interaction of victim with tree different representations of feminine and masculine, being them; 

The Joker while the dominator man that violents, The Batman whilw the dominator that 

represents the role of protective father, and Poison Ivy, with who did the role of woman who 

guides the character to total freedom through of the concept’s representation of sororidade. 

 

 

Key words: Imaginary. Transmedia. Femininity. Male Domination. Comics. Harley Quinn. 

Woman. Comunication. Semiotic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é o resultado da pesquisa que trata a representação do imaginário 

feminino por meio das mídias, com foco especial nos quadrinhos, a fim de observar como as 

influências socioculturais e históricas refletem no imaginário acerca da mulher e do feminino. 

Essa observação é feita pelo desenvolvimento da personagem fictícia Arlequina, originária da 

animação Batman: a série animada (1992). Segundo Paul Dini, seu criador, Arlequina foi 

pensada para a animação Batman: A série animada como uma mera coadjuvante, mas acabou 

conquistando o público e se tornando permanente na franquia.1 No entanto, devido à inesperada 

popularidade da personagem, ela conquistou grande participação nas narrativas e produções 

comerciais da DC Comics, e logo se tornou uma das personagens femininas mais conhecidas 

da indústria dos quadrinhos norte-americanos. Obviamente essa permanência e progressiva 

visibilidade contribuíram para que a personagem fosse desenvolvida de maneira complexa e 

em constantes transformações no plano do imaginário. Levando assim à questão: Quais 

características socioculturais e de imaginário a personagem carrega em seu trajeto de 25 anos 

de representação midiática e o que influenciou as modificações de sua representação? Desta 

forma, o presente estudo se propôs a observar suas diversas transformações desde sua origem 

até as versões mais recentes, analisando as principais e mais significativas mídias em que ela 

esteve presente. O objeto escolhido para a análise foram cinco obras, distribuídas entre as 

mídias de quadrinhos, cinema e animação.  

Inclui-se no escopo da pesquisa uma explanação do desenvolvimento das personagens 

femininas do gênero de super-herói nos quadrinhos e suas conexões com o imaginário social e 

contexto histórico, além de eventos de impacto direto na indústria dos quadrinhos. Este trajeto 

nos permite compreender a trajetória da mulher representada na ficção, suas modificações e o 

contexto em que Arlequina foi concebida, a fim de tornar a análise mais precisa.  

Inclui-se também a comunicação transmídia, proposta por Henry Jenkins (2008), que 

aborda como os trabalhos de ficção da indústria do entretenimento convergem entre si, se 

completando e influenciando em diversos graus. No caso de Arlequina, seu desenvolvimento 

não se dá apenas nos quadrinhos, mas toda sua construção é fragmentada pela colaboração de 

diversas mídias como, animação, quadrinhos, jogos e cinema. Pelo fato de a personagem ser 

relativamente jovem nos parâmetros dos quadrinhos, mas ter um grande apelo comercial e 

popularidade comparável a personagens mais icônicos como Mulher-Maravilha, Batman e 

                                                           
1 Disponível na coletânea Louco amor e Outras Histórias, p. 8 
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Superman, usá-la como objeto de análise de forma mais aproveitável torna-se satisfatório, ao 

se cobrir os períodos de 1992-2017.  

Sendo assim, o objetivo geral do presente estudo é observar como a personagem 

Arlequina, popularizada no imaginário, pode transmitir representações do feminino com 

influência da modificação do meio social, cultural e mercadológico, levando assim, aos 

objetivos específicos, que são:  

 Analisar o cenário sociocultural, em que se contextualizam as mídias escolhidas, 

a fim de compreender as modificações da personagem; 

 Identificar e compreender as diferentes caracterizações de Arlequina ao longo 

de seus 25 anos; 

 Entender como os estudos do imaginário dentro das mídias de entretenimento 

auxiliam na compreensão da visão do feminino na sociedade e a qual feminino 

esse imaginário midiático se refere. 

Para chegar-se a esses objetivos, foram utilizadas como bibliografia principal a 

definição de imaginário proposta por Durand (2002), a fim de compreender as bases do 

funcionamento do imaginário dentro dos contextos sócio-históricos. E para interpretar os 

efeitos do imaginário dentro do recorte de gênero e feminilidade foram usadas as contribuições 

de Beauvoir (2016), que critica a noção de que a mulher seria considerada como um “segundo 

sexo”, não por razões naturais imutáveis, mas sim por uma série de influências sociais, 

históricas e culturais. Beauvoir questionou a noção de “eterno feminino”, que entende o 

comportamento e limitações femininas como padrão e imutável. Sendo um clássico da teoria 

feminista, ela tem grande papel na análise da representação do objeto de estudo. Uma obra que 

explora o imaginário em torno da mulher de forma detalhada. 

Também foi utilizado o conceito de Dominação Masculina, proposto por Bourdieu 

(2002), que descreve a cultura naturalizada da dominação do masculino em detrimento do 

feminino, no qual o imaginário se constitui nas relações de poder baseadas nos papéis sexuais 

de homens e mulheres e cis. A obra de Bourdieu complementa a de Beauvoir por trazer uma 

perspectiva masculina sobre o poder simbólico que o homem exerce sobre a mulher, a 

exploração dos índices relacionados ao feminino e masculino. 

Já para a aplicação desses conceitos dentro da indústria das histórias em quadrinhos, 

foram utilizados os trabalhos de Oliveira (2007), que explora as representações femininas das 

personagens norte-americanas de 1895-1990, e Madrid (2016) que faz uma extensiva linha do 
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tempo, analisando especificamente as personagens femininas do gênero de super-heróis de 

1940-2000. Ambos os autores expõem o período histórico e suas influências na indústria dos 

quadrinhos e suas personagens. 

Como metodologia, foi usada a semiótica de Pierce explanados por Santaella (2016), 

bem como os conceitos de imaginário que exploraram os elementos narrativos e discursivos das 

mídias selecionadas, enquanto signos, como índices. Os índices são referências da realidade 

que estão representados de forma a remeter o intérprete à identificação desses elementos em 

que estão baseados. Desta forma, os elementos narrativos e discursivos nas histórias de 

Arlequina são índices, como a dinâmica de um casal casado entre ela e o vilão Coringa, a 

dinâmica de pai e filha, entre ela e Batman, sua amizade e romance com Hera venenosa, e as 

influências do período sócio-histórico que cada uma das mídias encontram. 

Dessa forma, os resultados alcançados nesta dissertação estão divididos em três 

capítulos. O primeiro capítulo trabalhou a fundamentação teórica, com as bases teóricas que 

envolvem o imaginário social voltado à representação feminina. Em seguida, foi explanada 

como a representação das personagens femininas, especialmente no gênero de super-herói, 

constituiu-se ao passar das décadas de 1940 até 2010 nas histórias em quadrinhos, sendo 

influenciado pelo contexto sócio-histórico e pensando em como a indústria dos quadrinhos foi 

afetada por eles. E, por fim, uma breve visão sobre a representação feminina em outras mídias, 

especialmente no gênero de super-heróis, com foco em como é constituída a comunicação 

transmídia dentro deste mercado, tendo em vista que Arlequina foi fortemente desenvolvida 

transmidiaticamente. 

O segundo capítulo, por sua vez, está voltado para elementos internos na narrativa dos 

quadrinhos do gênero de super-herói, com as definições de cânone dentro deste mercado e suas 

relações com a influência do público fã sobre a hierarquia narrativa do que é cânone, e como a 

transmídia se relaciona com ela. O conhecimento do fã também é explorado como 

conhecimento acadêmico na construção não apenas do cânone, mas para informações essenciais 

no desenvolvimento do trabalho. Após essa introdução, toda a trajetória de Arlequina de 1992 

até 2017 é explorada, mostrando suas origens e transformações com a influência de sua 

receptividade pelo público e pelo seu desenvolvimento transmidiático, através das animações, 

quadrinhos, cinema e jogos, sempre relacionados ao cânone da editora. A função deste capítulo 

é abrir portas para a compreensão da análise, onde foi possível separar as melhores mídias para 

isso. 

No terceiro e último capítulo da dissertação, justifica-se a escolha do método semiótico 

observando os índices narrativos, seguido da análise de cinco mídias recortadas da trajetória de 
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Arlequina: Os episódios 56 “Harley e Hera Venenosa” e o episódio 72 “Arlequinada” de 

Batman: A série animada (1992 e 1994); O quadrinho Louco Amor (1994); o quadrinho que 

canonizou a personagem na editora Harley Quinn 1 (1999); O filme Esquadrão Suicida (2016); 

e o quadrinho Harley Quinn 1 (2017), após o reboot de 2011. Cada mídia tem sua narrativa 

exposta e analisada através de aspectos narrativos que expõem a representação de feminilidade 

que Arlequina transmite em cada uma delas, e as modificações que ocorrem nos contextos das 

mesmas. A construção da personagem vai ao encontro do conceito de mulher-apaixonada 

descrito por Beauvoir (2016); sua relação tóxica e abusiva com o vilão Coringa também adere 

ao conceito de Dominação Masculina descrito por Bourdieu (2002), especialmente no 

comportamento do vilão a respeito de sua virilidade e orgulho de dominador enquanto homem 

cis-hétero, em detrimento da figura feminina representada por Arlequina. A personagem 

também possui um aspecto dicotômico entre vilã e mocinha, descrito por Oliveira (2007) como 

as figuras da Virgem e da Vagabunda. 

Finalizamos com as considerações finais e a lista de referências utilizadas nesta 

pesquisa.   
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CAPÍTULO 1 – A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NAS MÍDIAS 

FICCIONAIS 

 

 1.1 O imaginário da mulher no âmbito sociocultural 

Por ser a mulher nosso principal foco de análise e reflexão, este capítulo trabalhou a 

fundamentação teórica, com as bases teóricas que envolvem o imaginário social voltado à 

representação feminina, bem como a representação das personagens femininas, especialmente 

no gênero de super-herói, constituiu-se ao passar das décadas de 1940 até 2010 nas histórias 

em quadrinhos, sendo influenciado pelo contexto sócio-histórico e pensando em como a 

indústria dos quadrinhos foi afetada por eles. E, por fim, uma breve visão sobre a representação 

feminina em outras mídias, especialmente no gênero de super-heróis, com foco em como é 

constituída a comunicação transmídia dentro deste mercado, tendo em vista que Arlequina foi 

fortemente desenvolvida transmidiaticamente. 

Nessa perspectiva, trazemos à baila as reflexões de Oliveira (2007) sobre a imagem de 

Arlequina, uma personagem que também possui um aspecto dicotômico entre vilã e mocinha, 

como as figuras da Virgem e da Vagabunda. 

 

Indo a uma tradição exótica, é indispensável para quebrar a relação de 

enganosa familiaridade que nos liga à nossa própria tradição. As aparências 

biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo trabalho coletivo de 

socialização do biológico e de biologização do social produziu nos corpos e 

nas mentes conjugaram-se para inverter a relação entre as causas e os efeitos 

e fazer ver uma construção social naturalizada, como o fundamento in natura 

da arbitrária divisão que está no princípio não só da realidade como também 

da representação da realidade que se impõe por vezes a própria pesquisa. 

(BOURDIEU, 2002, p. 4-5, grifo do autor). 
 

 

É o imaginário influenciando a realidade. Um conjunto de condutas sociais, herdeiras 

de um longo processo de justificações das mais variadas formas para naturalizar a dominação 

do homem em relação à mulher. Bourdieu (2002) fala em uma delas sobre a “biologização do 

social”, que visa justificar a superioridade do gênero e sexo masculino em detrimento do 

feminino. Beauvoir (2016) também aborda essa questão. “E se o sexo parece ao homem 

desprezível e inimigo, mesmo nos bichos inocentes, é evidentemente por causa da inquieta 

hostilidade que a mulher suscita no homem; entretanto, ele quer encontrar na biologia uma 

justificação desse sentimento” (BEAUVOIR, 2016, p. 31).  

Os traços da dominação masculina também estão espalhados pelos mitos e arquétipos 

ao longo das civilizações. A História carrega consigo uma extensa narrativa de símbolos e mitos 
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que trazem a imagem da mulher como um ser maligno, que precisa ser combatido e domesticado 

em prol da ordem social. Temos, por exemplo, o mito da caixa de Pandora, provindo da 

mitologia grega. O relato conta que Zeus entregou a caixa com os males do mundo a ela, como 

um castigo para os homens, porque Prometeu roubou fogo do monte Olimpo. Pandora, sendo 

uma mulher, era naturalmente curiosa e inevitavelmente abriria a caixa. Este mito justifica que 

se há mal no mundo, a razão disso é a natureza perversa das mulheres. Um misto de justificação 

biológica e mitológica. Outro mito bastante conhecido com a mesma proposta, é o da criação e 

queda do homem na mitologia judaico-cristã. Neste mito, Eva come o fruto proibido e depois 

oferece a Adão, sendo a causa das mazelas da humanidade. Deus, enfurecido, castiga ambos 

pela desobediência, e a punição da mulher é bem interessante, porque ela justifica em uma 

perspectiva mítica, a razão da submissão da mulher e seu dever em aceitá-la, pois sua é a culpa 

de o mundo não ser mais um paraíso. “À mulher, ele declarou: ‘Multiplicarei grandemente o 

seu sofrimento na gravidez; com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu 

marido, e ele a dominará’" (GÊNESIS 3:16).   

O imaginário em razão da dominação masculina não se limita apenas aos papéis de 

gênero e sexualidade abordada de forma explícita, mas todo o conjunto de símbolos e signos 

sociais estão intimamente ligados a essas relações entre o feminino e o masculino, sendo o 

masculino tratado como algo positivo, seguro, forte e de confiança. Enquanto o feminino está 

atrelado ao oposto disso. 

 

Ficamos, pois, condenados a equivocar-nos sobre significação profunda se os 

pensarmos segundo a categoria sexual em si. A constituição da sexualidade 

enquanto tal (que encontra sua realização no erotismo) nos fez perder o senso 

da cosmologia sexualizada, que se enraiza em uma topologia sexual do corpo 

socializado, de seus movimentos e seus deslocamentos, imediatamente 

revestidos de significação social – o movimento para o alto sendo, por 

exemplo, associado ao masculino, como a ereção. Ou a posição superior no 

ato sexual. Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades 

(sexuais e outras) segundo a oposição entre o masculino e o feminino recebe 

sua necessidade objetiva e subjetiva de sua inserção em um sistema de 

oposições homólogas, alto/baixo, em cima/embaixo, na frente/atrás, 

direita/esquerda, reto/curvo (e falso), seco/úmido, duro/mole, 

temperado/insosso, claro/escuro, fora (público)/dentro (privado), etc. [...] 

Esses esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como que 

diferenças de natureza, inscritas na objetividade, das variações e dos traços 

distintivos (por exemplo em matéria corporal) que eles contribuem para fazer 

existir, ao mesmo tempo que as "naturalizam", inscrevendo-as em um sistema 

de diferenças, todas igualmente naturais em aparência (BORDIEU, 2002, p. 

8). 
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Esses símbolos estão por toda parte em todas as esferas sociais, em uma obsessão 

inconsciente em torno de uma espécie de culto à virilidade. E embora as mulheres estejam 

percorrendo um longo caminho em busca da quebra desse sistema de dominação tanto explícito 

como simbólico, algo tão intrínseco na vivência humana deixa raízes profundas. Essas 

consequências estão visíveis em todas as esferas sociais, e isso inclui as mídias de 

entretenimento, como quadrinhos, animações, jogos, entre outros. Nas palavras de Bugad 

(2015, p. 65) “a mídia em geral e as narrativas audiovisuais em particular promovem imagens 

que interiorizamos, correspondendo a fontes privilegiadas para a construção de imaginários”. 

Mídias essas que possuem profunda ligação com os mitos e arquétipos. 

Como um elemento muito importante do imaginário, os arquétipos são estruturas 

universais, como formas, que transcendem culturas e épocas, parte de um imaginário coletivo, 

tão enraizadas nas definições sociais que na maior parte do tempo são inconscientes. “O 

inconsciente coletivo é um segundo sistema psíquico de caráter coletivo e não pessoal no qual 

os arquétipos são as estruturas psíquicas presentes em todo tempo e em todo lugar. E como 

estrutura é aquilo que sempre é dado, isto é, o que sempre preexistiu, uma condição prévia” 

(ALVES, 2014, apud JUNG, 2002, p.17).  Em Durand (2002, p. 30) apontamos que “todo o 

pensamento repousa em imagens gerais, os arquétipos, esquemas ou potencialidades 

funcionais” que “determinam inconscientemente o pensamento”.  

 O arquétipo faz parte de uma estrutura na qual Durand define como “Estruturas do 

Imaginário”, formada pelos “mitos, imagens, símbolos e arquétipos, as quais seriam todas 

atitudes imaginativas dos sujeitos” (BUDAG, 2015, p. 65). Sendo os mitos a parte 

representativa dentro dos moldes dos arquétipos, baseando-se neles para compor narrativas que 

possam justificar as principais questões que rodeiam a mente humana: 

 

Arquétipo como uma das primeiras imagens que vêm à mente do ser humano 

em seu desenvolvimento, ou ainda como matriz primordial que é preenchida 

cultural e historicamente por imagens e símbolos; arquétipos enquanto 

núcleos organizadores das produções culturais dos sujeitos. O mito, por sua 

vez, seria a primeira racionalização do arquétipo, sob a forma de relato, de 

narrativa; um discurso sobre elementos do mundo social e/ou do mundo 

cultural. O mito seria, então uma narrativa desenvolvida em cima de um 

arquétipo [...] como narração que tenta responder de forma leiga à questão da 

vida boa (BUDAG, 2015, p. 66).  

 

Budag (2015) argumenta que esses elementos mitológicos e arquetípicos influenciam 

abundantemente os meios de produção ficcionais. Isso abrange tanto o meio televisivo como o 

literário, e acrescento que essa fórmula pode ser aplicada também ao cinema, quadrinhos e à 

indústria de jogos, que tem ganhado cada vez mais um caráter narrativo e muito ligado às 
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mitologias clássicas, como a greco-romana, nórdica, judaico-cristã, e até mesmo mitologias 

mais modernas como narrativas escatológicas ligadas à ufologia e exploração espacial. 

Há uma grande variedade de arquétipos que estruturam e compõem os mitos e as noções 

da humanidade para estruturar seu imaginário, mas o arquétipo voltado ao feminino, a Grande 

Mãe, é o que terá foco neste estudo, tendo em vista sua abrangente representação do feminino 

e como ele estrutura o imaginário social a respeito da mulher e da feminilidade. Este arquétipo 

é um conceito universal que contempla todas as formas culturais temporais do feminino, tanto 

as formas positivas como as negativas. Segundo Jung (2018, p. 82), “O arquétipo da Grande 

Mãe é originário da História das Religiões e abrange variadas manifestações de uma Deusa-

Mãe”. É derivado do arquétipo materno, que se refere não apenas às figuras maternas, como 

qualquer mulher que venhamos a nos relacionar (p. 87). Todos os valores integrados ao 

feminino estão contidos nesse arquétipo, tanto as pessoas (mulheres reais) como mulheres 

mitológicas, como locais e criaturas. 

 

Menciono apenas algumas das formas mais caraterísticas: a própria mãe e a 

avó; a madrasta e a sogra; uma mulher qualquer com a qual nos relacionamos, 

bem como a ama de leite ou ama-seca, a antepassada e a mulher branca; no 

sentido da transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, 

a Virgem (enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo Deméter e Core), Sofia 

(enquanto mãe que é também a amada, eventualmente também o tipo Cibele-

Átis, ou enquanto filha-amada – mãe rejuvenescida); a meta da nostalgia da 

salvação (Paraíso, Reino de Deus, Jerusalém Celeste); em sentido mais amplo, 

A Igreja, a Universidade, a cidade ou país, o Céu, a Terra, a floresta, o mar e 

as águas quietas; a matéria, o mundo subterrâneo e a Lua; em sentido mais 

restrito, como o lugar do nascimento ou da concepção, a terra arada, o jardim, 

o rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal [...] Todos 

estes símbolos podem ter um sentido positivo, favorável, ou negativo, nefasto. 

Um aspecto ambivalente é a deusa do destino (as Parcas, Greias, Nornas). 

Símbolos nefastos são bruxa, dragão (ou qualquer animal devorador e que se 

enrosca como um peixe grande ou uma serpente); o túmulo, o sarcófago, a 

profundidade da água, a morte, o pesadelo e o pavor infantil (tipo Emusa, 

Lilith etc.) (JUNG, 2018, p. 87-88). 

 

Esta estruturação está presente em toda representação da mulher e do feminino no 

imaginário coletivo e também está presente nas mídias de entretenimento e na ficção, 

considerando somente o recorte dos quadrinhos, por exemplo. 

 

1.2 A Representação da mulher nas histórias em quadrinhos 

Oliveira (2007) descreve a origem das histórias em quadrinhos que conhecemos hoje. 

Em 1893, nas tiras de jornais, com a evolução dos maquinários, técnicas de impressão e 
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significativo aumento da alfabetização norte-americana aumentaram as tiragens. Os editores 

observaram que o público apresentava significativa preferência por textos ilustrados com 

imagens, o que levou vários jornais a contratarem artistas para fazer essas ilustrações em 

notícias e artigos. A partir disso, Joseph Pulitzer, dono da New York World, encomendou várias 

das máquinas mais modernas da época. O teste foi feito no camisolão de um dos personagens 

da editora, um garoto de aspecto asiático, vestindo um camisolão amarelo, que ficou conhecido 

como The Yellow Kid, pelos leitores. Este personagem era o principal do título Hogan’s Alley, 

criado por Richard Felton Outcault, e foi o pioneiro no uso de balões para expressar falas, dando 

origem ao formato das HQs que conhecemos hoje. Foi também uma das primeiras comics a 

serem impressas em cores.2 

Figura 1 - The Yellow Kid (1895) 

 

Fonte: wikiwand  

Oliveira (2007) explica que a partir dessa criação um período de experimentações com 

temas e gêneros percorreram os jornais americanos, até que foi encerrado em 1915 quando 

Moses Koenigsberg criou o King Features Syndicates, que se tornou uma agência de proporções 

internacionais e, a partir dele, originou-se outros sindicatos, como o Chicago Tribune-New York 

Syndicate (1929) e o United Press (1907).  

Esses sindicatos retiraram os roteiristas das agências de notícias, reduziram os custos e 

dinamizaram a distribuição dos quadrinhos, resultando na sua consolidação como forma de 

linguagem, firmando de vez as histórias em quadrinhos como gênero literário. A partir daí, os 

sindicatos traçaram não apenas normas de formatos e edições das tiras, mas também das 

temáticas que deveriam ser abordadas. 

                                                           
2 WIKWAND. The yellow kid. Disponível em: http://www.wikiwand.com/pt/The_Yellow_Kid. Acesso em: 30 

abr.2019. 

http://www.wikiwand.com/pt/Richard_Felton_Outcault
http://www.wikiwand.com/pt/The_Yellow_Kid
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Seguindo a lógica industrial do aumento consecutivo de produção e de 

mercado, os syndicates implantaram alguns gêneros temáticos que deveriam 

ser desenvolvidos a partir de então. Esses gêneros, embora conservassem uma 

intenção satírica, passaram a retratar a face respeitável da sociedade norte-

americana e referenciavam-se principalmente na instituição familiar. Os 

principais gêneros eram a family strip (tira familiar) e a girls strip (tira de 

garotas) (OLIVEIRA, 2007, p. 44). 
 

A partir desses dois gêneros, é possível observar a representação feminina nos 

quadrinhos de forma básica e abrangente. Os sindicatos focaram na moralidade do público 

consumidor burguês e encheram esses gêneros com representações que simbolizavam o que se 

esperar de uma mulher e o que temer nela, segundo os valores morais que adornavam os valores 

burgueses oriundos do movimento protestante que colonizou os Estados Unidos. As family strip 

ou gênero familiar e girls strip ou tiras de garotas foram gêneros que os sindicatos 

estabeleceram como padrões a serem seguidos de gênero e narrativas. No caso dos quadrinhos 

do gênero familiar, as histórias estão sob a forma de sátiras da vida ideal das famílias burguesas 

norte-americanas, com papéis sociais bem definidos, exaltando a normatização dessas 

estruturas. Sendo as tiras de garotas um subgênero que nasceu das tiras do gênero familiar, com 

a função de retratar o cotidiano feminino para abranger e atingir esse público. 

Eis alguns aspectos interessantes dessas duas histórias: a família burguesa 

como modelo, a vitimização do homem pela esposa e o matrimônio como 

realização social da mulher [...] as histórias em quadrinhos do gênero familiar 

retratam o ideário burguês, que transforma o casamento em um rito classe. De 

acordo com Roland Barthes, se, a princípio, não possui nenhuma relação com 

o real estatuto econômico da pequena burguesia, o grande casamento burguês 

acaba por converter-se, por meio da imprensa, da literatura e de outros meios 

de comunicação de massa, pouco a pouco, na norma a ser seguida, que, mesmo 

não sendo vivida, será sinceramente desejada pelo casal pequeno-burguês. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 45 e 49). 
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Figura 2 - Pafúncio e Marocas – Gênero Familiar (1972) 

 
Fonte: Guia dos Quadrinhos3 

 

Figura 3 -  Winnie Winkle – Tira de Garotas (1920) 

 
Fonte: Marck Carlson4 

 

Com a crescente popularidade das histórias em quadrinhos, não demoraria muito para 

que outros gêneros surgissem conforme o público consumidor aumentava, entre eles, o gênero 

de Super-Herói, o foco desse estudo.  

Surgiu com a criação do Superman em 1938, por Jerry Siegel e Joe Shuster. Segundo 

Madrid (2016, p.3-4), assim como Superman, os super-heróis geralmente vinham de origens 

míticas e gloriosas, mostrando a si mesmos como semideuses para trazer justiça e segurança. 

Assim como na mitologia grega, muitos eram os últimos sobreviventes de sua raça, outros eram 

                                                           

3 GUIA DOS QUADRINHOS. Pafúncio e Marrocas n.5. Disponível em: https://bit.ly/2H7xUi5. Acesso em: 7 

maio. 2019. 

4 MARKCARLSON-GHOST.COM. Winnie Winkle–The Saga of America’s Working Girl. Disponível em: 

https://bit.ly/2Jo63g. Acesso em: 7 maio.2019. 

https://www.markcarlson-ghost.com/
https://bit.ly/2Jo63g0


21 
 

monarcas de terras míticas, e outros eram cientistas que encontraram fórmulas de efeitos que 

os transformavam em alguém poderoso, ou eram pessoas muito ricas, da alta sociedade, que 

tinham acesso à expansão de seus conhecimentos para a luta contra o crime. Não importava a 

origem desses poderes e habilidades, eles eram usados na luta contra o crime, com o herói 

atuando como um justiceiro independente, que limpa o crime com as próprias mãos. 

Segundo Madrid (2016, p. 4), a primeira mulher mascarada combatente do crime foi 

The Woman in Red (1942), que apesar do senso comum envolvendo a heroína como alguém 

com trajes reveladores, esse não foi o caso dela, que usava uma túnica cobrindo todo o seu 

corpo. O que pode ser considerado uma surpresa, mas não supera a personagem Fantomah 

(1941), uma bela guerreira loura, protetora da selva, que quando revelava seus poderes de deusa, 

seu rosto tomava a forma assustadora de uma caveira. No entanto, o que surpreende mais é que 

Fantomah não era sequer uma mulher cis5, mas um homem travestido de mulher, chamado 

Richard Stanton, um ator aposentado. A primeira “drag queen” super-heroína da história. 

 

 

 

 

Figura 4 -  The Woman in Red (1940) 

 
Fonte: writups.org6 

 

  

                                                           
5 Cisgênero é um termo associado à Identidade de Gênero, sendo o oposto do transgênero. O cisgênero é uma 

pessoa que se identifica com o gênero atribuído socialmente ao seu sexo biológico. Por exemplo: alguém que nasce 

com o sexo masculino que se identifica com o gênero masculino ou alguém que nasce com o sexo feminino que 

se identifica com o gênero feminino. Sendo Homem Cis e Mulher Cis. Já o transgênero é alguém que se identifica 

com o gênero que não é socialmente identificado com seu sexo biológico, por exemplo, alguém que nasce com o 

sexo masculino, mas se identifica com o gênero feminino, sendo uma Mulher Trans. O Cisgênero é considerado a 

norma social, sendo desejado em relação a outras expressões de Identidade de Gênero. Disponível em: 

http://www.folhavitoria.com.br/entretenimento/blogs/sexo-e-prazer/2016/05/10/o-que-e-cisgenero/. Acesso em: 8 

maio.2019. 

6 WRITEUPS.ORG. Woman in red. Disponível em: https://bit.ly/2vKNo6e. Acesso em: 7 maio.2019. 

http://www.folhavitoria.com.br/entretenimento/blogs/sexo-e-prazer/2016/05/10/o-que-e-cisgenero/
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       Figura 5 - Fantomah/Madam Fatal (1941) 

 
Fonte: Majorspoilers7 

Madrid (2016) fala sobre alguns tipos de heroínas muito presentes na década de 1940, 

as “Debutantes” e as “Parceiras”. As debutantes eram filhas de famílias ricas e influentes, que 

tinham uma vida dupla entre as festas, danças, compras, e o combate ao crime com as próprias 

mãos. Duas vidas completamente opostas, já que enquanto a vida de heroína era recheada de 

atitude, independência e violência, na outra elas tinham que se mostrar como meninas frágeis e 

dependentes que ainda viviam com seus pais, dependentes de seus cuidados e controle. Muito 

diferente, por exemplo, de Batman, enquanto um herói que poderia ser considerado um 

correspondente do gênero de herói “Debutante”, enquanto personagem masculino. A vida de 

Batman, o justiceiro, e Bruce Wayne, o riquinho da alta sociedade, se completavam, com Bruce 

Wayne usando seus recursos e conhecimentos para aprimorar e viabilizar o alter ego de Batman. 

Eles claramente são a mesma pessoa na perspectiva dos leitores, um sendo a extensão do outro, 

enquanto que as filhas de famílias ricas parecem pessoas completamente diferentes. Dentre as 

heroínas “debutantes” estão Phantom Lady (1943); Miss Fury (1942) e Lady Luck (1943). 

                                     

  

                                                           
7 MAJORSPOILERS.COM. Disponível em: https://bit.ly/2DShucf. Acesso em: 8 maio.2019. 

 

 

https://bit.ly/2DShucf
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Figura 6 - Phantom Lady (1948) 

 
Fonte: Guia dos Quadrinhos8 

Figura 7 - Miss Fury (1942) 

 
Fonte: vlcomic.com9 

Figura 8 - Lady Luck (1943) 

 
Fonte: Twitter.com10 

                                                           
8 GUIA DOS QUADRINHOS. Lady Fantasma 1. Disponível em: https://bit.ly/2H8cNMj. Acesso em: 8 maio. 

2019. 

9 VLCOMIC.COM. Mis Furi (1942). Disponível em: https://bit.ly/2DX5juS. Acesso em: 8 amio.2019. 

10 TWITTER.COM. Lady Luck (1940). Disponível em: https://bit.ly/2VOjRr3. Acesso em: 8 maio.2019 

https://bit.ly/2H8cNMj
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Já as parceiras eram geralmente as namoradas dos heróis, que confiavam tanto nelas a 

ponto de revelarem seus medos, inseguranças e suas identidades secretas. Com o tempo, 

ficavam tão envolvidas na rotina de seus namorados como combatentes do crime, que acabavam 

vestindo o manto de assistentes para auxiliar seu amor a não carregarem o fardo sozinhos, 

geralmente sendo uma versão feminina do herói, como se fossem uma extensão dele, como se 

fossem parte da mesma identidade. Foi dito anteriormente que a ficção trazia o imaginário 

pautado em mitos. Muitos desses mitos que percorrem o imaginário social são oriundos das 

crenças e da moralidade da sociedade vigente e do contexto histórico, e no caso da ficção em 

um contexto capitalista, do público consumidor. Como Oliveira (2007) abordou, esse público, 

no caso dos quadrinhos, era a burguesia, mesmo dentre o gênero de super-herói. Apesar de ser 

um pouco mais aberto pelo fato de ser anterior ao Código de Ética nos Quadrinhos, eles eram 

focados na moralidade judaico-cristã, porque os Estados Unidos foram colonizados sob os 

valores das religiões protestantes. 

O fato de as parceiras serem auxiliadoras de seus namorados no fardo do combate ao 

crime remete muito ao mito da Criação judaico-cristã.  

E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

adjutora que esteja como diante dele. [...] E Adão pôs os nomes a todo gado, 

e às aves dos céus, e a todo animal do campo; mas para o homem não se achava 

adjutora que estivesse como diante dele. [...] E da costela que o Senhor Deus 

tomou do homem, formou uma mulher; e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta 

é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta será chamada varoa, 

porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe 

e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne (GÊNESIS 2; 20,22-

24).  
 

A mulher fora criada com a função de auxiliar o homem, para que seu trabalho não fosse 

um fardo solitário. Talvez em parte, por conta disso, muitas heroínas da década de 1940 eram 

versões de um herói masculino já existente. Mesmo entre as debutantes, que tinham manto 

próprio, elas eram dependentes do pai, a figura masculina e tutora, não para que elas herdassem 

as funções do pai e se igualassem a ele, como aconteceu com Batman, que herdou a fortuna dos 

pais e se tornou o novo patriarca da família Wayne, mas para serem entregues a outro homem, 

de quem elas adotariam o sobrenome e de sua família fariam parte. 

Uma das possíveis condições que propiciaram o fortalecimento do amor 

romântico como tema corrente da cultura de massa foram as invenções da 

família e da maternidade, pois é sobre essas construções que se justifica a 

busca da identidade feminina no outro. Para as mocinhas das histórias em 

quadrinhos, a espera – ser a eterna namorada ou noiva – significa a futura 

materialização da união ao outro; e o outro, o herói, representa sua conversão 

de ser inacabado em ser completo. [...] Sendo assim, podemos nos arriscar a 

dizer que, até nos dias de hoje, o amor romântico é um elemento integrador na 
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construção da representação feminina (OLIVEIRA, 2007, p. 66-67, grifo da 

autora). 

 

Isso é mais evidente porque não ocorre da mesma forma quando o parceiro do herói é 

um personagem masculino, o relacionamento não é entre o herói e seu ajudante, mas entre 

Mestre e Aprendiz. Usando o próprio Batman como exemplo, seu ajudante, Robin, é um 

auxiliador de Batman, mas ele está lá para aprender a ser um herói por conta própria um dia. 

Bruce Wayne adotou o jovem Dick Grayson como filho e, portanto, herdeiro. Batman está 

treinando o jovem Robin (que possui manto e identidade própria, diferente das parceiras que 

são meras extensões do herói) para um dia ter sua própria vida de combate ao crime, para que 

um dia seja independente dele, porque um homem não pode ser eternamente dependente do 

outro, diferente da mulher, que tem esse dever. 

Figura 9 - Batman e Robin (1940) 

 
Fonte: dccomics.com11 

 

Vários heróis tinham parceiras, como versões femininas de si mesmos; “Bulletman tinha 

Bulletgirl, subindo através dos céus com capacetes antigravidade combinando. Owl tinha Owl 

Girl, Rocketman tinha Rocketgirl, e até mesmo o pequeno Doll Man tinha a Doll Girl”. 

(MADRID, 2016, p. 14). Mas talvez o casal mais expressivo na opinião de Madrid (2016) seja 

Gavião Negro (Carter Hall) e Mulher-Gavião (Shiera Sanders) (Hawkman e Hawkgirl). Ambos 

eram reencarnações de um príncipe e uma princesa egípcios, estando ligados pelo destino como 

amantes por toda a eternidade. Inicialmente, Gavião Negro precisava constantemente salvar 

Shiera, como uma clássica donzela em perigo, mas quando se viu precisando de um parceiro a 

colocou como sua ajudante, nascendo assim a Mulher-Gavião. É essencial ressaltar a 

importância do Gavião Negro, por ter sido um personagem relevante naquela época. Ele foi o 

fundador da Sociedade da Justiça da América, ou SJA (que posteriormente ficou conhecida 

como Liga da Justiça da América), estando presente na maioria das histórias da SJA durante a 

                                                           
11 DCCOMICS.COM. Batman, a History of heroics: 1940-1950. Disponível em: 

https://www.dccomics.com/blog/2019/03/20/batman-a-history-of-heroics-1940s-1950s. Acesso em: 8 maio. 

2019. 

https://www.dccomics.com/blog/2019/03/20/batman-a-history-of-heroics-1940s-1950s
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Era de Ouro. Sua primeira aparição foi na revista do herói Flash. Atualmente, o Gavião Negro 

não apresenta mais o peso que tivera durante a Era de Ouro, ao contrário da Mulher-Gavião, 

que recebeu uma certa visibilidade após ser introduzida na animação Liga da Justiça, em 2000, 

sendo ela uma das fundadoras da LJA. No entanto, isso será mais aprofundado posteriormente. 

Figura 10 - Gavião Negro e Mulher-Gavião (1940) 

 
Fonte: mycomicshop.com12 

 

Para Madrid (2016), a exceção da regra que perpassava as parceiras era a heroína Mary 

Marvel. Na opinião do autor, ela era diferente por várias razões, para começar, ela era irmã e 

não namorada do Capitão Marvel (o que pessoalmente, não acho que faça tanta diferença, já 

que o papel de irmã mais nova, namorada, ou filha, carrega o mesmo peso, colocando o herói a 

quem precisam responder. Oliveira (2007, p. 206) afirma que: “Mesmo quando são personagens 

criadas para o divertimento do público feminino adulto ou infantil [...] dificilmente deixam de 

reportar a uma figura masculina – pai, esposo, patrão, irmão, médico ou padre). A segunda 

diferença está em como ela foi nomeada. Enquanto a maioria das heroínas tinha “girl” em seus 

nomes, indicando ser apenas uma versão feminina do herói de quem elas são sombra, Mary 

Marvel conseguiu um título único. E apesar de ser uma versão feminina de seu irmão, enquanto 

super-heroína, fez um grande sucesso entre os leitores, ganhando uma revista própria e tendo 

suas próprias vitórias e aventuras, fora da sombra do irmão. 

Madrid (2016, p. 15) conta que Capitão Marvel foi um dos super-heróis mais populares 

de seu tempo. Ele estreou em 1939, apenas um ano depois que Superman foi criado. Seu 

diferencial estava em sua história tão única. Sua verdadeira identidade é o menino Billy Batson, 

                                                           
12 MYCOMICSOHP.COM. Disponível em: https://bit.ly/2Vr3fWQ. Acesso em: 8 maio.2019. 
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um órfão que trabalhava como jornaleiro. Ele foi escolhido pelo mago Shazam para herdar os 

poderes dos deuses e se tornar um ser com inimaginável poder. Quando o jovem Billy invocava 

a palavra SHAZAM, ele era atingido por um raio mágico que o tornava um homem adulto e 

extremamente poderoso. O nome SHAZAM é um acrônimo, que simboliza as iniciais das 

divindades que possuíam as qualidades nas quais Billy era abençoado como Capitão Marvel: 

Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Oliveira (2007) declara que essa 

correlação com a mitologia fazia extremo sucesso entre o público jovem, alimentando o 

imaginário de seu público, e creio que também chamava a identificação do público infanto-

juvenil. Um jovem garoto, simples, fraco e sem nada de especial que é abençoado com poder e 

sabedoria para ser um deus. Muito diferente do Superman, que já era um deus por completo 

desde sempre, e não tinha a mesma aproximação com o público que o Capitão Marvel naqueles 

tempos recentes do gênero de super-herói. 

  

Ciente do fascínio que esse panteão exercia sobre o público, a indústria 

cultural confeccionou uma rede de sonhos, impressos e audiovisuais e 

estendeu-a, primeiramente, sobre os Estados Unidos; depois, continuou a 

estendê-la sobre o mundo. Diariamente, meninos e adolescentes dos anos 1930 

e 1940 percorriam com olhos ávidos as páginas dos suplementos e das revistas 

e, nos fins de semana, contemplavam hipnotizados as telas dos cinemas. Cada 

dia era transformado em uma espera pela chegada de uma nova edição às 

bancas e do próximo capítulo do seriado nos cinemas e nas rádios. Cada 

palavra era atentamente lida e cada gesto era repetido nos jogos e nas 

brincadeiras. As especulações e as antecipações dos episódios tornaram-se 

exercícios comuns da imaginação de cada leitor/espectador (OLIVEIRA, 

2007, p. 78). 

 

Madrid (2016) conta que Mary era a irmã perdida de Billy Batson, que quando a 

conheceu, logo se deu bem com ela e lhe revelou sua identidade como Capitão Marvel. No 

entanto, Billy estava temeroso, porque queria que Mary fosse abençoada com os poderes do 

Mago Shazam, que também deu poderes aos outros irmãos do herói, mas Billy tinha convicção 

de que o Mago jamais daria poderes a uma garota. No entanto, o Mago Shazam concedeu os 

poderes à menina, e alegou que ela possuía as mesmas habilidades e qualidades, “mesmo sendo 

uma garota”. Os poderes de Mary vinham de divindades femininas: Selene, Hipólita, Ariadne, 

Zephyrus, Aurora e Minerva. Mas mesmo com essas diferenças, os reflexos dos papéis de 

gênero ainda pesavam sobre Mary Marvel. Para começar, diferente do seu irmão, ela não se 

transformava em uma mulher adulta, mas em uma linda jovem pré-adolescente bela como uma 

modelo, mas ainda como uma menina pura e delicada. Muito diferente da mensagem que 

Capitão Marvel passa ao se transformar do frágil Billy Batson para um homem forte e poderoso. 

Oliveira (2007) declara esse fato como a construção da imagem “mulher-menina”. 
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Uma rápida olhada no verbete menina esclarece-nos que essa palavra pode 

referir-se aos seguintes sentidos: feminino de menino; criança do sexo 

feminino; mulher nova e solteira; tratamento carinhoso ou familiar que se dá 

às pessoas do sexo feminino, novas ou adultas. O verbete já traz incorporada 

a representação feminina da mulher-menina. Designada como uma forma 

carinhosa de tratamento, a palavra menina evoca imagens que vão, 

contraditoriamente, da inocência à sedução (OLIVEIRA, 2007, p. 57, grifo da 

autora). 

 

A juventude é sempre associada como a maior virtude da mulher, pois está ligada à 

beleza, inocência, pureza, fragilidade e o principal: o controle. É fácil controlar uma garota 

obediente e submissa. Talvez por isso esse contraste entre sedução e inocência seja tão 

apelativo. Não seria interessante que a jovem Mary se tornasse uma mulher forte, poderosa, 

alta, musculosa e intimidadora. Mulheres não devem ser assim, não podem se portar assim. 

Capitão Marvel é a representação do ideal masculino, alguém que o garoto de 12 anos que está 

lendo a revista deve almejar se tornar, e isso também é fato com Mary Marvel. Deveriam as 

jovens leitoras da década de 1940 almejar serem fortes, poderosas e independentes? Óbvio que 

não. Outro fato que corrobora essa representação diz respeito às habilidades concedidas à Mary 

Marvel através das divindades femininas que ela representa. Enquanto Capitão Marvel é 

abençoado com Sabedoria, Poder, força e Estâmina13, Mary Marvel é abençoada com 

Sabedoria, Agilidade, Graça e Beleza. Por que alguém precisaria de graça e beleza para 

combater o crime?  

                                                           
13 Termo relacionado à vitalidade, resistência física e mental, força e vigor. Graças à estamina, humanos e animais 

são capazes de exercer atividades físicas e mentais por um longo período de tempo. No Brasil, o termo é mais 

utilizado na comunidade gamer (vindo da palavra inglesa stamina), que é representada pela barra de energia 

referente ao vigor de um personagem. Disponível em: https://www.significados.com.br/estamina/. Acesso em 

5ago.2019. 
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Figura 11 - Mary Marvel (1942) 

 
Fonte: wikiwand.com14 

 

Mas a década de 1940 também foi marcada por um evento bem profundo, evento este 

que refletiu muito nos quadrinhos: A Segunda Guerra Mundial. Os alemães nazistas e seus 

aliados eram os grandes inimigos, não apenas da América, mas do mundo. Inimigos da 

democracia, da igualdade e da liberdade. Eles investiam em propaganda e cinema para 

promover seu antissemitismo. E a América não ficou para trás nesse quesito, pois investiu 

fortemente em propagandas, e a ficção adotou um discurso tão patriota que parecia 

providenciada pelo próprio governo norte-americano. E os quadrinhos estavam inclusos nisso. 

As pessoas estavam com medo e precisavam de heróis para se sentirem esperançosas, para 

sentirem que a justiça sempre prevaleceria, e claro, para que elas pudessem ser distraídas de 

alguma forma para mascarar a gravidade da crise econômica que assolava a América, fazendo 

com que quadrinhos fossem vendidos com baixo custo e em massa. Segundo Russel (2013, p. 

5): “Durante aqueles primeiros anos que são referenciados como a Era de Ouro, quadrinhos 

eram vendidos a apenas um centavo e eram impressos em papéis de baixa qualidade”. 

Essa era a situação da população norte-americana. A saída de uma economia 

recessiva para uma economia de guerra, na qual havia trabalho, mas não havia 

alimentos suficientes para abastecer o mercado interno, parece ter agudizado 

as dificuldades do cotidiano. Muitas horas de trabalho versus pouco alimento 

foi uma equação que resultou no aperfeiçoamento da fórmula romana panis et 

circenses pela indústria cultural norte-americana. Cinema, rádio, teatro, 

jornais, revistas e, claro, histórias em quadrinhos. Tudo que podia ser utilizado 

para entreter civis e militares foi produzido no mesmo ritmo que os produtos 

industriais. [...] Valores foram ressaltados ou suprimidos em meio a 

                                                           
14 WICKWAND.COM. Mary Marvel. Disponível em: https://bit.ly/2W3dZdp. Acesso em: 14 maio. 2019. 
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admoestações e incentivos transmitidos, projetados e impressos pelos meios 

de comunicação de massa (OLIVEIRA, 2007, p. 82, grifo da autora). 

 

 E foi assim que o gênero de super-herói cresceu e deu início ao auge da Era de Ouro 

dos quadrinhos. Com isso, vários heróis combatentes dos nazistas e seus aliados surgiram, 

sempre com roupas que faziam referência à bandeira norte-americana, simbolizando seus 

valores e sua moral, sendo o Capitão América o mais emblemático, enquanto outros que já 

existiam antes da guerra tiveram as histórias adaptadas para combater os nazistas, e em algumas 

delas, até o próprio Hitler.15 

Figura 12 - Capitão América (1941) 

 
Fonte: Marvel.com16 

 
Figura 13 - Miss America (1944) 

 
Fonte: wikipedia.org17 

 

Nesse contexto, surge a Mulher-Maravilha, em 1941, criada pelo psicólogo, professor, 

inventor, quadrinista, cineasta e teórico feminista, Willian Moulton Marston, pela editora 

                                                           
15 Disponível em: https://bit.ly/2Q68w0g. Acesso em: 14 maio.2019. 

16MARVEL.COM. Captan America Comics 1941. Disponível em: https://bit.ly/2DGA2hu. Acesso em: 15 

maio.2019. 
17 WIKIPEDIA.ORG. Miss America. Disponível em: https://bit.ly/2VCuQVe. Acesso em: 15 maio.2019. 
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Detective Comics. E assim como seu compatriota da editora Marvel Comics, Capitão América, 

Mulher-Maravilha era adornada por um belo uniforme com as cores da bandeira norte-

americana, simbolizando sua missão de trazer paz ao mundo dos homens, combatendo nazistas 

e seus aliados. O peso histórico da Segunda Guerra Mundial está enraizado nas origens de 

Mulher-Maravilha até os dias de hoje, assim como acontece com Capitão América, embora em 

pesos diferentes. Sendo Mulher-Maravilha muito mais voltada para a narrativa da mitologia 

grega e para as discussões sobre equidade de gênero direcionadas às pautas feministas. Além 

disso, diferente das heroínas abordadas até agora, ela foi a primeira a ter a palavra “Mulher” 

em seu codinome, deixando claro que ela não é uma menininha, ou uma “Lady”, mas possui 

um nome que representa sua força enquanto mulher.  

                                   

Figura 14 - Mulher-Maravilha, primeiro volume (1941) 

 
Fonte: mycomicshop18 

  

Dentre os personagens surgidos no período da guerra, a heroína é ainda muito mais 

especial para ser analisada, pois ela carrega consigo o lado das mulheres norte-americanas no 

contexto da guerra na década de 1940. Segundo Oliveira (2007, p. 83-84), os efeitos da guerra 

também atingiram as funções sociais da família patriarcal norte-americana. Devido à 

militarização, muitos homens, que eram responsáveis pelo sustento de suas famílias, não 

estavam mais no país para exercer as funções que mantinham a sociedade funcionando, fazendo 

com que as mulheres fossem inseridas no mercado de trabalho para que o equilíbrio fosse 

mantido. Elas estavam nas indústrias, nos laboratórios, escritórios, e em muitas outras 

profissões em que predominava a presença masculina, como mecânicos, taxistas, motorneiros 

                                                           

18 MYCOMICSHOP. Wonder Woman. Disponível em: https://bit.ly/2MZvGDP. Acesso em: 15 maio.2019. 
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de bondes, porteiros, etc, além do grande aumento de profissões que até hoje permanece no 

imaginário como profissões femininas, como secretárias, professoras, telefonistas, garçonetes, 

etc. Mas não foi apenas longe dos campos de guerra que as mulheres atuaram. Muitas delas se 

alistaram para estarem presentes na batalha, atuando no exército, na armada e dos fuzileiros 

navais. E por mais que fosse claro que aquela situação era temporária, e que, no fim da guerra, 

tudo voltaria a ser como antes, com as mulheres ficando limitadas novamente aos cuidados do 

lar, essa expansão da presença feminina no mercado teve consequências, resultando no aumento 

da expressão dos movimentos feministas e sufragistas. O processo pode ter sido muito mais 

lento do que o ideal, e muitos retrocessos ocorreram nesse meio tempo, até porque as mulheres 

não se isentaram de suas antigas responsabilidades no lar, o que deu origem à dupla jornada de 

trabalho, que é um problema social até hoje, mas esse período foi crucial para a emancipação 

feminina. “No mundo real, as mulheres saíram da cozinha para pegar os maçaricos e plantas de 

guerra, fazendo aviões e bombas para assegurar que seu país continuaria livre. E nos 

quadrinhos, as mulheres também tiveram a chance de ajudar” (MADRID, 2016, p. 19). 

Marston era um polímata. Era um especialista em falsidade: foi o inventor do 

exame do detector de mentiras. Sua vida era sigilosa: ele tinha quatro filhos 

com duas mulheres, e todos moravam juntos, sob o mesmo teto. [...] Marston 

era pesquisador, professor e cientista; e a Mulher-Maravilha começava num 

campus universitário, numa sala de aula e num laboratório. Marston era 

advogado e cineasta; a Mulher-Maravilha começava num tribunal e num 

cinema. As mulheres que Marston amava eram sufragistas, feministas e 

defensoras do controle de natalidade. A Mulher-Maravilha aparecia em uma 

manifestação pública, um quarto, uma clínica de controle de natalidade 

(LEPORE, 2017, p. 14). 

 

A Mulher-Maravilha é a filha de Hipólita, Rainha das Amazonas, que desejava muito 

ter uma filha. Então, esculpiu uma criança do barro com as próprias mãos, que foi abençoada 

por todas as divindades do Olimpo, trazendo a vida à criança que se tornaria na mulher “Bela 

como Afrodite; sagaz como Atena; dotada de velocidade como Mercúrio e da força de 

Hércules” (LEPORE, 2017, apud ALL-STAR COMICS, 1941). Sua origem já era uma afronta 

ao seu tempo, pois assim como Adão foi moldado pelas mãos do próprio Deus, Diana, a Mulher-

Maravilha foi esculpida do barro pelas mãos de sua própria mãe, e trazida à vida pelos deuses, 

que a abençoaram com seus poderes e habilidades, formando-a tal como sua imagem e 

semelhança. Nenhum homem foi necessário para sua concepção, e ela também não era a 

extensão de um homem apenas para ajuda-lo e lhe fazer companhia. Não, Diana era a princesa 

das amazonas, uma deusa, uma guerreira, e a esperança de paz para toda a humanidade. Como 

uma boa feminista, tem grande conexão com a figura de Lilith, mesmo que Marston não tivesse 
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tido essa intenção. No entanto, diferente de Lilith, Diana foi criada em glória tal como foi Adão, 

mas também questionava a superioridade masculina, tal como Lilith. 

Para Koltuv (1997), segundo as versões aramaica e hebraica do Alpha Beta de 

Bem Sirá (séculos VI e VII), Deus criou a primeira mulher, Lilith, do mesmo 

modo que havia criado Adão. Usou, contudo, sujeira e impurezas em vez do 

pó da Terra. Todas as vezes que eles faziam sexo, Lilith mostrava-se 

inconformada com o fato de ter de ficar embaixo de Adão, suportando o peso 

de seu corpo. Então indagava: “Por que devo deitar-me por baixo de ti? Por 

que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Eu também fui 

feita do pó e por isso sou tua igual”. Adão, no entanto, recusava-se a inverter 

as posições, consciente de que existia uma ordem que não podia ser 

transgredida (PIRES, 2008, p. 40). 

 

Mas nem só de vitórias e acertos foi feita a existência da Mulher-Maravilha como 

representação feminina. Assim como Mary Marvel, a personagem também apresentava vários 

problemas que refletiam a moralidade norte-americana de sua época. “O Superman tem sua 

dívida com a ficção científica; O Batman, com os detetives particulares. Porém, a dívida da 

Mulher-Maravilha é com a utopia feminista e com a luta pelos direitos das mulheres” 

(LEPORE, 2017, p. 14).  

Segundo Madrid (2016), para começar, assim como o papel das mulheres na guerra era 

temporário, isso foi refletido na Mulher-Maravilha e outras heroínas de sua época. O maior 

público consumidor do gênero de super-herói era o masculino. Os anos de guerra fizeram muito 

bem para Batman e Superman, vendendo brinquedos, lancheiras e aparecendo em filmes. Mas 

não se encontrava bonecas da Mulher-Maravilha, já que todos os brinquedos voltados para as 

meninas focavam em ensinar o que hegemonicamente era considerado seu devido lugar: os 

cuidados do lar. Por que investiriam em uma figura que propagava a emancipação feminina e a 

equidade entre os gêneros se isso não ia ao encontro dos valores da América? Sua aparência 

também não era de uma guerreira feroz e poderosa, grande, alta e com músculos. Ela, assim 

como Mary Marvel, transbordava o modelo de “mulher-menina”, jovem, delicada, graciosa e 

encantadora com pseudo sandálias romanas que mais aparentavam ser sapatos de balé. Mesmo 

que seu nome trouxesse força, o mesmo não se podia dizer de sua aparência de modelo. 
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Figura 15 - Mulher-Maravilha (1942) 

 
Fonte: mycomicshop19 

  

Seu relacionamento com seu par romântico, Steve Trevor, também era recheado de 

problemas. Trevor é o Major da Força Aérea dos Estados Unidos, que teve seu avião abatido 

durante uma missão de combate e caiu na Ilha Paraíso, ou Themyscira, lar das Amazonas. Ele 

foi levado até a Rainha Hipólita, que ordenou a seleção de uma representante que deveria levar 

Trevor em segurança de volta aos EUA. Um grande torneio foi realizado para selecionar essa 

representante, mas Hipólita proibiu Diana de participar, pois não queria a filha exposta ao 

perigo do “mundo dos homens”. Determinada e apaixonada por Steve, Diana se disfarçou e 

venceu o torneio, fazendo com que Hipólita não tivesse outra escolha a não ser abençoar a filha 

em sua missão. Tudo parece narrativamente bem até então, mas os problemas começam quando 

Diana decide ficar nos Estados Unidos ao lado de Steve. Ela passou a ser sua secretária, e 

alimentava um amor platônico pelo major. Diana se via em um grande dilema: revelar sua 

identidade e casar-se com Steve, porém, perder todos os seus poderes e se tornar uma mulher 

comum, cuidando de seu marido, da casa e dos filhos. Ou, continuar sendo a Princesa-Deusa, 

mas ficar amargurada sem seu amor.  

Perceba que o dilema de Mulher-Maravilha a respeito de ficar ou não com seu par 

romântico é muito diferente do dilema que outros heróis carregam a respeito de suas amadas. 

Superman, por exemplo, também tem uma paixão platônica por Lois Lane, na figura da 

jornalista Clark Kent, mas ele não se revela a ela, porque quer que Lois se apaixone por ele por 

quem realmente ele é, e não por ser o poderoso Superman. Além de estar ciente que a partir do 

                                                           

19 MYCOMICSHOP.COM. Wonder Woman. Disponível em: https://bit.ly/2MZvGDP. Acesso em: 15 

maio.2019. 
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momento que se envolver com ela, Lois fica exposta a perigos e se torna um alvo dos vilões. 

Percebe? Em nenhuma das hipóteses, Superman/Clark Kent precisa abdicar de seus poderes de 

“deus” para ficar com Lane, o temor está em colocar sua frágil amada em perigo. Não é o caso 

de Mulher-Maravilha/Diana Prince. Sua preocupação não é a segurança do amado, tornando-o 

um alvo direto de seus vilões, mas de abandonar seus poderes para ser mais fraca do que ele. 

Não há família e amor para a mulher que escolhe se igualar aos homens, seu castigo é a solidão 

e a amargura. 

Outro problema está na fraqueza da heroína, enquanto Superman tem seus poderes 

retirados com a Kriptonita, nos primeiros dias da Mulher-Maravilha, ela perde seus poderes 

quando é amarrada por um homem. A poderosa e implacável Mulher-Maravilha, que possui a 

força de Hércules e a velocidade de Mercúrio, vencida simplesmente por ser amarrada por um 

homem. 

Ela perdeu seus poderes quando um homem forjou correntes em seus 

Braceletes da Submissão, então naturalmente isso acontecia com certa 

frequência. Controversamente, Mulher-Maravilha estimulava as virtudes de 

uma “submissão de amor”, uma versão Amazona de dominância. “Se garotas 

querem ser escravas, não há mal algum nisso... Uma boa companheira poderia 

fazer maravilhas com isso”. Como exatamente isso deveria inspirar jovens 

garotas não está exatamente muito claro (MADRID, 2016, p. 50) 

  

Aliás, Mulher-Maravilha sendo amarrada era algo bastante comum em suas histórias, 

muitas vezes tendo uma conotação perturbadoramente sexual que remetia ao estupro. 

Figura 16 - Bondage em Mulher-Maravilha (1941) 

 
Fonte: Facebook20 

 

  

                                                           

20 FACEBOOK. Disponível em: https://bit.ly/30lYLj8. Acesso em: 15 maio.2019. 

 



36 
 

Figura 17 - Mais Bondage em Mulher-Maravilha (1941) 

 
Fonte: Facebook 

Quando o fim da guerra aconteceu, em 1945, o foco dos super-heróis teve que ser 

direcionado para outra coisa, aumentando assim, a popularidade dos quadrinhos com a temática 

de crimes e gângsters, impactando o gênero de super-heróis com a reformulação de algumas 

heroínas, fazendo surgir outras, como a Canário Negro (1947), focada na temática de gângsters 

e com visual inspirado nos motoqueiros. Mas mesmo com os remanejamentos, o gênero de 

super-herói sofreu um sério declínio sem o apelo da guerra, com o aumento da popularidade 

dos gêneros de ficção científica, crime, horror e romance.                                    

 

Figura 18 - Canário Negro (1948) 

 
Fonte: dcfandom21 

 

Com a popularidade dos quadrinhos em alta, em pleno auge, e não tendo mais a 

realidade da guerra para chamar a atenção e direcionar o foco, os quadrinhos receberam ataques 

de especialistas e encarou sua maior crise na década de 1950. 

                                                           
21 DCFANDOM.COM. Flash Comics volume 192. Disponível em: 

https://dc.fandom.com/wiki/Flash_Comics_Vol_1_92. Acesso em: 8 maio. 2019. 

https://dc.fandom.com/wiki/Flash_Comics_Vol_1_92
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Segundo Russel (2013, p. 5), com o aumento da popularidade dos quadrinhos de horror 

e crimes, a violência aumentou notoriamente nos quadrinhos em geral, que eram apreciados 

tanto pelos adultos como pelas crianças, já que o acesso a esse material era muito fácil. Com 

isso, muitos especialistas tiveram suas atenções voltadas para esse entretenimento, fazendo 

correlações entre eles e a violência infanto-juvenil. Segundo a autora, as mais importantes 

figuras foram, sem dúvida, o Dr. Frederic Wertham, na América, e George Pumphrey, na 

Inglaterra. As preocupações sobre a influência dos quadrinhos no comportamento dos jovens 

levaram a uma forte campanha contra esse tipo de entretenimento tanto na América como na 

Inglaterra, que levou à censura no meio da década de 1950.  

Segundo Oliveira (2007, p. 92), essa perseguição aos quadrinhos, nos Estados Unidos, 

tomou a forma de uma verdadeira caça às bruxas, liderada por conservadores e amplamente 

promovida pelo senador McCatrhy, do Partido Republicano, taxando as histórias em quadrinhos 

de “subversivas e imorais”. Já o psiquiatra Frederic Wertham, no início da década de 1950, 

publicou diversos artigos nos quais ele explanava sobre como os quadrinhos influenciavam o 

comportamento dos jovens, e em 1954, publicou seu livro Sedução dos Inocentes (Seduction of 

the Innocent), em que ele atacou diversos gêneros de quadrinhos, incluindo os de super-heróis, 

mas principalmente os gêneros de crime, terror e ficção científica da editora EC Comics, 

acusando a editora de induzir as crianças e adolescentes à corrupção, drogas, roubo e 

“homossexualismo”.22 

Essa nova forma de entretenimento popular foi responsabilizada pela 

criminalidade juvenil e outros distúrbios sociais. [...] A suposição de que esses 

produtos da cultura popular teriam um impacto negativo no comportamento 

social exibe um preconceito contra a classe trabalhadora. Arte Popular e 

entretenimento é frequentemente ridicularizado e erroneamente 

responsabilizado por doenças sociais, enquanto é comum ignorar as reais 

origens do problema são muitas vezes completamente enterrados (RUSSEL, 

2013, p. 7-8). 

                                                           
22 Há uma questão cultural de cunho político a respeito das terminologias “homossexualismo” e 

“homossexualidade”. É comum que grupos a favor dos direitos da comunidade LGBT considerem o sufixo “ismo” 

da palavra como algo negativo, que insinua alguma patologia ou doença, enquanto o termo Homossexualidade 

seja uma opção menos desrespeitosa. Há também a terminologia Homoafetividade como sendo mais respeitosa e 

positiva. Neste trabalho, adotei o termo “homossexualismo” com sua conotação negativa, devido aos contatos 

sociais que tive com a terminologia, especialmente pelo discurso voltado ao conservadorismo que também adotou 

a conotação negativa do sufixo “ismo” para afirmar a visão moral sobre o assunto. Principalmente porque Wertram 

nitidamente quis passar uma visão negativa da condição, comparando-a com a marginalidade, uma visão moral 

muito aceita na época por grupos maioritários, quando a desconstrução de tal afirmação não era comum nas mídias, 

e nem permitida.  

Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/homossexualismo-ou-homossexualidade/ e 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=XCxDXdGTKOnD5OUPnZq40Ak&q=homossexualismo+x+ho

mossexualidade&oq=homossexualismo+x+homossexualidade&gs_l=psy-

ab.3...1013.7915..8000...0.0..0.338.4101.7j25j1j1......0....1..gws-

wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i70i249.xX7SWWpg-8c&ved=0ahUKEwjRsaPdo-

LjAhXpIbkGHR0NDpoQ4dUDCAU&uact=5> Acesso em 01/08/2019. 

https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/homossexualismo-ou-homossexualidade/
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XCxDXdGTKOnD5OUPnZq40Ak&q=homossexualismo+x+homossexualidade&oq=homossexualismo+x+homossexualidade&gs_l=psy-ab.3...1013.7915..8000...0.0..0.338.4101.7j25j1j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i70i249.xX7SWWpg-8c&ved=0ahUKEwjRsaPdo-LjAhXpIbkGHR0NDpoQ4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XCxDXdGTKOnD5OUPnZq40Ak&q=homossexualismo+x+homossexualidade&oq=homossexualismo+x+homossexualidade&gs_l=psy-ab.3...1013.7915..8000...0.0..0.338.4101.7j25j1j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i70i249.xX7SWWpg-8c&ved=0ahUKEwjRsaPdo-LjAhXpIbkGHR0NDpoQ4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XCxDXdGTKOnD5OUPnZq40Ak&q=homossexualismo+x+homossexualidade&oq=homossexualismo+x+homossexualidade&gs_l=psy-ab.3...1013.7915..8000...0.0..0.338.4101.7j25j1j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i70i249.xX7SWWpg-8c&ved=0ahUKEwjRsaPdo-LjAhXpIbkGHR0NDpoQ4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XCxDXdGTKOnD5OUPnZq40Ak&q=homossexualismo+x+homossexualidade&oq=homossexualismo+x+homossexualidade&gs_l=psy-ab.3...1013.7915..8000...0.0..0.338.4101.7j25j1j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i70i249.xX7SWWpg-8c&ved=0ahUKEwjRsaPdo-LjAhXpIbkGHR0NDpoQ4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XCxDXdGTKOnD5OUPnZq40Ak&q=homossexualismo+x+homossexualidade&oq=homossexualismo+x+homossexualidade&gs_l=psy-ab.3...1013.7915..8000...0.0..0.338.4101.7j25j1j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i70i249.xX7SWWpg-8c&ved=0ahUKEwjRsaPdo-LjAhXpIbkGHR0NDpoQ4dUDCAU&uact=5
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Segundo Oliveira (2007), a repercussão do livro foi tão grande que o Congresso se 

movimentou para investigar a questão, e o dono da EC Comics, Willian M. Gaines, foi chamado 

para depor. O evento não foi favorável para Gaines, e seu depoimento resultou em várias 

manchetes e matérias desfavoráveis, no entanto, mesmo com a pressão da opinião pública, 

nenhuma atitude punitiva foi tomada por parte dos comitês. Mesmo assim, isso não impediu 

uma queda brusca na venda dos quadrinhos e a falência de várias editoras, incluindo a própria 

EC Comics.  

Essa crise editorial levou várias editoras a se reunirem em uma associação, a Comic 

Magazine Association of America (CMAA), em que foi criado um gabinete de autocensura, que 

resultou, em 23 de outubro de 1954, o Comics Code Authority (Código de Ética dos 

Quadrinhos). O Código de Ética foi organizado em 42 artigos, estabelecendo regras de conduta 

para os roteiros e arte. As revistas aprovadas pelo Código de Ética recebiam um selo, indicando 

que era aprovado para leitura. 

                    

Figura 19 - Selo de Aprovação pelo Comics Code Authority 

 
Fonte: terrazero.com23 

 

O impacto disso na representação feminina foi imenso, segundo Madrid (2016), após o 

Código de Ética ser instaurado, as mulheres começaram a desaparecer das páginas dos 

quadrinhos, a femme fatale Mulher Gato foi uma delas (desaparecendo em 1954), pois como os 

valores conservadores precisavam ser mantidos, as narrativas passaram a sugerir que mulheres 

                                                           

23TERRAZERO.COM. Selo de Aprovação pelo Comics Code Authority. Disponível em:  

https://bit.ly/30vTMwq. Acesso em: 15 maio.2019. 
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não têm a mesma dedicação no combate ao crime como os homens têm, porque sua necessidade 

está em encontrar um amor e sossegar ao instituir uma família. “A inclusão de mulheres em 

histórias é especificamente desencorajada. Mulheres, quando usadas na estrutura do enredo, 

devem ser secundárias em importância” (MADRID, 2016, p. 81 apud DC Comics’s oficial 

Editorial Policy Code). Sendo assim, o fim da década de 1950 e a década de 1960 foi marcada 

por mulheres em posições secundárias, como ajudantes, assistentes ou simplesmente as 

namoradas. 

Batwoman era muito diferente da heroína atual, quando ela surgiu em 1956, sua 

aparência era modesta, alegre e recatada, e segundo Madrid, fora criada para ser par romântico 

de Batman, a fim de desmentir a argumentação de Wertham de que Batman tinha um 

relacionamento homoafetivo (e pedófilo) com seu parceiro Robin, e por isso ele não se envolvia 

amorosamente com muitas mulheres, ainda mais com Mulher-Gato sendo completamente 

cortada dos quadrinhos. 

Seu nome é Kathy Kane, uma grande admiradora do Batman, que entrou no combate ao 

crime pelas ruas de Gotham. Ao contrário de seu ídolo, Batwoman era tudo, menos 

intimidadora, nem tinha grande apelo sexual. Era recatada e alegre. Em suas aparições nas 

aventuras de Batman, o herói, como figura responsável e modelo da moral e da ética de seus 

leitores, era firme na afirmação de que a vida de vigilante não era adequada para uma mulher. 

“Batwoman era produto de uma era que desencorajava as mulheres a abandonarem suas 

carreiras em favor de ficarem em casa e agirem como damas” (MADRID, 2016, p. 64-65). 

Apenas em 2006, Batwoman renasce como uma valiosa parceira no combate ao crime para 

Batman, e ele não precisa se preocupar com ela querendo se envolver com ele, já que essa 

Batwoman é lésbica. 
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Figura 20 - Batwoman (1956) 

 
Fonte: encurtador24 

 

Em 1961, Stan Lee criava o Quarteto Fantástico, pela Marvel Comics. De acordo com 

Oliveira (2007), esse grupo de heróis inaugurava a nova tendência de super-heróis, que deixava 

de se inclinar pelo lado mitológico de influências e origens científicas, apresentando mais 

fraquezas e aumentando a identificação do público. Outras diferenças estão no fato de o quarteto 

ser uma família e não possuir identidades secretas.  

O grupo é formado por Bem Grimm que teve seu corpo transformado em uma couraça 

de pedra, sendo o Coisa, Reed Richards, o líder do grupo, podia modelar seu corpo para 

qualquer forma como um elástico, sendo o Senhor Fantástico. Sua noiva, Susan Storm, podia 

ficar invisível, sendo a Garota Invisível; e o irmão de Susan, Johnny Storm, podia inflamar seu 

corpo como uma tocha, sendo o Tocha Humana. A dinâmica do grupo era mais do que um 

grupo de colegas super-heróis, mas de um núcleo familiar, trazendo mais profundidade e 

intimidade para a narrativa. 

No caso de Susan Storm, o título “Garota Invisível” ia além de suas habilidades 

especiais, pois ela sempre ficava na sombra de seu noivo, Reed Richards, que era muito mais 

velho do que ela e sempre a protegia durante as aventuras. Susan podia ter poderes, mas o uso 

prolongado tirava-lhe o vigor, deixando-a indefesa. Segundo Oliveira (2007), isso fazia com 

que Susan em nada se diferenciasse das namoradas dos Super-Heróis clássicos, como Lois Lane 

e Dale Arden. 

                                                           

24 ENCURTADOR.COM. Disponível em: encurtador.com.br/jvJUW. Acesso em: 15 maio.2019. 
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Segundo Madrid (2016), Susan exercia o curioso papel duplo de mãe e filha dentro da 

dinâmica do grupo. Ela cuida dos três companheiros homens de uma forma muito maternal. 

Consola o amável Ben, que se sente mal por sua aparência monstruosa, reprime seu rebelde 

irmão mais novo e age como uma confidente e parceira para o líder e noivo/marido, Reed. Isso 

deixa evidente sua posição como “adjutora” do homem, como a bíblia judaico-cristã descreve. 

E sendo os quadrinhos, mais do que nunca, reprodutores dos valores conservadores para evitar 

a censura, não poderia ser diferente. Mas é seu relacionamento com um homem muito mais 

velho que a coloca na posição de filha. Ele a repreende, fica impaciente com sua suposta 

imaturidade, e sempre apela para sua natureza feminina de forma acusatória. “Típico de uma 

mulher! Tudo o que eu faço é para seu próprio bem, mas você é muito desmiolada e emocional 

para perceber isso!” (MADRID, 2016, p. 115). Se essa dinâmica fosse exposta nos quadrinhos 

atualmente, o relacionamento entre Susan e Reed seria descrito como um Relacionamento 

Tóxico ou Abusivo. 

       Figura 21 - Quarteto Fantástico (1961) 

 
Fonte: marvel.com25 

 

Uma das poucas exceções na opinião do autor, foi a Batgirl. Ela surgiu em 1966 como 

uma personagem secundária da série televisiva Batman e posteriormente foi canonizada26 nos 

quadrinhos, no ano seguinte em 1967. O manto de Batgirl pertencia à Barbara Gordon, filha do 

Comissário James (Jim) Gordon, um dos maiores aliados de Batman.  

Madrid argumenta que Batgirl se diferenciava das outras heroínas da década de 1960, 

porque apresentava muito mais semelhanças com algumas vigilantes da década de 1940, que 

combatiam o crime sob suas próprias regras. Também, diferente de outras heroínas de sua 

época, Barbara era uma mulher de carreira própria, sendo uma bibliotecária, e não combatia o 

                                                           
25 MARVEL.COM. Fantastic Four 1961. Disponível em: https://bit.ly/2w1fjPC. Acesso em: 15 maio.2019. 

26 Cânones, no contexto dos quadrinhos, são os eventos narrativos relacionados com a continuidade principal da 

editora. O termo está devidamente aprofundado no capítulo 2. 
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crime para impressionar Batman, ao contrário da antiga Batwoman. Batgirl fazia isso porque 

queria e do jeito que queria. 

Como esperado, Batman dirige-se a ela da mesma forma que fez com Batwoman para 

convencê-la a abandonar a vida de vigilante, mas como ela não está interessada em impressioná-

lo, teimosamente não lhe dá ouvidos, e imprevisivelmente os roteiristas não a castigaram por 

isso. Batman depois diz a James Gordon, resignado, que Batgirl vai fazer o que tiver vontade. 

Jim não sabe que a mascarada heroína é sua filha, no entanto. 

Batgirl também se difere, porque apesar de usar o símbolo de Batman em seu peito, ela 

não é sua namorada e muito menos sua ajudante ou aprendiz. Ela é uma heroína independente 

que atua na mesma cidade que ele, ajudando-o de vez em quando. É claro que ela deseja seu 

respeito e reconhecimento, mas não precisa de sua aprovação e proteção. Certamente, Batgirl 

nunca foi nada do que seu nome sugere desde suas primeiras origens. Em uma história de 1967, 

batgirl diz com todas as palavras à Mulher-Gato que ela não é sua rival e que não tem nenhum 

interesse romântico em Batman. Por causa dessas razões, Batman passa a tratá-la com o mesmo 

respeito e admiração que seus colegas homens Super-Heróis. 

Figura 22 - Batgirl (1968) 

 
Fonte: mercadolivre27  

 

Quando há muitas regras limitantes para expressar arte sempre aparece alguém com 

menos compromissos editoriais para quebrar livremente as regras. E foi isso que aconteceu na 

década de 1970. Diversos autores independentes passaram a produzir quadrinhos 

completamente fora das regras do Código de Ética dos Quadrinhos, uma das personagens mais 

famosas nesse estilo foi Vampirella, criada em 1969 pelo publicador independente James 

                                                           

27MERCADO LIVRE. Detective Comics #371. Disponível em: https://bit.ly/2Vu8CQi. Acesso em: 15 maio.2019. 
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Warren que, segundo Madrid (2016, p. 151), visava recuperar os tempos de glória dos 

quadrinhos de horror da EC Comics da década de 1950. Não restrita ao Código de Ética, 

Vampirella era sexy, perigosa, com uma personalidade moral duvidosa de anti-heroína28. 

Segundo Madrid (2016), na década de 1970, os quadrinhos de super-heróis estavam entrando 

mais no mundo real, falando sobre drogas, corrupção policial e gangues que tomaram o lugar 

dos superespiões e cientistas loucos da década de 1960. Nas grandes empresas, as coisas 

poderiam não ser tão drasticamente diferentes, mas também estavam mudando, especialmente 

com o feminismo virando pauta nas conversas das mulheres americanas. Enquanto o Código de 

Ética proibia qualquer menção e incentivo ao divórcio, A Garota Invisível se divorciava do 

Senhor Fantástico em 1973. Na DC, Jack Kirby abandonava a Marvel para trabalhar na DC 

Comics, criando a Grande Barda, uma guerreira feroz do temível grupo Fúrias Femininas, sendo 

considerada uma igual frente à Mulher-Maravilha, mas muito mais feroz e rústica. Seu uniforme 

era uma forte e pesada armadura, que cobria todo o seu corpo, e em sua cabeça repousava um 

pesado elmo, remetendo sua seriedade e selvageria como guerreira. Ela era alta, grande, 

musculosa e poderosa. Fazia par romântico com o Senhor Milagre, sendo ele a parte gentil e 

delicada do casal, algo incomum até então. Ela era a força, os músculos, a agressividade, e ele 

era o coração. Ela era muito mais alta e muito mais musculosa do que ele, ela o protegia. 

Certamente Grande Barda trouxe para o mundo dos quadrinhos a brecha para uma nova 

perspectiva sobre a representação da mulher e a heteroafetividade. Mulher-Maravilha também 

pôde voltar às suas origens como símbolo do feminismo, sendo declarada um ícone feminista 

em 1972, pela editora Gloria Steinem. 

Mas talvez o evento mais marcante foi a transformação da personagem Jean Grey do 

grupo de heróis X-Men, da Marvel. A antiga série dos X-Men foi cancelada em 1970, para 

retornar em 1975 com uma nova equipe e completamente renovado para uma pegada mais cult. 

Em 1980, a personagem deixou de ser a personagem perfeita e constante e foi dotada de um 

infinito poder chamado “A Fênix”29. Jean Grey popularizou o que seria altamente explorado 

pelo resto da década e, posterior a isso, tanto nos quadrinhos como em outras mídias: A heróina 

                                                           
28 O Anti-herói é um personagem que se difere do herói por não possuir todos os valores morais e motivações 

adequados para um herói. Normalmente, ele possui razões egoístas, e seus atos heroicos apenas coincidem com 

seus interesses. Resumidamente, o anti-herói é aquele a quem lhe falta altruísmo. Por exemplo, quando Arlequina 

deixou de ser vilã para ser heroína, ela fez disso uma profissão, cobrando por seus atos heroicos. Isso é um ato 

anti-heróico, pois um herói deve fazer o bem porque é certo, e não por algum ganho próprio. Outros exemplos de 

anti-heróis: Deadpool (Marvel); Constantine (DC Comics); Wolverine (Marvel); Mulher-Gato (DC Comics); 

Hellboy (Dark House); Electra (Marvel). Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/anti-

her%C3%B3i/. Acesso em: 17 maio.2019. 
29 Disponível em: https://nerdist.com/article/x-men-the-dark-phoenix-saga-how-to-do-the-film-version-right-

this-time/. Acesso em: 16 maio.2019. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/anti-her%C3%B3i/
https://www.dicionarioinformal.com.br/anti-her%C3%B3i/
https://nerdist.com/article/x-men-the-dark-phoenix-saga-how-to-do-the-film-version-right-this-time/
https://nerdist.com/article/x-men-the-dark-phoenix-saga-how-to-do-the-film-version-right-this-time/
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que se embebeda de um grande poder e se corrompe. A mulher que não consegue lidar com seu 

imenso e expansivo poder até se corromper e se tornar uma ameaça. “No contexto em que estas 

personagens foram construídas, em plena modernidade, tudo o que não estava dentro do padrão 

moral vigente – passivo, portanto, de controle – era relacionado ao mal e à imperfeição, sendo, 

consequentemente, negado” (MACHADO, 2016, p. 124). O homem é controlado, racional e 

naturalmente forte, portanto, adequado para controlar um imenso e destrutivo poder sem se 

corromper; a mulher, não. Ela é emotiva, fraca, mimada e se corrompe com o poder absoluto. 

Ela tem o poder da criação, mas conduz à morte. Essa era a Fênix. 

 

A mulher dá a vida e ao mesmo tempo conduz à morte. Quem foi o 

responsável pela queda homem? Quem deixou que os males se espalhassem 

pelo mundo? Tanto faz se ela foi Eva ou Pandora, pois quem causou a 

expulsão do homem do paraíso foi, de qualquer modo, a mulher. Sua 

curiosidade impertinentemente infantil o arrastou para o pecado e o infortúnio, 

e isso justifica sua submissão ao homem. Ela lhe custou a ausência divina e 

deve pagar por isso (OLIVEIRA, 2007, p. 68-69).  

                                                 
Figura 23 - Vampirella (1969) 

 
Fonte: comixology30 

 

  

                                                           

30COMIXOLOGY.COM. Vampirella (Magazine 1969-1983) #90. Disponível em: https://bit.ly/2JHP9cx. Acesso 

em: 16 maio.2019. 
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Figura 24 - Grande Barda (1970) 

 
Fonte: Pinterest31 

 
Figura 25 - A Fênix (1980) 

 
Fonte: nerdist.com32 

 

A década de 1980 também trouxe a popularização em massa da figura do anti-herói. 

Segundo Madrid (2016, p. 227), foi nessa década que se popularizou o conceito de 

“colecionável”, aumentando as produções de “Figure Actions” dos super-heróis e as 

publicações de coletâneas e histórias, as Graphic Novels. Todo esse esforço de marketing era 

designado para os leitores comprarem cada vez mais, transformando a indústria dos quadrinhos 

em uma máquina de fazer dinheiro. Segundo Oliveira (2007), a primeira graphic novel 

publicada foi “O Cavaleiro das Trevas”, de Frank Miller, em 1986. Segundo a autora, a obra 

foi o marco zero de uma nova tendência nas narrativas dos quadrinhos: o conceito do super-

                                                           
31 PINTEREST. Grande Barda 1970. Disponível em: https://bit.ly/2ETolEi. Acesso em: 16 maio.2019. 
32 NERDIST.COM. A Fênix 1980.  Disponível em: https://bit.ly/2Efg2kq. Acesso em: 16 maio.2019. 
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herói humanizado, como foi proposto por Stan Lee na década de 1960. Miller reformulou o 

Batman de 1939 a uma perspectiva completamente nova: um homem cansado, de meia-idade, 

obcecado, amargurado, vingativo e violento. Miller levantou com esse novo Batman questões 

sobre a dicotomia entre o bem e o mal, certo e errado, onde começa um e termina outro. Este 

Batman não era diferente dos vilões que caçava, ele era tão obcecado e louco quanto todos eles, 

a sutil diferença está no fato de as ambições do personagem irem ao encontro dos objetivos que 

nós, como leitores, consideramos morais e almejáveis. 

Segundo a autora, isso abriu caminho para a produção de histórias que abordavam mais 

a violência urbana, prostituição, corrupção, sexualidade, sociopatias, etc. E é nesse contexto 

que Elektra (1981), também criada por Frank Miller, mas pela editora Marvel Comics, também 

ganha popularidade, apesar de ser antecessora ao novo Batman. Segundo Madrid (2016), 

Elektra é o marco que define o novo conceito de personagem feminina dos quadrinhos da 

década de 1980. Ela era a filha de um diplomata grego e a namorada de Matt Mudock, o 

Demolidor, durante os anos de faculdade. Quando ela não foi capaz de impedir a morte do pai 

pelas mãos de terroristas, seu estilo de vida deu uma completa reviravolta. Ela acabou se 

corrompendo, amargurando-se e abandonou Matt Murdock, e se aliou com “A Mão”, uma 

organização de ninjas assassinos que a treinaram para ser uma assassina sanguinária, seguindo 

assim, um caminho de sangue, vingança e destruição. 

Segundo o autor, os fãs amaram esse formato trágico de violência e amor, o que tornou 

Elektra o tipo de garota que os leitores queriam ver nos quadrinhos. Diferente das heroínas 

anteriores, que ansiavam por encontrar um amor, Elektra fechou suas emoções para encarar o 

mundo em que vivia. “A identificação de elektra com o modelo da vagabunda é imediato, pois 

ela não é uma heroína, ela é uma maldita psicopata cuja personalidade preserva, inclusive, um 

atributo característico das vilãs da década de 1930: a capacidade de se envolver afetivamente 

apesar de sua maldade” (OLIVEIRA, 2007, p. 117). 
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Figura 26 - Elektra (1981) 

 
Fonte: lowbriwcomics33 

 

 Além de Batman, outra personagem que sofreu uma drástica transformação foi a jovem 

Barbara Gordon, a Batgirl, na obra A Piada Mortal (The Killing Joke), por Allan Moore, em 

1988. Na história, Barbara está com seu pai no apartamento deles, rindo e tendo uma amigável 

conversa. Quando a campainha toca, Bárbara atende a porta e se depara com o Coringa. E o que 

estava sendo uma noite agradável, se torna em um pesadelo. O vilão dá um tiro à queima-roupa 

na filha do comissário, a despe, e tira fotos dela nua e ferida. O tiro faz com que Barbara perca 

o movimento das pernas, forçando-a a abandonar permanentemente o manto de Batgirl. Há uma 

discussão entre os fãs se Coringa estuprou Barbara, ou apenas a despiu. A história não diz nada 

a respeito, mas fica subentendido. O evento faz com que Barbara mergulhe em uma crise 

emocional que culmina em uma drástica mudança na personagem. O fato de ela não poder mais 

andar faz com que ela se sinta indefesa e frágil, incapacitada. Alguém que uma vez protegeu os 

mais fracos pelas perigosas ruas de Gotham, agora não conseguia nem proteger a si mesma. 

Não aceitando essa nova condição, Barbara treina corpo e mente e renasce como a Oráculo, 

uma hacker de alto nível, especialista em espionagem e investigação, de quem nada consegue 

escapar de seus olhos, e nenhuma informação se perde sem que ela encontre. 

A Oráculo se tornou a mais eficiente fonte de informações de Batman, um dos mais 

valiosos membros da Batfamília, sua identidade era desconhecida pela maioria, mas sua 

presença praticamente onipresente enchia os corações criminosos de medo. Ela também não 

ficava atrás em suas habilidades físicas, sendo uma mestre em combate, e já chegou a treinar 

outras heroínas. Posteriormente, é convidada para ser membro da Liga da Justiça da América, 

fundou o grupo de super-heroínas Aves de Rapina e até colaborou com o Esquadrão Suicida. 

Batgirl, uma jovem alegre e cheia de vida, se tornara outra pessoa, fechada, fria e implacável. 

                                                           
33 LOWBROWCOMICS.COM. Electra (1981). Disponível em: https://bit.ly/2JOtLT8. Acesso em: 17 

maio.2019. 
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Figura 27 - Barbara Gordon é atacada pelo Coringa – A Piada Mortal (1988) 

 
Fonte: comicsalliance34 

 

Figura 28 - A Oráculo (1990) 

 
Fonte: hipcomic35 

 

Segundo Madrid (2016), a década de 1990 foi algo estranho e, de certa forma, 

lamentável. No fim da década de 1980, as editoras notaram que os quadrinhos estavam “na 

moda”, e com o sucesso de vendas do formato graphic novels e colecionáveis, abertos por obras 

como Dark Night Returns, de Frank Miller e Watchman, de Allan Moore, o investimento na 

produção de gloriosas sagas e compilados caríssimos se tornou ainda maior, com muito mais 

investimento em belos traços e altos preços do que em bons enredos. Quadrinhos eram vistos 

como uma máquina de fazer dinheiro. Por exemplo, em 1993, a DC Comics lança “A Morte do 

Superman” (Death of Superman), um título chamativo e polêmico, que explodiu em vendas até 

                                                           

34 COMICSALLIANCE.COM. Barbara Gordon é atacada pelo Coringa – A Piada Mortal (1988). 

Disponível em: https://bit.ly/2HqA1im. Acesso em: 17 maio.2019. 
35 HIPCOMIC.COM. A Oráculo (1990). Disponível em: https://bit.ly/2HA806x. Acesso em: 17 maio.2019. 
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mesmo entre aqueles que não eram necessariamente fãs de quadrinhos, mas queriam entrar na 

onda dos colecionadores. 

E as mulheres dos quadrinhos nessa época? Bom, a década de 1980 trouxe um lado mais 

selvagem, ativo e violento para mulheres em suas páginas, geralmente com heroínas se 

inclinando para o anti-heroísmo, ou mesmo se tornando vilãs. A década de 1990 teve um 

potencializador no quesito de sexualidade, devido à popularização da indústria pornográfica 

com a expansão do acesso à internet. Isso influenciou diversas áreas midiáticas, principalmente 

a indústia fonográfica, com a popularização do RAP e do Heavy Metal, que representavam uma 

imagem bastante sexualizada das mulheres nas letras e videoclipes, além de Madonna e seu 

grande discurso voltado à liberdade sexual. A cultura pop estava toda voltada para o sexo, isso 

estava lucrando, os quadrinhos que inundavam os enredos das graphic novels não eram mais 

vistos como um produto acessível às crianças, e a pressão que levou à criação do Código de 

Ética nos Quadrinhos na década de 1950 não tinha mais a mesma influência sob as vendas, pelo 

contrário, sexo, violência e drogas nunca venderam tanto. Segundo Oliveira (2007, p. 122), essa 

nova realidade trazida pelas graphic novels, com roteiros recheados com sexo e violência, 

culminou em uma revisão do Código de Ética dos Quadrinhos em 1994, tornando-o mais 

genérico e subjetivo. 

É interessante contemplar o quanto isso afetou a presença das mulheres nos quadrinhos. 

Uma verdadeira avalanche de super-heroínas, vilãs e anti-heroínas surgiram nessa década. 

Olhando de longe, parece algo positivo, mas reconhecer que este resultado se deu por uma visão 

fetichizada da mulher, trazida pela pornografia é, no mímino, irônico. Enquanto a criação do 

Código de Ética ocasionou com extrema cautela o desaparecimento de diversas personagens 

como Capitã Marvel e Mulher-Gato, e um grande reforço para promover o domínio e a 

docilidade da mulher, a década de 1990 levou a outro extremo. “A partir da década de 1990, a 

beleza e o apelo sexual passaram a ser condição prioritária na concepção das personagens 

femininas, sejam elas principais ou coadjuvantes” (OLIVEIRA, 2007, p. 123). De fato, “a 

indústria cultural não faz mais do que investir na corrente do imaginário popular” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 54, grifo da autora). 

A imagem da anti-heroína e das vilãs ficou realmente popular nessa época, elas eram 

lindas, sedutoras, perigosas e de moralidade dicotômica e traiçoeira. As vilãs, especialmente, 

resgataram a natureza da década de 1940, nas quais eram más e, ao mesmo tempo, podiam 

desejar e amar o herói, adotando uma natureza possessiva e predadora. Hera Venenosa, da 

galeria de vilões de Batman, apresentava valores muito ligados ao movimento feminista e à 

preservação da natureza, mas de forma negativa e vilanesca. Em 1992, nasce Arlequina, na 
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animação Batman: The Animated Series, trazida aos quadrinhos em 1994, apresentando um 

misto de amor, devoção e loucura. Diferente das vilãs até então, Arlequina possuía uma 

combinação de inocência, infantilidade com sexualidade exacerbada, sendo tão louca e 

carniceira quanto seu amado. Essas personagens eram “um cruzamento entre uma stripper e 

uma assassina homicida, e um novo estilo de mulher nasce nos quadrinhos, sendo chamada de 

Bad Girls” (MADRID, 2016, p. 287). 

 

A despeito da nova embalagem, bad girl é, na verdade, o termo utilizado para 

designar as sedutoras vilãs das décadas de 1930 e 1940. Atualmente, a 

categoria bad girl é muito abrangente, de modo que as personagens podem 

guardar os mesmos ou alguns atributos de suas antecessoras; dessa forma, as 

atuais bad girls podem ser bonitas, sedutoras, agressivas e amorais: como 

Elektra, considerada a primeira bad girl dessa nova geração de personagens 

femininos, Huricane e a Mulher Gato, em sua nova versão. Outras podem ser 

apenas bonitas, sedutoras, agressivas mas de caráter indiscutivelmente ilibado, 

como Witchblade, Fairchild, Queda-Livre, Devota, Vodu e outras tantas. As 

bad girls virariam uma fórmula certa para as editoras venderem novas revistas, 

cujas protagonistas sejam gostosas e saiam por aí distribuindo golpes marciais, 

socos e muitos pontapés (OLIVEIRA, 2007, p. 122, grifo da autora). 

 

Com a virada do século, o cenário começa a mudar para as mulheres nos quadrinhos. 

Apenas o apelo para “peitões” e roupas colantes não era o suficiente. As mulheres estavam 

começando a consumir quadrinhos e exigindo um conteúdo mais amigável, que não mostrasse 

personagens que eram uma versão de um homem, ou que agiam como objeto sexual. Elas 

queriam mulheres que agissem como mulheres, o que, segundo Madrid (2016, p. 311), levou 

as editoras a investir em narrativas que abordassem tramas nas quais as leitoras pudessem se 

identificar, mas sem perder a ação natural do gênero de super-heróis. Dois bons exemplos são 

os títulos da DC Comics: Aves de Rapina (Birds of Prey) e As Sereias de Gotham (Gotham 

City Sirens), sendo respectivamente um grupo de super-heroínas e um grupo de supervilãs. 

Segundo Madrid (2016), Aves de Rapina teve origem em 1996, escrito por Chuck 

Dixon. A série dava continuidade à história de Barbara Gordon como a Oráculo, que se uniu 

em uma dupla com a heroína Canário Negro, sendo a Oráculo, uma mentora para a heroína. Em 

2003, Gail Simone assume a produção da revista e transforma a Aves de Rapina em um grupo 

completo de super-heroínas, adicionando a Caçadora (Huntress) e uma antiga heroína resgatada 

da década de 1950, Lady Blackhawk. Além das missões como heroínas, o roteiro de Simone se 

focava muito nos conflitos internos das personagens como mulheres e seres humanos, trazendo 

aprofundamento para a narrativa e para as personagens, em assuntos como maternidade e luto. 

A fórmula se repetiu com o surgimento de As Sereias de Gotham, em 2009, com as vilãs Hera 
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Venenosa, Arlequina e Mulher Gato que, a essa altura, agia como anti-heroína. A série foi 

cancelada em 2011, porque a DC estava preparando um reboot para todos os títulos na época. 

Figura 29 - Aves de Rapina (2010) 

 
Fonte: goodreads36 

 

Figura 30 - As Sereias de Gotham (2011) 

 
Fonte: readdc.com37 

 

Além disso, o pensamento feminista adentrou as mídias de entretenimento e se tornou 

uma pauta abordada abertamente e muito frequente dentro delas, mesmo que fossem conceitos 

superficiais, especialmente a partir da década de 2010. Outro marco foi o fim do Código de 

Ética dos Quadrinhos, que se dissolveu completamente em 2011. O Código foi sendo 

                                                           

36 GOODREADS.COM. Aves de Rapina (2010). Disponível em: https://bit.ly/2VF9n9g. Acesso em: 20 

maio.2019. 
37 READDC.COM. As Sereias de Gotham (2011). Disponível em: https://bit.ly/30yrRfl. Acesso em: 20 

maio.2019. 

 



52 
 

abandonado lentamente pelas editoras, tão logo o clamor moralista foi perdendo sua força com 

o passar das décadas, e a autorregulamentação vem sendo feita pelas próprias editoras, com 

suas próprias regras38. Agora, um novo conceito moral vem trazendo mudanças dentro dos 

quadrinhos, e outras mídias, como a exigência por mais representatividade por grupos 

minoritários, e uma representação menos sexualizada das mulheres. As editoras têm buscado 

equilíbrio para manter o público hétero-masculino e, ao mesmo tempo, expandir seu público, 

especialmente em tempos em que a internet aumentou a voz dos consumidores com as redes 

sociais. 

O que aguarda as mulheres nos quadrinhos para as décadas posteriores? Ainda é um 

mistério, mas podemos observar que está nascendo um choque entre valores conservadores e 

valores mais modernos na política dos EUA e outros países, como o Brasil. As consequências 

disso virão com o tempo. 

 

1.3 A Representação da mulher do gênero de super-herói em outras mídias e a narrativa 

transmídia 

Esse quadro de representação não se limita apenas aos quadrinhos, mas se estende a 

outras mídias também. O caminho não é muito diferente, mas há alguns pontos no 

direcionamento de público e o formato da mídia em questão. O objetivo dessa parte do estudo 

não é aprofundar na representação da mulher nas demais mídias, mas apontar algumas 

características e mostrar o diálogo convergente entre os quadrinhos e outras plataformas 

midiáticas.  

Apesar de terem suas próprias trajetórias e desenvolvimentos, as animações, jogos, 

cinema, televisão e, mais recentemente, a internet, possuem algo em comum: todos eles 

trabalham com ficção, mesmo que ela não seja uma exclusividade da mídia em questão. Por 

exemplo, recentemente os jogos de videogame ganharam notoriedade nesse aspecto, deixando 

de ser apenas para marcar pontos ou cumprir um objetivo simples, como salvar uma princesa, 

para a construção de uma narrativa tão estruturada e complexa, que é capaz de superar a 

indústria cinematográfica (BRISTOT et al, 2017, p. 862). Ainda mais com efeitos gráficos tão 

evoluídos que a natureza imersiva dos jogos é potencializada ao máximo. Não que o formato 

narrativo nos jogos seja algo novo, mas a evolução gráfica resultou na atração de novos 

                                                           
38 Disponível em: https://www.omelete.com.br/quadrinhos/selo-do-codigo-de-etica-e-completamente-abolido-

por-editoras-de-quadrinhos. Acesso em: 20 maio.2019. 

https://www.omelete.com.br/quadrinhos/selo-do-codigo-de-etica-e-completamente-abolido-por-editoras-de-quadrinhos
https://www.omelete.com.br/quadrinhos/selo-do-codigo-de-etica-e-completamente-abolido-por-editoras-de-quadrinhos
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públicos. A popularização das gameplays39, por exemplo, passou a atrair novos gamers para 

esse mercado. A narrativa dos videogames possui menos limitações do que o cinema, podendo 

contar uma história em 6 horas ou mais, enquanto um filme não pode passar de 2 horas para 

manter o interesse do público. Os jogos também possuem menos restrições morais em relação 

ao seu conteúdo, mesmo que tenha sofrido perseguição por parte de conservadores40, tal qual 

ocorreu com os quadrinhos da década de 1950, mesmo que não tenha sofrido as mesmas 

consequências massivas, sendo abrangente em temas e conteúdos. Tal fato chama a atenção de 

outros produtores de ficção, interessados no massivo público desse segmento, e acabam 

investindo em adaptações de suas obras para essa narrativa, de diversas formas. Tal estratégia 

não é nova, muito pelo contrário, vem acontecendo desde décadas atrás. O gênero de super-

herói nos quadrinhos não se limita às páginas impressas, tendo suas histórias contadas através 

do rádio, televisão e cinema. Alguns exemplos são a radionovela The Adventures of Superman 

(1940), a animação Superman dos irmãos Fleischer pela Paramount (1941)41,42 e a série de 

televisão Batman (1966) (MADRID, 2016, p. 127).  

Com o objetivo de expandir o público e conquistar novos nichos de mercado, muitas 

vezes essas adaptações acabam influenciando na narrativa principal, que são os quadrinhos. A 

radionovela trouxe Jimmy Olsen, melhor amigo do Superman, a Kryptonita, e o Planeta Diário 

à mitologia do herói; enquanto a série Batman trouxe a Batgirl. “Mídias diferentes atraem 

nichos de mercado diferentes. Filmes e televisão provavelmente têm os públicos mais 

diversificados; quadrinhos e games, os mais restritos. Uma boa franquia transmídia trabalha 

para atrair múltiplas clientelas, alterando um pouco o tom do conteúdo de acordo com a mídia 

(JENKINS, 2008, p. 138-139). 

Transmídia é o fenômeno de criar uma narrativa através de várias mídias. Pode-se contar 

uma única história, na qual depende de todas as mídias para fazer sentido, ou apenas 

complementá-la, sem ser necessária todas para uma boa compreensão. A transmídia também 

pode não ter conexão direta com uma única história, mas pode haver influências e interferências 

em outras mídias posteriormente, tal qual aconteceu com a radionovela do Superman e a série 

                                                           
39 É o termo popular para vídeos que contém a jogatina de um gamer, normalmente youtuber. O objetivo pode ser 

para que outros gamers vejam a reação do youtuber para com um jogo específico ou para que o público possa ter 

acesso à história do jogo sem precisar comprá-lo. Algumas gameplays são totalmente sem comentários da pessoa 

que gravou, com o único objetivo da apreciação da narrativa. 
40 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-mostra-que-jogos-eletronicos-violentos-

estimulam-reacoes-impulsivas-7565901. Acesso em: 27 maio.2019. 
41 A cargo de curiosidade, Clayton Collyer, o ator que deu voz ao Superman na radionovela The Adventures of 

Superman também dublou o herói na animação de 1941. 
42 Disponível em: http://hqmaniacs.com.br/principal.asp?acao=materias&cod_materia=394. Acesso em: 27 

maio.2019. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-mostra-que-jogos-eletronicos-violentos-estimulam-reacoes-impulsivas-7565901
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-mostra-que-jogos-eletronicos-violentos-estimulam-reacoes-impulsivas-7565901
http://hqmaniacs.com.br/principal.asp?acao=materias&cod_materia=394
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de televisão do Batman. Muitas pessoas sequer sabem dessa troca narrativa, mas ela aconteceu 

e teve impacto no consumo. É também considerado transmídia a divulgação da franquia, por 

meio de bonecos colecionáveis, parques de diversões, eventos, ou seja, formas que estimulem 

o consumo. Um exemplo é a linha de brinquedos Masters of Universe, da Mattel, que para 

divulgar a linha de brinquedos investiu em outras mídias. Inicialmente, através dos quadrinhos, 

pela DC Comics, depois para as animações.43 

 

Uma narrativa transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 

determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência 

que motiva mais consumo (JENKINS, 2008, p. 138). 

 

No que diz respeito à representação das mulheres, tal qual como nos quadrinhos, ela 

segue o contexto social vigente e a moralidade do público. As animações já estavam presentes 

no contexto do cinema mudo nas décadas de 1920 e 1930, junto das atrizes estrelas do cinema 

convencional. Um grande ícone das animações da década de 1930 foi Betty Boop, criada por 

Max Fleischer. O enorme sucesso da personagem a levaria em 1931 para as tiras de jornais, 

colocando Betty Boop em mais uma mídia. Ela não seduzia apenas seus telespectadores nas 

salas de cinema, mas também os leitores nos quadrinhos. Ela é um grande exemplo de que a 

transmídia não é algo novo. Segundo Oliveira (2007, p. 52), a personagem encarna a imagem 

da dicotomia entre o erotismo e o coração, uma mistura entre o puro e inocente, com o erótico 

e provocativo, o chamado good-bad girl. 

  

                                                           
43 Disponível em <http://hqmaniacs.com.br/principal.asp?acao=materias&cod_materia=135> Acesso em 

31/05/2019. 

http://hqmaniacs.com.br/principal.asp?acao=materias&cod_materia=135
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Figura 31 - Betty Boop (1934) Episódio “Betty Boops’s Trial” 

 
Fonte: intanibase44 

 

 Isso aconteceu porque as animações eram originalmente voltadas para o público adulto, 

antes de adentrarem à programação da televisão na década de 1950. Mesmo assim, seus trejeitos 

sexualizados com gritinhos e gemidos levaram ao seu desaparecimento pelas pressões da 

censura em 1939, graças ao Código Hays45, um código de regulamentação de natureza moral, 

promovida pelos protestantes, que visava censurar o conteúdo das produções de Hollywood. 

Apesar disso, a personagem continuou popular até os tempos atuais. “Betty Boop seduziu os 

leitores e a plateia com o coquetismo e os trejeitos infantis que emanavam seu corpo voluptuoso. 

Seus gestos inocentes, marcados pelo ritmo ondulante de seus quadris, e seu coração puro 

rapidamente conquistaram e continuam conquistando leitores das mais diversas idades” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 58). 

 A trajetória das animações seguiu firme após sua transição para a televisão, 

especialmente através dos estúdios Hanna-Barbera, fundado em 1957, que visava uma grande 

produção de animações para televisão a baixo custo, com técnicas mais simples e 

                                                           
44 INTANIBASE. Betty Boop (1934) Episódio “Betty Boops’s Trial”Disponível em <https://bit.ly/2wIWlO5> 

Acesso em 03/06/2019. 

 
45 O advogado presbiteriano Will Hays, presidente da Motion Picture Producers and Distributors of America – 

MPPDA, amigo do Presidente Herbert Hoover, convencido da má influência de Hollywood na sociedade 

americana, elaborou a lista “Dont’s and Be Carefuls”, dividida em duas partes: “Dont’s” não permitia nudez, 

tráfico de drogas, escravidão branca, parto, cirurgias, primeira noite, casais na mesma cama, genitália infantil, 

beijos prolongados, perversão sexual, miscigenação; “Be Carefuls” deliberava sobre uso da bandeira americana, 

execuções legais, roubo de trens, vulgaridades. Sem apoio oficial, o que feriria os princípios democráticos, Hays 

organizou um mutirão ecumênico de igrejas cristãs, organizações judaicas, Legião da Decência, Liga Civil de 

Massachusetts e outras organizações da sociedade civil que impuseram o Código ao cinema. Adotado em 31 de 

março de 1930, sua aplicação passou a ser supervisionada em 1934 pela PCA (Production Code Administration) 

e vigorou em Hollywood sem alterações até 1956 (administrado pelo católico Joseph Breen até 1954) e com 

algumas mudanças até 1963. Os filmes aprovados recebiam um selo e os recusados perdiam os canais de 

distribuição da poderosa MPPDA. A desobediência custava aos produtores uma multa de 25 mil dólares. Ver 

(NAZARIO, Luiz. O outro Cinema, 2007, p. 97 apud PIRES, Thereza. Sexo, mentiras e Hollywood: o Código de 

Hays; DANIEL et al. Código de censura cinematográfico de 1930). 
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reaproveitamento de outras cenas para acelerar a produção, reinventando as animações para a 

televisão, tornando-a possível, já que naquele tempo, as animações custavam muito caro e 

demandavam muita mão de obra. Especialmente se levar como modelo os estúdios Walt 

Disney. Hanna-Barbera foi muito bem-sucedido, criando mais de 350 animações, muitas delas 

de grande sucesso, que são lembradas e referenciadas até hoje, como Os Flintstones, Os Jetsons, 

Scooby-Doo, Tom e Jerry, Corrida Maluca, Smurfs, entre outros. Em 2005, o estúdio recebeu 

uma estrela na calçada da fama.46  

Com o grande sucesso do estúdio, não demorou para que ele fosse procurado com 

encomendas de animações, entre essas procuras estava a DC Comics, com a animação 

Superamigos (Super Friends), em 1973, a fim de conquistar o público infantil. A animação era 

baseada no título dos quadrinhos, Liga da Justiça, reunindo Superman, Batman, Robin e 

Mulher-Maravilha.47 

Figura 32 - Superamigos (1973) 

 
Fonte: dccomics48 

 

As mulheres do estúdio Hanna-Barbera são representações das cobranças sociais e de 

como as crianças deveriam ver essas mulheres. As personalidades e aparências eram 

esdruxulamente estereotipadas para todos os personagens, uma fórmula que funcionava muito 

bem naquela época, e muito eficiente para ensinar as crianças comportamentos e hábitos que 

deveriam ser seguidos ou evitados. No entanto, o que chama a atenção é que, enquanto os 

homens vinham de todas as formas e tamanhos, as mulheres eram sempre esbeltas, belas, 

recatadas, dóceis, obedientes e gentis, a não ser que fossem mulheres mais velhas e rabugentas. 

                                                           
46 Disponível em <https://www.emmys.com/news/hanna-barbera-sculpture-unveiled-animation-legends-honored-

hall-fame-plaza> Acesso em 30/05/2019. 
47 Disponível em: http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/superamigos/4005. Acesso em: 30 

maio.2019. 

48 DCCOMICS.COM. Superamigos (1973). Disponível em: https://bit.ly/2IhC1IC. Acesso em: 3 maio.2019. 

 

https://www.emmys.com/news/hanna-barbera-sculpture-unveiled-animation-legends-honored-hall-fame-plaza
https://www.emmys.com/news/hanna-barbera-sculpture-unveiled-animation-legends-honored-hall-fame-plaza
http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/superamigos/4005
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“Meninas deveriam identificar-se com suas heroínas, e meninos deveriam apreender que 

características eram desejáveis em uma mulher; portanto, as protagonistas de suas histórias 

favoritas teriam de ser belas e, ao mesmo tempo, doces e frágeis” (OLIVEIRA, 2007, p. 64). 

Alguns desses estereótipos são o da patricinha, reproduzidos, por exemplo, pelas personagens 

Penélope Charmosa (Corrida Maluca, 1968), Judy Jetson (Os Jetsons, 1962) e Daphine 

(Scooby-Doo, 1969).        

Figura 33 - Penélope Charmosa (1968) 

 
Fonte: Infantv49 

 

Figura 34 - Judy Jetson (à esquerda) 1968 

 
Fonte: characters.fandom50 

 

Figura 35 - Daphne (1969) 

 
Fonte: imdb51 

 

                                                           
49 INFANTV. Penélope Charmosa (1968). Disponível em: https://bit.ly/2WlwB9E. Acesso em: 3 jun.2019. 
50 CHARACTERS.FANDOM.COM. Judy Jetson (à esquerda) 1968. Disponível em: https://bit.ly/2EQYo7b. 

Acesso em: 3 jun.2019. 
51 IMDB.COM. Daphne (1969). Disponível em: https://imdb.to/2Kmy5sP. Acesso em: 3 jun.2019. 
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Outro estereótipo recorrente é o da bela dona de casa, pelas personagens Wilma 

Flintstone e Betty Rubble (Os Flintstones, 1960), e Jane Jetson (Os Jetsons, 1962). São mães 

exemplares, obedientes, completamente envolvidas nas atividades domésticas e bastante 

consumistas, cobrando de seus maridos algum entretenimento como compras e passeios. Apesar 

de serem donas de casa, são belas e esbeltas, como modelos, impecavelmente arrumadas, 

enquanto os maridos não possuem nenhuma exigência estética e comportamental em seus 

estereótipos. 

Sua frivolidade tem a mesma causa que seu “materialismo sórdido”; ela dá 

importância às pequenas coisas por não ter acesso às grandes: além disso, as 

futilidades que lhe enchem os dias são, muitas vezes, das mais sérias; à sua 

toalete, à sua beleza, deve seu encanto e suas possibilidades (BEAUVOIR, 

2016, p. 414). 

 

 
Figura 36 - Wilma e Betty (1960) 

 
Fonte: basementrejects52 

 
Figura 37 - Jane Jetson (1962) 

 
Fonte: Pinterest53 

 

 Não é diferente com as super-heroínas nas adaptações para o estúdio, a origem de 

Mulher-Maravilha em Superamigos é a mesma dos quadrinhos, mas o discurso narrativo é 

muito mais voltado para a valorização da beleza e juventude, do que para a independência e 

força feminina. As amazonas são descritas como belas mulheres protegidas por Afrodite e 

                                                           
52 BASEMENTREJECTS.COM. The Flintstones. Disponível em: https://bit.ly/2ER1Cr5. Acesso em: 3 

jun.2019. 
53 PINTEREST. Jane Jetson (1962). Disponível em: https://bit.ly/2wx0SCW. Acesso em: 3 maio. 2019. 



59 
 

eternamente belas e jovens, com Diana sendo a mais bela de todas elas. Quando Diana pede 

para a mãe para ir ao mundo dos homens, Hipólita argumenta que sair da Ilha Paraíso seria 

abandonar sua beleza e juventude eternas, a maior de todas as virtudes femininas.54 

Em contrapartida, décadas depois, o grupo de super-heróis retorna ao mundo das 

animações em Liga da Justiça (Justice League), em 2001, por Bruce Timm e Paul Dini e 

distribuída pela Warner Bros. Diferente da versão de Hanna-Barbera, a animação não é focada 

apenas no público infanto-juvenil, mas também no público adulto, apresentando diversas 

temáticas como política e referências ao sexo. Devido ao contexto social bem diferente, a 

animação trouxe uma nova perspectiva para suas personagens femininas. A começar pela troca 

do Gavião Negro, que foi um dos fundadores da Liga na Era de Ouro, por sua parceira Mulher-

Gavião, que teve papel e origem modificados na narrativa da série. A heroína é Shayera Hall, 

uma oficial da alta patente militar do planeta Thanagar, que foi enviada como espiã ao planeta 

Terra, algo que é revelado no fim da primeira série. Diferente dos quadrinhos, suas asas são 

naturais de sua espécie alienígena, e ela não possui qualquer influência ou conexão direta com 

o Gavião Negro. Eles ainda são amantes de uma outra vida, reencarnados, mas Shayera não tem 

interesse nenhum em ficar com ele, e o personagem é obrigado a respeitar essa decisão. Ao 

invés disso, a heroína desenvolve uma trama romântica com o Laterna Verde John Stewart. 

Esta Mulher-Gavião é agressiva, selvagem, inteligente, e tem uma personalidade forte, 

conquistando suficiente respeito para lhe permitir uma postura de autoridade sobre alguns 

outros membros da Liga, tal como uma líder militar. 

 

Figura 38 - Mulher-Gavião (2001) 

 
Fonte: dcau.fandom55 

 

Mulher-Maravilha também apresentou mudanças significativas. Ela foi enviada como 

representante da Ilha de Themyscira, após um chamado de socorro telepático do herói Caçador 

                                                           
54 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xlBIHQulfCQ. Acesso em: 30 maio.2019. 

55 DCAU.FANDOM. Mulher-Gavião (2001). Disponível em: https://bit.ly/2JTcitn. Acesso em: 3 jun.2019. 
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de Marte, que na série é simplesmente chamado pelo seu nome, J’onn J’onzz. Acompanhando 

a mudança dos quadrinhos mais recentes, esta Mulher-Maravilha é muito diferente da 

apresentada pelos estúdios Hanna-Barbera. A começar pela Ilha de Themyscira, que apresenta 

as amazonas com caraterísticas de guerreiras agressivas, exaltando a força e guerra, e não a 

beleza e a juventude. Ela clama sempre pela força e poder femininos, e o feminismo é abordado 

constantemente na série. A personagem Amanda Waller também ganha um grande destaque na 

animação, especialmente na segunda série, Liga da Justiça sem Limites (Justice League 

Unlimited), em 2004. Diferente de todas as outras personagens, Waller é a representação da 

mulher fora dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia. Ela é obesa, mas não há nada 

caricato e depreciativo nela, além de trazer uma significativa representatividade para o público 

negro. Seu atrativo é outro: ela é uma personagem de moral neutra, intercalando entre 

antagonista e aliada. Ela pode se encaixar no papel de anti-heroína, pois apesar de ser 

completamente bem-intencionada, está disposta a tomar medidas consideradas antiéticas pelos 

super-heróis. Ela sempre está mergulhada em embates de natureza política, tendo desavenças e 

alianças com o herói Batman. Amanda Waller é forte e poderosa não por habilidades e poderes 

sobre-humanos, mas por sua inteligência, influência política e experiência. Normalmente, ela 

não é derrotada, mas convencida pelos heróis a ficar do lado dos protagonistas, o que reflete a 

força da personagem. Nos quadrinhos, ela é mais conhecida por criar e administrar a Força-

Tarefa X, ou Esquadrão Suicida. 

Figura 39 - Mulher-Maravilha (2001) 

 
Fonte: dcau.fandom56 

 

  

                                                           
56 DCAU.FANDOM. Mulher-Maravilha (2001). Disponível em: https://bit.ly/2MotclP. Acesso em: 3 JUN.2019. 
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Figura 40 - Amanda Waller (2004) 

 
Fonte: gizmodo57 

  

E, por fim, uma característica interessante dessa animação é a presença de 

relacionamentos platônicos58 entre pessoas de gêneros diferentes sem parentesco. Como 

Mulher-Gavião e o Flash Wally West, que possuem uma forte conexão de amizade. Flash 

declara que vê Mulher-Gavião como uma irmã mais velha. E a relação entre Mulher-Maravilha 

e Caçador de Marte, que agem como amigos muito próximos. Atualmente, as animações com 

temática de super-heróis têm usado cada vez menos um público duplo, para focos separados: 

as infantis e as adultas. As animações infantis se focam mais em referências da cultura pop e 

menos nas tramas dos quadrinhos, enquanto as animações adultas são adaptações dos 

quadrinhos sem a necessidade do filtro cauteloso por causa do público infantil. 

Esses são apenas alguns exemplos. As adaptações e obras originais na comunicação 

transmídia, como dito antes, visam conquistar outros públicos e expandir as vendas para outros 

nichos, e dependendo de como a narrativa dessas mídias vai impactar o público direcionado, 

acaba interferindo na franquia como um todo. As adaptações para animação, apesar de terem o 

objetivo de popularizar para um novo público, acabaram interferindo na narrativa, como a 

introdução de um sucessor para o manto do herói Batman, o jovem Terry McGinnis, conhecido 

como o Batman do Futuro. 

Mas não são apenas as animações que integram a comunicação transmídia e influenciam 

na narrativa. Os jogos, cinema e seriados também estão inclusos. Jogos que são usados para 

adaptar e promover sagas já existentes, com suas próprias narrativas, aproveitando seus recursos 

únicos para colaborar com a franquia de uma forma única. Um grande exemplo é a saga 

Injustiça (Injustice), 2013-2017. Uma franquia de games de luta, com uma saga própria, 

contendo uma narrativa para os jogos, e uma saga com narrativa complementar nos quadrinhos. 

                                                           
57 GIZMODO. Amanda Waller (2004). Disponível em: https://bit.ly/2EPxvjU. Acesso em: 3 jun.2019. 

58 Culturalmente, no Brasil, o termo “amor platônico” está relacionado a um amor romântico não correspondido, 

no entanto, a expressão também define um tipo de amor sem natureza romântica e/ou sexual. Como o amor de 

irmão, pai, mãe, ou amigo. 
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Os jogos possibilitam uma experiência única com os personagens, fazendo com que eles 

interajam entre si, e com a possibilidade de o jogador customizá-lo como desejar. 

A série de jogos Arkham, do título Batman, também trouxe uma nova experiência para 

o jogador, mergulhando nas alucinações e delírios de personagens como Batman e Coringa, 

além de modificar o visual da Arlequina em outras plataformas. Realmente tentador para um 

público que aprecia a combinação da jogabilidade com a narrativa. Enquanto os seriados trazem 

uma linguagem mais voltada ao público adolescente. Iniciando com Smallvile: As aventuras do 

Superboy (Smallville) 2001-2011, com uma narrativa mais voltada ao romance e dramas 

cotidianos. O seriado focou na vida de um jovem Clark Kent, e sua vida como adolescente na 

cidade de Smallville, acompanhando sua trajetória até se mudar para Metrópoles e tornar-se o 

Superman. O sucesso permitiu que outras séries do mesmo formato fossem lançadas, como 

Arrow (2012 – atualmente), focado na história do herói Arqueiro Verde; The Flash, (2014 – 

atualmente), focado no herói Flash, Barry Allen; Legends of Tomorrow (2016 – atualmente), 

spin off59 de Arrow e The Flash, contendo personagens das duas séries; e Supergirl (2015 – 

atualmente). Todas adaptando a mitologia dos respectivos super-heróis à narrativa adolescente, 

envolvendo mais dramas cotidianos, como família, sexualidade, abuso no trabalho, drogas, 

igualdade de gênero, entre outros temas relacionados.  

A série Supergirl, especialmente, trouxe a mitologia do Superman para o universo 

feminino, usando a protagonista Kara Danvers, sua perspectiva de mundo e seu relacionamento 

com os personagens. Enquanto que, no cinema, uma das mídias mais antigas para a adaptação 

dos quadrinhos divulga para um público mais abrangente, necessitando de adaptações para 

agradar um público maior e mais diversificado, muitas vezes fugindo ou modificando fatos 

consolidados nos quadrinhos. 

 

  

                                                           
59 Obra Devirada, ou seja, uma obra que é baseada em outra já existente. Normalmente envolve retratar eventos e 

tramas que não são abordados na obra original. 
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Figura 41 - Supergirl (2015) 

 
Fonte: minhaserie60 

 

 Mais recentemente, tem-se investido na ideia de representatividade no cinema, como 

os filmes protagonizados pela Mulher-Maravilha, da DC Comics (2016) e Capitã Marvel, da 

Marvel Comics (2019), visando uma narrativa mais amigável para o público feminino, 

fortemente influenciado pelas ideias feministas; e Pantera Negra, da Marvel Comics (2018), 

focando na representatividade da cultura afro, com um elenco majoritariamente constituído de 

atores negros, e com foco na cultura de regiões do continente africano. 

De qualquer forma, a representatividade na mídia é algo que pode ser considerado frágil, 

sendo muito mais influenciado pela resposta do público consumidor do que pela iniciativa da 

própria mídia. Enquanto aquele que consome estiver exigindo mudanças na representação dos 

personagens, e isso for lucrativo, a indústria fará. “Desconfio que houve uma sistemática 

reelaboração dos modelos básicos. [...] Em que momento foram reelaborados? Possivelmente 

nos momentos em que o movimento feminista norte-americano conseguiu produzir alguma 

mudança no papel social da mulher” (OLIVEIRA, 2007, p. 15). Isso não significa que não haja 

mudanças positivas protagonizadas pela própria mídia, como no próprio caso da Mulher-

Maravilha de Willian Marston, que teve por objetivo trazer a temática feminista para a indústria 

dos quadrinhos, mas essas mudanças são poucas e frágeis, apoiando-se nos valores de seu 

público, ao mesmo tempo em que tenta se adaptar ao novo. Isso é tão verdade, que depois da 

morte de Marston, Mulher-Maravilha foi modificando-se para se parecer como todas as outras 

heroínas de sua época. E o Código de Ética nos Quadrinhos também restringiu bastante a 

expressividade das editoras, enquanto o Código Hays restringiu o cinema. Madrid (2016, p. 

307), a DC Comics tentou dar à Mulher-Maravilha um visual mais moderno e menos 

                                                           
60 MINHASERIE.COM. Supergirl é destaque no primeiro pôster do crossover quádruplo na CW. Disponível em: 

https://bit.ly/2Wls1bc. Acesso em: 3 jun.2019. 
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sexualizado, seguindo as críticas e apelos do público feminista. No entanto, o novo visual não 

foi aceito pelo público consumidor majoritário: O público hétero-cis-masculino. O mesmo em 

que a indústria se apoiou para construir.  

Desta forma, a Mulher-Maravilha voltou rapidamente ao seu visual fetichizado. Isto 

significa que a mídia não é confiável ou relevante para ser observada? Muito pelo contrário, 

apenas mostra como as evoluções sociais com respeito à representatividade da mulher e outros 

grupos sociais são frágeis, e como o patriarcado ainda está presente no nosso imaginário. 
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CAPÍTULO 2 – A TRAJETÓRIA DE ARLEQUINA: DA ORIGEM AOS 

DIAS DE HOJE 

 

2.1 O conhecimento do fã como conhecimento acadêmico 

Por muito tempo, o conhecimento e a colaboração do fã dentro das produções midiáticas 

foram consideradas passivas e até mesmo marginalizadas, diferente do contexto atual da 

expansão da internet e seu alcance comunicativo, especialmente entre as produtoras e seu 

público consumidor. No entanto, mesmo antes do advento da internet, a participação do fã 

dentro das produções midiáticas já era expressiva o suficiente para causar mudanças e decisões 

sobre as narrativas. Seja na comunicação direta, por meio de cartas, telefonemas, ou no impacto 

financeiro. Algo bem presente nos eventos mais expressivos da narrativa dos quadrinhos da DC 

Comics. 

Henry Jenkins foi quem trouxe a cultura do fã dentro do ambiente acadêmico como uma 

expressão autêntica e dignamente cultural. É claro que há uma diferença significativa entre a 

produção das obras em si e a atribuição particular de significados que os fãs dão a essas obras, 

já que a experiência dos fãs é encaixada dentro de um contexto de comunidade. Porque “a 

recepção dos fãs não pode existir e não existe isolada, mas é sempre moldada através das 

opiniões de outros fãs e motivada, pelo menos em parte, pelo desejo de maior interação com 

uma comunidade social e cultural mais ampla” (JENKINS, 2015, p. 90). 

 Mas é importante apontar que há diferença entre as produções de fãs baseadas em seu 

ponto de vista, interpretação e expressão de criatividade, como fanfics, as antigas fanzines, e 

debates de teorias; com a preocupação legítima entre as comunidades de fãs em selecionar fatos 

e curiosidades verídicas dos conteúdos consumidos. Entre elas as produções de wikis, blogues 

e fóruns, por exemplo. E engana-se quem pensa que apenas adolescentes e jovens se 

aprofundam nessa missão. Existem canais inteiros feitos por jornalistas, pesquisadores, 

comunicólogos, entre outras áreas que se agarram à missão de compartilhar informações 

fidedignas sobre continuidades, curiosidades e fatos das produções e produtoras. Um exemplo 

disso é o site Universo HQ61, formado por uma equipe de diversas áreas da comunicação, 

chefiado pelo jornalista Sidney Gusman, especialista em quadrinhos. Sendo assim, é errôneo 

afirmar que informações dadas por fãs são indignas de veracidade, sendo eles os maiores 

                                                           
61 Disponível em: http://www.universohq.com/. Acesso em: 2 ago.2019. 

http://www.universohq.com/
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interessados em apresentar conteúdo confiável pelo simples prazer de dar credibilidade e 

importância a algo que gostam. A colaboração dessas fontes é essencial para a produção desta 

dissertação. 

 

2.2 Definições de Cânone - Como cânone é definido nos quadrinhos 

A definição de cânone varia conforme a referência que o termo faz. Segundo Teixeira 

(2012), a palavra Cânone vem do termo grego Kanon, que definia, dentre várias coisas na 

sociedade grega, norma ou ideal, que é o significado mais próximo ao que nos interessa nesse 

tópico. No entanto, o termo teve principal sentido ao conjunto de livros que eram considerados 

válidos nas versões da bíblia cristã. Outro uso comum para o cânone é referente à literatura e à 

pedagogia, que reflete dois sentidos: primeiramente no sentido semelhante ao uso bíblico, e 

segundo, às obras, autores e estilos que são considerados mais importantes, a fim de examinar 

quais são melhores em detrimento das outras, e isso varia de cada país e cultura. 

No universo dos quadrinhos, o termo “cânone” assume o sentido de continuidade 

narrativa, ou seja, fatos e eventos que estão conectados com a linha narrativa da editora. No 

entanto, essa continuidade não é única ou definitiva, pelo contrário, ela é bem complexa e 

problemática, mas ainda é possível delinear uma definição aceitável se a linha do tempo das 

modificações do cânone for bem analisada. 

 

O uso do termo cânone nos quadrinhos de super-heróis é variável, mas muito 

similar aos dois modos já apresentados. Como quando os leitores dos 

quadrinhos se questionam se uma história é canônica, se ela é válida pela 

editora e se faz parte da continuidade da série narrativa. Ou no modo como os 

leitores julgam se uma história é boa o suficiente para ser considerada 

canônica, ou que não consideram canônica apesar da editora. Isso mostra que 

a utilização do termo é mais ambígua em relação aos comics, não há um modo 

predominante, validativo ou valorativo do cânone, mas sim uma interseção 

entre eles. [...] Nesse contexto, a qualidade do material não é o único nem o 

maior guia do que é validado, seja porque há certa discordância sobre o que é 

melhor, mesmo entre fãs e especialistas, seja porque a editora ainda controla 

a maior parte desse processo, e ela está mais preocupada com as vendas. Não 

que um seja o contrário do outro, mas muitas vezes autores que são ojerizados 

pela crítica especializada, como Robb Liefeld, continuam vendendo, o que não 

dá margem para as editoras desautorizarem as histórias em que trabalharam. 

Por outro lado, mesmo excelentes histórias podem atrapalhar os planos da 

editora, que pode preferir retirá-las do cânone para abrir espaço para uma 

reformulação ou para uma nova ideia. Não é possível estabelecer critérios 

puramente internos e valorativos para o cânone dos comics, é preciso levar em 

consideração o seu meio produtivo (TEIXEIRA, 2012). 
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 Sendo essa noção de continuidade complexa e não definitiva, acabou tornando-se um 

problema sério, porque o público necessitava de uma continuidade para não se perder no mar 

de narrativas, e a DC Comics contava (e ainda conta) com uma variedade grande de roteiristas, 

que faziam suas escolhas na hora de narrar e escolhiam livremente o que do acervo de um super-

herói seria levado em conta e o que seria descartado. Ao mesmo tempo, outro roteirista poderia 

adicionar aquilo que o outro descartou, e isso causava uma confusão imensa no entendimento 

dos consumidores, que não sabiam mais o que considerariam ou não verídico para a narrativa 

ao tentar compreender uma história. 

Não havia um consenso seguro de continuidade, e este problema se agravava 

exponencialmente quando se tratava de conquistar novos leitores. O que “elevou ainda mais a 

serialidade, com a criação de multiversos narrativos, em que diversos personagens de diversas 

publicações coabitavam e poderiam aparecer em todas as revistas da mesma editora, sendo que 

essas aparições seriam levadas em conta nas próximas histórias” (TEIXEIRA, 2012). 

 Ninguém sabia por onde começar, e a dificuldade era tão limitante que desencorajava 

qualquer novo leitor em potencial de passar a consumir as obras da editora. Essa confusão levou 

a DC a criar o conceito de “Multiverso”, que consiste na existência de infinitos mundos 

alternativos que coexistem entre as dimensões. Isso deu mais liberdade para os autores 

trabalharem em seus roteiros, sendo que se algum fato já concretizado em algum outro arco62 

foi esquecido ou desconsiderado, era facilmente justificado como fazendo parte de outro mundo 

alternativo. Da mesma forma, eram classificados os “elseworlds”63 e obras de outras editoras 

independentes da narrativa da DC, mas que ainda assim tinham suas conexões com a editora, 

como o universo do Capitão Marvel (atualmente Shazam) que pertencia à Fawcet Comics e 

Super Choque (Static) que pertencia parcialmente à Milestone. 

O multiverso DC foi criado na Era de Prata, sendo utilizado o herói Flash, que possui 

supervelocidade e tem a capacidade de vibrar na frequência de outros universos alternativos, 

podendo ultrapassar essas barreiras. A primeira vez que esse conceito foi apresentado foi na 

revista Flash#123, Flash Of Two Worlds, quando Barry Allen (flash atual) conhece o flash da 

Era de Ouro, Jay Garric, pertencente a outro universo. 

                                                           
62 Conjunto de duas ou mais edições contínuas publicadas em uma revista mensal. Funciona nos quadrinhos de 

forma semelhante a capítulos de um livro, usados para delimitar partes ou fases do trabalho de um autor numa HQ. 

Possui no mínimo duas edições e não possui um limite máximo. Disponível em: http://jamesons.com.br/dicionario-

basico-para-leitores-de-quadrinhos-mainstream/. Acesso em: 27 mar.2019.  
63 Termo que consiste em roteiros de histórias em quadrinhos que se propõem modificar fatos já consolidados no 

cânone de alguma história apenas para ver o que teria acontecido. Com termo consolidado, me refiro a fatos base 

da mitologia de algum personagem, como Superman e Batman. Um exemplo desse tipo de história é “Entre a Foice 

e o Martelo” (2003), que tem a proposta “E se a nave do Superman tivesse caído na União Soviética ao invés de 

cair nos EUA?” A Marvel Comics também possui um segmento desse gênero, chamados de “What If”. 

http://jamesons.com.br/dicionario-basico-para-leitores-de-quadrinhos-mainstream/
http://jamesons.com.br/dicionario-basico-para-leitores-de-quadrinhos-mainstream/
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Figura 42 - Flash of Two Worlds (1961) 

 
Fonte: saraiva.com64 

 

O herói foi permanentemente marcado como ponto crucial sempre que a DC deseja 

“resetar” sua linha editorial, mas isso iremos abordar mais para frente. O que é importante nesse 

momento é que o conceito de multiverso e o uso de retcons até remediava alguns problemas 

narrativos, mas não solucionava a problemática criada com o público consumidor, e o 

afastamento de potenciais novos leitores. 

 

Com o tempo, o peso dessas narrativas decantadas mês após mês começou a 

forçar o universo ficcional, o trabalho de diversos autores na escritura dessas 

histórias, e acabou por criar alguns furos na tessitura deste contínuo narrativo. 

Estes furos acabavam descobertos e “sanados” com a apresentação de novas 

versões dos fatos incoerentes ou se convencionando que determinadas 

aventuras nunca haviam ocorrido. No entanto, tais atos, chamados de retcons, 

acabam por aumentar o grau de complexidade destes multiversos narrativos, 

pois um autor ou editor futuro poderia simplesmente acreditar que a versão 

anterior de alguma história fosse mais interessante e a citar em uma nova 

edição, colocando em cheque toda a continuidade desse universo. Com isso, 

muitas vezes esses universos ficcionais são “resetados”, retornados a um 

estado inicial, com suas histórias fundadoras recontadas e, posteriormente, 

uma apresentação de quais fatos anteriores ainda ocorrem nessa versão do 

universo ficcional (TEIXEIRA, 2012). 

 

                                                           

64 SARAIVA.COM. Flash of Two Worlds (1961).  Disponível em: https://bit.ly/2HVqRL9. Acesso em: 27 

março.2019. 

 



69 
 

Com a confusão que estava a continuidade da editora, a DC decidiu eliminar o conceito 

de multiverso e reiniciar suas publicações completamente do zero, para que assim todo o 

Universo DC fosse simplificado em uma única linha do tempo, em que os leitores poderiam se 

encontrar com mais facilidade, tanto os antigos como o novo público, e assim foi criada a 

megassaga Crise nas Infinitas Terras (1985-1986), dividida em 12 edições, foi criada como uma 

justificativa narrativa para a eliminação do multiverso e o reboot de toda a linha editorial. 

Depois desse feito, as publicações da DC foram divididas em histórias Pré-Crise e Pós-Crise, 

pois toda a narrativa que antecedia o evento foi completamente desconsiderada do cânone 

depois disso. No entanto, isso não pode ser considerado um efeito vitalício, já que outros reboots 

aconteceram posteriormente, causando no resgate de algumas narrativas pré-crise. Ou seja, o 

cânone nos quadrinhos é algo mutável, dependendo da época e das circunstâncias que a editora 

se encontra. 

Diferentemente dos outros modelos, não há um corpus finito do qual se fala 

no passado, não há um processo acabado que se possa classificar facilmente, 

as narrativas dos comics de super-heróis são constantes e sempre inacabadas, 

é de sua natureza a sua não finitude. Com isso, não é possível ter o julgamento 

reflexivo do cânone bíblico, nem o assentamento de categorias e de critérios 

do cânone literário. O que há de interessante é que há sempre uma busca do 

passado para se explicar e construir o futuro, mas este passado é mutável e 

mutante, se adaptando às histórias escritas no presente. 

Os comics “apócrifos”, invalidados, não somem, apenas submergem, podendo 

ser redescobertos futuramente e revalidados (TEIXEIRA, 2012). 

 Entrando em alguns pormenores nos cânones, ainda existem as influências externas, ou 

seja, influências provindas de outras mídias que acabam interferindo no cânone dos quadrinhos, 

tornando esta, ao menos aos olhos dos fãs, uma informação válida e de prestígio. Aliás, a 

validade das narrativas é um tópico crucial quando se fala sobre cânone nos quadrinhos. 

Existem algumas informações bases que os leitores precisam estar cientes em qualquer 

publicação pertencente àquela expressão. Por exemplo, não importa em que história seja, o 

Batman sempre vai ter um background sólido: O único herdeiro da família Wayne, que foi 

assassinada diante dos seus olhos durante um assalto em um beco quando ele tinha 8 anos, esse 

fato levou o personagem a entrar em um rigoroso treinamento ao redor do mundo para encontrar 

uma forma de trazer justiça aos cidadãos de Gotham City. Essa informação é canônica, é básica 

e é imutável, a menos que seja uma história Elseworld e, ainda assim, é necessário que o leitor 

tenha ciência do fato canônico original para que consiga apreciar a proposta alternativa. 

Uma outra forma de canonicidade é referida a arcos específicos. Quando o leitor vai ter 

contato com alguma obra, que faz parte de uma série narrativa específica, é necessário que o 
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leitor tenha conhecimento sobre quais obras são importantes para compreender aquele arco 

específico. Isso é um conceito válido tanto para as histórias do cânone básico (que tem conexões 

com as histórias de origem, e a mitologia daquela narrativa) como para as histórias de universo 

alternativo, que mesmo não tendo conexão com o cânone principal, possui o seu próprio cânone. 

Com isso, o leitor precisa ser direcionado ao que é necessário ter de conhecimento antes do 

contato com aquela narrativa. 

Essa definição funciona para explicar o modo como uma das estruturas 

narrativas dos comics funciona, o arco narrativo. Nele, um número 

determinado de edições forma uma história única e coerente, algumas vezes 

ele continua uma história diretamente do arco ou edição anterior, em outras 

inicia uma história que não se liga a esses, e, em alguns casos, serve como 

uma história separada do resto do contínuo narrativo. Sob o modelo da 

continuidade, mesmo quando um arco não explicita a continuação dos eventos 

do anterior, essa continuidade é presumida, o que pode não ser verdade, 

partindo de um leitor que não tenha lido o arco anterior. O que ocorre é que, 

quando o leitor inicia um arco, ele precisa ser informado sobre o que é 

esperado que ele saiba para compreender essa narrativa, se é necessário um 

conhecimento do arco prévio, isto, de alguma forma, deve estar 

transparente na narrativa. Da mesma maneira, se há a intensão de se iniciar 

uma narrativa com elos mais fracos com a anterior, é preciso que haja 

instruções para que ela seja fruída. Assim, a própria narrativa instrui o leitor 

sobre o cânone vigente (TEIXEIRA, 2012). 

Isso se refere tanto ao quadrinho como a outras mídias, como séries, jogos, animações, 

que possuem seu próprio cânone, junto ao cânone primordial dos quadrinhos. E existe sim uma 

certa hierarquia midiática quando se fala em cânone, porque a troca transmidiática mantém 

dentro do Universo DC com uma expressividade muito maior do que o senso comum acredita. 

Vários fatos muito conhecidos no cânone base, presentes até hoje nas narrativas da DC, não 

nasceram dos quadrinhos, no entanto, elas apenas se popularizaram e ganharam expressividade 

com o público, depois que foram adicionadas à narrativa dos quadrinhos. Por exemplo, Teixeira 

(2012) cita o melhor amigo do Superman, Jimmy Olsen, que surgiu de uma radionovela 

intitulada The Adventures of Superman (1940-1951), assim como a Kryptonita, uma das 

maiores fraquezas do Homem-de-Aço. No caso da Kryptonita, ela foi criada para um roteiro 

planejado para aparecer nos quadrinhos, mas esse roteiro foi engavetado por razões 

desconhecidas. No entanto, o programa de rádio popularizou o minério na época, levando-o a 

entrar definitivamente nos quadrinhos e no cânone até hoje, sendo um elemento fixo na 

mitologia do superman65 66. Contudo, é importante ressaltar que apesar da popularidade na 

                                                           
65 Disponível em: http://www.universohq.com/noticias/site-revela-que-kryptonita-foi-inventada-nos-quadrinhos-

e-nao-no-radio/. Acesso em: 27 mar.2019. 

 

http://www.universohq.com/noticias/site-revela-que-kryptonita-foi-inventada-nos-quadrinhos-e-nao-no-radio/
http://www.universohq.com/noticias/site-revela-que-kryptonita-foi-inventada-nos-quadrinhos-e-nao-no-radio/
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época, o fato de Jimmy Olsen e a Kryptonita não terem surgido nos quadrinhos é tido como 

uma curiosidade, poucos sabem do fato e menos ainda ouviram o programa de rádio ou têm 

interesse em ouvi-lo. O que tornou a Kryptonita e Jimmy Olsen “canônicos” não foi o programa 

de rádio, mas sua inserção nos quadrinhos. Isso é um grande exemplo da hierarquia existente 

na validação de elementos narrativos, em qual mídia a torna valiosa. Se hoje vemos Jimmy 

Olsen e a Kryptonita em séries, animações, jogos, etc. foram porque os quadrinhos validaram 

ambos, não o programa de rádio. 

Contudo, é inegável que a troca transmidiática ocorre e é expressiva, sendo algumas 

delas altamente conhecidas e aclamadas, como o caso da animação Batman: The Animated 

Series (1992) e outras animações da DCAU. A animação se inspirou nos quadrinhos do título 

Batman e fez uma adaptação da trajetória do herói com foco no público infanto-juvenil, mas 

teve a liberdade de acrescentar elementos próprios, como personagens novos e eventos 

modificados. Isso acarretou em uma troca, pois vários elementos da animação depois foram 

adicionados ao cânone dos quadrinhos e posteriormente levados a outras mídias, como por 

exemplo, a Arlequina, personagem foco dessa dissertação. Portanto, sempre que for falado em 

cânone neste estudo, estes elementos estão sendo levados em consideração, mas principalmente 

na validação do cânone com a inserção definitiva dos quadrinhos e na narrativa principal. Neste 

caso, a narrativa do título Batman. Já que desde que Arlequina foi canonizada nas HQs, sua 

existência se tornou absoluta na linha narrativa principal, o que continuou sendo assim mesmo 

após passar pelo reboot dos Novos 52. 

Outro fato importante a ser destacado, é que é muito raro que alguma outra mídia não 

seja baseada em algum arco ou em fatos já apresentados nas HQs. Mesmo em roteiros originais 

não baseados em adaptação de algum arco já existente, sempre vai levar em consideração 

eventos apresentados nas HQs, e não de outras mídias. Como por exemplo, a série de jogos 

Arkham (2009-2013), que possui um roteiro original, mas todos os fatos e referencias se 

baseiam no cânone base dos quadrinhos. O mesmo para a série de jogos Injustice (2013-

presente), que é uma saga transmídia, tendo o enredo complementado por uma série de 

quadrinhos do mesmo título. No entanto, é considerado um Universo Alternativo, fora do 

cânone principal. O jogo é repleto de referências a diversos eventos e personagens da DC 

Comics, a maior parte delas, referente aos quadrinhos. O mesmo vale para o cinema que, em 

sua maior parte, é adaptado em arcos já existentes nas HQs. Com isso, fica claro que as HQs 

estão no topo da hierarquia do cânone. Mesmo que outras mídias tragam fatos e personagens 

de grande expressividade, eles só são validados depois que são adaptados para os quadrinhos. 
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2.3  Linha do tempo dos reboots da DC comics e sua relação com a continuidade 

A DC Comics atravessou diversas reformulações em sua continuidade durante o tempo, 

passando por reboots, relauchs e retcons67 sempre que acharam necessário. Mas os reboots são 

as modificações com maior expressividade na continuidade da editora, contudo, não serão 

detalhadas as tramas dessas megassagas, pois o foco está nas razões e no impacto que esses 

eventos tiveram no cânone da DC.  

A primeira foi a megassaga “Crise nas Infinitas Terras” (Crises on infinite earths) de 

1985-1986. Como foi explicado antes, a revista Flash#123, Flash Of Two Worlds, introduziu o 

conceito de Multiverso na continuidade da DC, que explorou essa possibilidade para organizar 

as incoerências e furos de roteiro, além de encaixar tramas que não se passavam no Universo 

principal da DC. No entanto, o conceito de Multiverso se tornou tão bagunçado e confuso, que 

até mesmo os próprios roteiristas e editores estavam perdidos. E foi nesse contexto que foi 

tomada a decisão de um Reboot de todos os títulos da DC. 

Então, no início dos anos 1980, Marv Wolfman, em parceria com George Perez 

conseguiu colocar em prática seu sonho de realizar um grande crossover de todos os 

personagens em todas as eras da editora. Para isso, o roteirista e editor Peter Sanderson realizou 

uma extensa pesquisa de 18 meses para levantar fatos e personagens que abrangessem a maior 

parte do histórico da DC. Ele leu todas as revistas publicadas de 1935 até então, fazendo 

anotações com o objetivo de ajudar na consistência do roteiro de Wolfman. Crise Nas Infinitas 

Terras teve 12 volumes, e apesar de retratar uma quantidade absurda de personagens, um 

conhecimento prévio deles não é necessário para a compreensão da trama, pois ela é 

autoexplicativa. Os leitores mais antigos entenderiam as referências, e os novos poderiam 

apreciar a trama sem grandes problemas. 

 

                           

                                                           
67 Reboot é uma reformulação total na editora, relançando todas as edições do zero, e recontando a história dos 

personagens da editora, desconsiderando os acontecimentos anteriores. Normalmente o Reboot é justificado 

narrativamente por uma Megassaga, que são histórias grandiosas, envolvendo um número grande de personagens 

e possui uma revista própria. Não é obrigatório, mas uma Megassaga pode ser usada para grandes mudanças na 

editora, como um reboot. O Relauch é um reinício das edições das revistas. Diferente do reboot, o relauch não 

interfere na narrativa e nem nos eventos anteriores, ele apenas reinicia a numeração. Por exemplo, se uma revista 

está na edição 100, a próxima será a edição 1, mas os eventos anteriores não são desconsiderados. As modificações 

do relauch podem ser por mudança da direção criativa, por exemplo; diferente do reboot, que visa reformular toda 

a narrativa. E por fim, o retcon é um recurso para sanar furos de roteiro, colocando informações de forma retroativa 

de fatos que nunca foram abordados em edições anteriores. O retcon é um remédio para se evitar o uso de reboots. 

Informações disponíveis em: http://jamesons.com.br/dicionario-basico-para-leitores-de-quadrinhos-mainstream/. 

Acesso em: 26 mar.2019. 

http://jamesons.com.br/dicionario-basico-para-leitores-de-quadrinhos-mainstream/
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Figura 43 -  Crise Nas Infinitas Terras, edição deluxe (2015) 

 
Fonte: amazon.com68 

                                                  

Um ponto crucial, e consideravelmente poético, é o personagem Flash, sendo aquele 

que inaugurou o conceito de multiverso, ser o ponto-chave para o término do mesmo. No fim, 

todos os heróis passaram a fazer parte do mesmo universo, renovados e prontos para um 

reinício.69 

Apesar dos grandes esforços que culminaram na megassaga, Crise Nas Infinitas Terras, 

para arrumar os problemas de continuidade da editora, muitos outros surgiram após o reinício 

das publicações. A megassaga teve o papel de apagar o Multiverso e deixar toda a narrativa 

apenas em uma única Terra, um único universo, mas ainda houve resquícios da grande bagunça 

que foi o evento, como heróis de Terras paralelas vivendo juntos na mesma Terra, a coexistência 

de personagens de períodos históricos diferentes, personagens pré-crise que ainda não haviam 

sido reformulados e até mesmo o ressurgimento de personagens completamente apagados da 

continuidade da DC, como a Supergirl, e a quantidade absurda de retcons para consertar outras 

incoerências. Isso culminou em um outro megaevento para arrumar as deixadas por Crise Nas 

Infinitas Terras, a Zero Hora (Zero Hour), 1994. Tiveram cinco edições, sendo enumeradas de 

forma inversa, do número 4 e terminando no número 0.70 A Zero Hora trouxe modificações 

para a cronologia e continuidade da DC, mas não no alcance de Crise Nas Infinitas Terras, ao 

                                                           
68 Crise Nas Infinitas Terras, edição deluxe (2015). Disponível em: https://www.amazon.com.br/Crisis-Infinite-

Earths-Anniversary-English-ebook/dp/B015EVLB7A. Acesso em: 29 mar.2019. 

69 Disponível em: http://www.universohq.com/reviews/crise-nas-infinitas-terras/. Acesso em: 27 mar.2019. 
70  Disponível em: https://www.planocritico.com/sagas-dc-zero-hora-crise-no-tempo/. Acesso em: 29 mar.2019. 

https://www.amazon.com.br/Crisis-Infinite-Earths-Anniversary-English-ebook/dp/B015EVLB7A
https://www.amazon.com.br/Crisis-Infinite-Earths-Anniversary-English-ebook/dp/B015EVLB7A
https://www.planocritico.com/sagas-dc-zero-hora-crise-no-tempo/
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invés disso, houve cancelamentos de alguns títulos, a continuidade de outros, e também alguns 

títulos reiniciados para o Número Zero. 

Figura 44 - Zero Hora #4, 1994 

 
Fonte: chrisisoninfiniteearths71 

 

Zero Hora não pode ser considerado um reboot, mas sim uma grande tentativa de 

remediar a continuidade para que um novo reboot fosse evitado. No entanto, essas tentativas 

foram falhas e um reboot foi feito em 2005 com Crise Infinita (Inifity Crisis), dividido em sete 

partes, sendo uma sequência ao megaevento de Crise Nas Infinitas Terras.                                              

                                             Figura 45 - Crise Infinita #3 (2005) 

 
Fonte: amazon.com72 

 

                                                           
71 CHRISISONINFINITEEARTHS.COM. Zero Hora #4, 1994. Disponível em: https://bit.ly/2V5A1sj. Acesso 

em: 29 fev.2019. 
72 AMAZON.COM. Crise Infinita #3 (2005). Disponível em: https://amzn.to/2OC4xb2. Acesso em: 29 

mar.2019. 
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Suas maiores consequências foram o cancelamento definitivo de vários títulos e o 

reinício de outros, além da restauração do Multiverso. No entanto, diferente do conceito de 

Multiverso Pré-Crise, agora a DC conta com 52 Terras Paralelas, que foram abordadas na obra 

52 (2006-2007), uma série semanal de 52 volumes que visa explicar o Multiverso após os 

eventos de Crise Infinita. 

Figura 46 -  52#1(2006) 

 
Fonte: dccomics73 

 

Em 2011, a DC Comics realizou seu último reboot, até então, renumerando todos os 

seus títulos, a fim de recontar as histórias de todos os seus personagens e incorporar os 

personagens dos selos Wildstorm e Vertigo à linha principal da DC Comics. Isso foi feito em 

52 volumes em cada título, o que ficou conhecido como Os Novos 5274. Tal feito, no entanto, 

levou ao cancelamento de todos os seus títulos anteriores, com exceção de Batman e Lanterna 

Verde.  

A justificativa canônica para tal evento está na saga Ponto de Ignição (Flashpoint)75, 

em que o herói Flash (Barry Allen) volta no tempo com a força de aceleração76, a fim de salvar 

sua mãe de seu assassinato. Essa intervenção causa diversas modificações na linha do tempo, 

levando a consequências de cunho apocalíptico, como uma guerra entre Temiscera e Atlântida77 

                                                           
73 DCCOMICS.COM. 52#1(2006). Disponível em: https://bit.ly/2THVW7p. Acesso em: 29 mar.2019. 

 
74 Disponível em: https://bit.ly/2NM92l5. Acesso em: 16 set.2018. 
75 Disponível em: https://www.omelete.com.br/flashpoint-dc-comics/. Acesso em: 17 set.2018. 
76 A Força de Aceleração é um campo de energia ligado ao espaço-tempo contínuo que concede o poder da 

velocidade. Diversas habilidades derivam dela, e uma delas é a capacidade de voltar no tempo quando se corre 

rápido o suficiente. Disponível em: https://bit.ly/2OvN17m. Acesso em: 17 set.2018.  
77 Temiscera ou Ilha Paraíso é o lar das guerreiras Amazonas, das quais a Mulher-Maravilha é rainha nessa linha 

do tempo alterada. Foi inspirado na lenda das Amazonas da mitologia grega. Já Atlântida é um reinado 

subaquático, inspirado em uma civilização mitológica que supostamente teria sido devastada e se tornado perdida 

dentro do oceano. Na cronologia DC, é um reino de meta-humanos com poderes subaquáticos, reinados por Arthur 

Curry, o Aquaman, Rei de Atlântida. Em Flashpoint, Temiscera e Altlântida entraram em guerra após um 

envolvimento romântico entre Mulher-Maravilha e Aquaman terminar em tragédia, pois a esposa de Arthur o 

encontra a traindo, o que a motiva a enfrentar a Rainha das Amazonas, que a assassina para se defender. 

https://bit.ly/2NM92l5
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que abrangeu o mundo todo. No fim da saga, Flash consegue restaurar a linha do tempo, mas 

não exatamente como a realidade original que ele modificou. Essa nova realidade são os eventos 

de Os Novos 52.  

Figura 47 - Flashpoint #1 (2011) 

 
Fonte: dccomics78 

No sentido mercadológico, a DC queria recontar as novas origens dos personagens e 

grupos principais em 52 volumes, para facilitar o acompanhamento de novos e antigos fãs da 

editora, como geralmente são as motivações de um reboot. 

 

Figura 48 - Shazam #1 Os Novos 52 (2011) 

 
Fonte: amazona.com79 

 

                                                           
Amargurado pela morte da esposa, declara guerra às Amazonas. Esse evento ocorre porque Flash interferiu no 

passado e mudou os eventos da história. 

78 DCCOMICS.COM. Flashpoint #1 (2011). Disponível em < https://bit.ly/2THVW7p> Acesso em: 29mar.2019. 
79 AMAZON.COM. Shazam #1 Os Novos 52 (2011). Disponível em: https://amzn.to/2V6ejEr. Acesso em: 29 

mar.2019. 
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No entanto, após 5 anos das mudanças feitas pelos Novos 52, a DC percebeu que 

mudanças gritantes foram feitas nas narrativas e nas essências de seus personagens, o que 

deixou grande parte do público descontente, afetando negativamente nas vendas. A fim de 

corrigir esse problema, a DC lançou em 2016 um relauch por meio de uma revista intitulada 

Renascimento (Rebirth), que manteve intacta a cronologia dos Novos 52, mas focou-se no 

resgate de elementos que foram abandonados na fase anterior ao Ponto de Ignição que resultou 

nos Novos 52, como personalidades e relacionamentos.  

 

                  Figura 49 - DC Rebirth Omnibus Expanted Edition (2017) 

 
Fonte: amazona.com80 

 

Como foi explicado antes, o cânone nos quadrinhos é fluído e mutável o tempo todo, 

mesmo que elementos anteriores sejam completamente desconsiderados, é totalmente possível 

que sejam resgatados posteriormente. O cânone atual da DC se encontra após os eventos de 

Renascimento, mas para explanar sobre cânone no caso de Arlequina, é necessário abordar os 

cânones em que ela se encontra, pois mesmo sendo uma personagem relativamente jovem, ela 

passou por mais de um. 

                                                           

80 AMAZON.COM. DC Rebirth Omnibus Expanted Edition (2017). Disponível em: https://amzn.to/2uwMx8J. 

Acesso em: 29 mar.2019. 

 

https://amzn.to/2uwMx8J
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2.4  Origem 

Arlequina (Harley Quinn) é uma personagem fictícia criada por Paul Dini, da editora 

norte-americana DC Comics. Diferente de outros vilões famosos e icônicos que tiveram sua 

origem nos quadrinhos, como Lex Luthor, Adão Negro, Duas-Caras e o próprio Coringa; 

Arlequina foi criada especialmente para uma animação. Sua aparência, trejeitos e personalidade 

foram grandemente inspirados na atriz, apresentadora, dubladora, comediante e roteirista 

Arleen Sorkin.81 Ela é uma grande amiga de Paul Dini desde a universidade, que relatou ter se 

inspirado em sua performance na novela Days of Our Lives como Calliope Jones em um 

episódio específico em que a personagem aparece vestida de bobo da corte. Segundo Sorkin, 

no dia em que Dini contou este caso, ele fez o convite para dublar a personagem. Sorkin dubla 

Arlequina até os dias de hoje.82 

 

Figura 50 - Arleen Sorkin como Caliope Jones em Days of Our Lives, década de 1980. Performance que inspirou 

Paul Dini a Criar a vilã Arlequina.     

   
Fonte: youtube 

 

A animação para a qual Arlequina foi criada é Batman: A Série Animada (Batman: The 

Animated Series) de 1992; Por Bruce Timm e Paul Dini, produzida pela Warner Bros. 

Animation. Estreou na televisão norte-americana pela FOX em 5 de setembro de 1992 e 

encerrou-se em 15 de setembro de 1995.83 A série animada foi um enorme sucesso, sendo 

merecedora de seis prêmios Emmy de vinte e duas nominações.84 Iniciou o que hoje é conhecido 

                                                           
81 A semelhança entre o nome real de Arlequina, Harleen Quinzel, e o nome da atriz Arleen Sorkin, deixa bem 

evidente essa inspiração. 
82 Disponível em: http://www.harley-quinn.com/oldsite/ainterview.html. Acesso em: 12 set.2018. 
83 Disponível em: http://www.tv.com/shows/batman-the-animated-series/. Acesso em: 12 set.2018. 
84 Disponível em: https://www.toonzone.net/shows/awards/batman-superman.html. Acesso em: 12/09/2018. 

http://www.harley-quinn.com/oldsite/ainterview.html
http://www.tv.com/shows/batman-the-animated-series/
https://www.toonzone.net/shows/awards/batman-superman.html
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como “Universo Animado da DC” (DC Animated Universe85 86, no original, sendo abreviado 

como DCAU. Também conhecido como TIMMVERSE87 pelo fandom88 por ser composto pelas 

animações de Bruce Timm), sendo visto e reconhecido pela editora como um universo próprio 

dentro do Multiverso da DC89. Tanto Batman: A Série Animada como diversas animações da 

DCAU canonizaram personagens e fatos e mudaram origens dentro do cânone da editora. 

Algumas influências de Batman: a Série Animada dentro do cânone da DC são: 

 Senhor Frio (Mr. Freeze, no original). Sua primeira origem foi apresentada em 

1959, Era de Prata90, o cientista corrupto Victor Fries criou uma arma de gelo, cujo 

tiro saiu pela culatra, o tornando doente. Agora ele necessita de temperaturas 

abaixo de zero para sobreviver. Teve a origem reformulada na animação, com a 

                                                           
85 DCAU (DC Animated Universe), se refere às animações produzidas por Bruce Timm e Paul Dini pela Warnes 

Bros no período de 1992 – 2006. É conhecido como um “universo” único pelo fato de todas as animações estarem 

conectadas e interferirem umas nas outras. Por exemplo, Batman: A Série Animada (1992) contém informações 

que são verdade em todas as outras animações da série, tendo algum impacto na trama.  As animações pertencentes 

à DCAU, em ordem de lançamento, são: Batman: The Animated Series (1992-1995); Superman: The Animated 

Series (1996-2000); The New Batman Adventures (1997-1999); Batman Beyond (1999-2001); Static Shock (2000-

2004); The Zeta Project (2001-2002); Justice League (2001-2004); Justice League Unlimited (2004-2006).  

 
87 Disponível em: https://ew.com/tv/2017/09/15/dc-animated-universe-guide/. Acesso em: 12 set.2018. 
88 Fandom é uma expressão norte-americana que provém da expressão Fan Kingdon (Reino dos fãs). Se refere a 

um grupo de pessoas de alguma coisa em comum, como uma série, um jogo ou livro específico. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/fandom/. Acesso em: 13 set.2018.  
89 A revista em quadrinhos Multiversidade, 2014-2015 que explora o multiverso DC na era dos Novos 52, 

reconhece a DCAU como parte do Multiverso da editora, sendo citadas as animações: Batman do Futuro como 

Terra 12 e Liga da Justiça (especificamente, o universo dos vilões Lordes da Justiça) como Terra 50. 
90 As “Eras” das Histórias em Quadrinhos são períodos da história em que os quadrinhos estiveram em alta. A 

transição entre as “Eras” marca modificações na popularidade, nos gêneros em ascensão e declínio, ou 

ressurgimento após um período de crise. As “Eras” conhecidas são “Era de Ouro” (1938-1950): Foi quando o 

formato “comic book” nasceu nos EUA. Foi o período no qual surgiu o gênero de Super-Heróis, iniciando-se com 

Superman, e em seguida outros heróis populares foram surgindo. Outros gêneros como Horror e Crime também 

eram muito populares. A Era de Ouro acabou quando foi criada a entidade reguladora de Histórias em Quadrinhos 

Comics Code Authority. Os quadrinhos do gênero de super-herói ficaram infantilizados com a censura, e os gêneros 

de Crime e Horror foram quase extintos, levando várias editoras à falência, como a EC Comics, que produzia 

essencialmente Horror. A “Era de Prata” (1956-1970) foi principalmente marcada pela crescente popularidade do 

gênero de Super-Heróis, que conseguiu sobreviver à censura do Comics Code Authority, enquanto os gêneros de 

Crime e Horror foram seriamente prejudicados. Este período foi marcado pelo surgimento de personagens e 

personalidades icônicas até atualmente nas histórias em quadrinhos, como a Liga da Justiça, Vingadores, Quarteto 

Fantástico, etc. Dentre os criadores que entraram em destaque no ramo, Stan Lee, Gardner Fox, John Broome, 

Jack Kirby, entre outros. As origens “míticas” passaram a ser substituídas por elementos de Ficção Científica, 

dando origens baseados em acidentes químicos, motivação genética, entre outros. A “Era de Bronze” (1970-1985) 

foi o período marcado principalmente entre o gênero de Super-heróis, que passaram a apresentar temáticas mais 

adultas e maduras, diferente da inocência e infantilidade da “Era de Prata”, isso foi possível devido à revisão do 

Comics Code Authority, que foi progressivamente perdendo força e sendo lentamente abandonada pelas editoras 

futuramente, decretando sua extinção em 2011. Dentre essas marcas de amadurecimento, estão a representação 

das minorias e discussões sociais com respeito à discriminação em títulos como X-Man e Novos Titãs, a mudança 

de estilo de Batman para uma temática mais sombria e caótica, focados na criminalidade, tráfico e transtornos 

psiquiátricos; a diminuição dos poderes do Superman, tornando-o mais vulnerável, e mais fácil de ser 

representativo para público. A Era findou com o surgimento de outros artistas e escritores como Frank Miller, 

Grant Morrison e Alan Moore, dando início à “Era Moderna dos Quadrinhos”, que seria o período que se estende 

até hoje. 

https://ew.com/tv/2017/09/15/dc-animated-universe-guide/
https://www.significados.com.br/fandom/
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criação da personagem Nora Fries, sua esposa. O episódio que aborda a origem do 

Senhor Frio é o terceiro de Batman: A Série Animada.91 A partir de então, a origem 

do vilão ganhou um aspecto trágico e romântico. O cientista Victor Fries fazia 

experimentos com criogenia para a empresa do CEO Ferrys Boyle. Quando a 

esposa de Fries ficou enferma de uma doença letal e incurável, o cientista usou os 

equipamentos da empresa sem permissão para deixar a esposa em estado 

criogênico até que encontrasse uma cura para a doença. Quando Boyle descobriu, 

tentou reverter o processo e matar a esposa de Victor Fries, que fez de tudo para 

impedir, caindo em uma mesa de produtos químicos que o deixaram em uma 

condição que apenas o permitia viver em temperaturas abaixo de zero. Desde 

então, Senhor Frio transforma-se em um criminoso que busca uma forma de salvar 

sua esposa. A série animada constantemente faz analogia à sua condição com o 

fato de nunca mais poder sentir o calor vindo do abraço e o afeto da esposa. Essa 

origem se consolidou do cânone, e a anterior foi completamente esquecida. 

 Lock Up (verdadeiro nome, Lyle Bolton). Aparece pela primeira vez no episódio 

82 de Batman: A Série Animada, sendo canonizado nos quadrinhos em 199692. 

Sua canonização ocorreu mesmo antes de Arlequina, em 1999. Ele é um antigo 

guarda do Asilo Arkham93, especialista em segurança antifuga e trancas, 

contratado por Bruce Wayne. Contudo, ele tem uma conduta duvidosa que 

pretende manter a ordem torturando os prisioneiros física e mentalmente. Após ser 

denunciado pelos prisioneiros, ele é demitido. Sentindo-se injustiçado, ele adota a 

alcunha de “Lock Up” para prender os criminosos por conta própria. Inicialmente, 

ele pretende se unir a Batman, que capturaria os criminosos enquanto Lock-Up os 

mantinha presos em uma prisão particular. O Homem-Morcego recusa a oferta e 

acaba mandando Bolton como interno do Asilo Arkham.  

O episódio em que Arlequina aparece pela primeira vez é o 22 “Um Favor para o 

Coringa”, na primeira temporada. O episódio gira em torno de um cidadão comum, chamado 

Charlie Collins. Ele acaba agredindo verbalmente um motorista no trânsito, que passa a 

persegui-lo em resposta. Posteriormente, o perseguidor revela-se como o Coringa. Implorando 

por piedade, Collins consegue convencer o Coringa a poupá-lo em troca de dever-lhe um 

                                                           
91 Disponível em: https://www.dccomics.com/characters/mister-freeze. Acesso em: 13 set.2018 
92 Robin #24, Volume 4. Janeiro de 1996. 
93 Um sanatório psiquiátrico para criminosos mentalmente instáveis, no universo ficcional de Batman. 

https://www.dccomics.com/characters/mister-freeze
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“favor”. Anos mais tarde, o Coringa encontra Collins para ajudá-lo a assassinar o Comissário 

James Gordon. Arlequina aparece por poucos minutos, e limita-se a bajular o Coringa, auxiliá-

lo no plano e no máximo revela a curiosidade de que já tivera a oportunidade de seguir a carreira 

de modelo. Inicialmente, Paul Dini pensou nela apenas como uma coadjuvante da série, mas 

sua popularidade cresceu muito e Dini animou-se em trabalhar cada vez mais a personagem.94 

Arlequina foi desenvolvida na animação como comparsa e namorada do Coringa, uma paixão 

completamente unilateral. Ela geralmente aparecia como auxiliadora na execução de seus 

planos e sua dinâmica com o Coringa era recheada de comédia e referências a situações 

cotidianas de um casal heteronormativo95. 

Figura 51 - Primeira aparição de Arlequina, episódio Um favor para o Coringa, 1992

 
Fonte: Batman: A série animada (1992) 

 

  

                                                           
94 Coletânea Louco Amor e outras histórias, 2017, p. 8. 
95 A heteronormatividade é um termo que carrega a ideia de que apenas relacionamentos heterossexuais são 

corretos e aceitos, isso também se atribui a papéis de gênero. No caso, o papel do “homem” e da “mulher” em um 

relacionamento heterossexual. Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/heteronormatividade/. 

Acesso em: 13 set.2018. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/heteronormatividade/
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Figura 52 - Coringa não conseguindo encontrar suas meias após expulsar Arlequina de sua gangue  

                
                                                Fonte: Batman: A série animada (1992) 

 

Foi já nesta animação que a estrutura base da mitologia96 de Arlequina foi desenvolvida. 

Sua personalidade infantil e ingênua aliada à loucura, genialidade e sede de sangue; sua paixão 

avassaladora pelo Coringa desenvolvida em cima de um relacionamento abusivo; sua amizade 

com Hera Venenosa que consiste na libertação dos abusos do Coringa; a relação de natureza 

paterna entre ela e Batman e o ciclo de redenção e queda que posteriormente possibilitou à 

personagem modificar seu status como vilã para anti-heroína. 

Com o sucesso da série, Paul Dini e Bruce Timm foram convidados a produzirem uma 

edição especial de Batman Adventures97, baseada na animação. E como ambos já estavam 

pensando na possível origem de Arlequina, e ela havia ganhado uma popularidade considerável, 

eles escolheram trabalhar com o desenvolvimento inicial dela, e assim nasce o quadrinho Louco 

Amor (Mad Love, no original) em 1994.98 

A obra confirma e acrescenta elementos da mitologia de Arlequina que ficariam 

marcados em todas as suas caracterizações canônicas. Estruturas bases, que fazem a 

                                                           
96 “Mitologia” nos quadrinhos refere-se à estrutura base de um personagem, geralmente herói, de elementos que 

constituem a essência do personagem. Por exemplo: A “mitologia” do Superman consiste em sua origem como 

único sobrevivente do Planeta Kripton, que usa seus poderes para ser o “salvador” da cidade de Metrópolis, seu 

principal rival é Lex Luthor, com quem mantém uma relação de “Deus vesus Homem”. O amor de sua vida é a 

Jornalista Lois Lene. A “Mitologia” de Batman consiste no surgimento da figura do Justiceiro após perder seus 

pais para a criminalidade de Gotham. Ele se torna obcecado em mudar a realidade da cidade. Seu principal rival é 

o Coringa, com quem mantém uma relação “Sanidade versus Loucura”. Batman é constantemente marcado por 

perdas, como a morte do Robin Jason Tod, Batgirl ficando paralítica após ser atacada e abusada por Coringa, seu 

amigo, o promotor Harvey Dent vai à loucura após ter metade do rosto desfigurado, etc.  
97 Foram edições especiais baseados em Batman: A Série Animada. 
98 Declaração de Paul Dini no prefácio de Louco Amor e Outras Histórias, 2017, p. 8 e 9. 
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personagem ser quem ela é. E então foi introduzido pela primeira vez o fato de que Arlequina 

foi um dia a Doutora Harleen Quinzel, a psiquiatra residente do Asilo Arkham, que tratou o 

Coringa pessoalmente e acabou apaixonando-se por ele. A HQ aborda com mais detalhes a 

dinâmica de sentimentos entre o casal, e como Arlequina se sente a respeito de Batman, assim 

como a forma que Batman se sente a respeito de Arlequina. Esses elementos serão explorados 

com detalhes na análise do corpus, no capítulo 3. 

 

2.5 Canonização nos quadrinhos 

O quadrinho Louco Amor fez o sucesso correspondente à popularidade de Arlequina em 

Batman: A Série Animada. Contudo, não99 parou por aí. Arlequina foi uma personagem muito 

presente na DCAU, resultando em participações especiais na maioria das animações de Bruce 

Timm. Logo, não demorou para que a vilã ganhasse sua própria revista em 1999, intitulada 

Harley Quinn, por Paul Dini100, ambientada no universo canônico dos quadrinhos, e não na 

série animada. Logo na primeira edição foi possível perceber algumas mudanças que indicavam 

o amadurecimento da personagem. A revista era voltada para o público adulto, diferente da 

animação que era voltada para o público infanto-juvenil. 

A aura de comédia que cobria as ações e interações da personagem foi substituída por 

uma aura soturna e psicótica. Sua amizade com Hera Venenosa também não é mais genuína e 

sincera como na animação, mas baseada em troca de interesses. Como Hera salvando a vida de 

Arlequina por estar “curiosa” ou lhe dando a imunidade de toxinas para aumentar suas 

habilidades em troca da ajuda de Arlequina para derrotar o Batman. No entanto, apesar dessa 

transição e redirecionamento de público, a essência da vilã permaneceu a mesma. 

 

  

                                                           
 
100 Disponível em: http://www.ign.com/articles/2005/05/25/batman-harley-quinn-review. Acesso em: 13 set.2018. 
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Figura 53 - Batman: Harley Quinn #1, 1999. Retirado de Batman: Harley Quinn, 2017. 

Arlequina escolhe sua fantasia 

 
Retirado de Arlequina #1 (1999) 

 

Depois da canonização, Arlequina esteve presente em diversas revistas do universo 

Batman, tanto como coadjuvante ou sendo a protagonista.101 A última obra em quadrinhos 

relevante neste período para a trajetória de Arlequina é a série Sereias de Gotham (Gotham City 

Sirens), escrita por Paul Dini, estreando em 2009 e sendo cancelada em 2011.102 Consistia na 

união das três vilãs mais populares do universo Batman: Mulher-Gato, Hera Venenosa e 

Arlequina.  

O contexto da série gira em torno das três vilãs vivendo juntas após Mulher-Gato 

depredar toda a fortuna do vilão Silêncio e dividir entre elas. Com isso, as três entram em um 

consenso de ficarem longe da vida de crimes e dividirem um apartamento como amigas e 

aliadas.103 A série foca na exploração e desenvolvimento das protagonistas, seu passado e 

origens familiares. Também se debruça na dificuldade do trio de se manterem longe do crime, 

por causa de suas relações com outros vilões da galeria104 Batman. Arlequina se encontra em 

mais um de seus momentos longe do Coringa e unida a outros aliados. Antes de Os Novos 52 

                                                           
101 Dez dessas histórias em que Arlequina é protagonista podem ser encontradas na coletânea Batman: Arlequina, 

2017. Incluindo a primeira edição da revista de 1999. As edições da qual as histórias foram tiradas são: Batman: 

Harley Quinn; Batman: Gotham Nights; Detective Comics; Joker’s Asylum II: Harley Quinn; Batman: Black and 

White e Legends of The Dark Knight 100-page Super Spectacular. 
102 Disponível em: https://www.comics.org/series/37575/details/timeline/. Acesso em: 13 set.2018. 
103 Disponível em: https://www.cbr.com/dinis-sirens-blare-in-gotham-city/. Acesso em: 13 set.2018. 
104 “Galeria de Vilões” é o termo utilizado para se referir aos vilões combatidos por um herói específico. Por 

exemplo: Coringa, Duas-Caras, Arlequina, Pinguim, Hera-Venenosa são vilões pertencentes da galeria de vilões 

do Batman. Enquanto Lex Luthor, Homem Brinquedo, Brainiac, Darkseid, são da galeria de vilões do Superman. 

https://www.comics.org/series/37575/details/timeline/
https://www.cbr.com/dinis-sirens-blare-in-gotham-city/
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pode ser considerado o maior período que ela ficou longe do palhaço do crime. No entanto, ao 

final do último arco105, intitulado (Ex)Amigas, Arlequina vai até o Asilo Arkham para matar o 

Coringa e se vingar de todo o histórico de abusos contra ela, no entanto, acaba voltando a unir-

se a ele, traindo Mulher-Gato e Hera-Venenosa. A série foi cancelada em 2011 junto a todos os 

títulos da DC na época para dar início ao reboot intitulado Os Novos 52 (The New 52). 

 

Figura 54 - Gotham City Sirens, Volume 1, 2009 

 
Fonte: dccomics106 

2.6 A influência da transmídia no desenvolvimento de Arlequina 

Conforme pontuado neste capítulo, diferente de outros vilões e heróis da DC, que 

tiveram sua origem nos quadrinhos, Arlequina nasceu na animação. Isso a diferencia não apenas 

na mídia de origem, mas em como seu cânone é constituído. Não é algo novo o fato de heróis 

serem representados em mídias variadas, contudo, elas não passavam de adaptações de fatos 

explanados anteriormente nos quadrinhos, e não o oposto. Arlequina trouxe essa característica 

incomum e rara dentro do gênero, herança da importância que Batman: A Série Animada e toda 

a DCAU trouxeram para o cânone da DC comics. É claro que ela não foi a única personagem 

canonizada do TIMMVERSE, mas pode ser considerada a mais expressiva devido à sua 

popularidade e grande impacto tanto comercial como nas tramas do universo canônico, que lhe 

                                                           
105 Refere-se a pequenas sagas dentro de um título ou saga maior. No caso de As Sereias de Gotham, o arco 

(Ex)Amigas é um arco, pois constitui em uma pequena saga com contexto próprio e fechado. 

106 DCCOMICS. Gotham City Sirens, Volume 1, 2009. Disponível em: https://bit.ly/2Nzpnd1. Acesso em: 13 

set.2018. 

 

https://bit.ly/2Nzpnd1
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rendeu títulos solo, diferente de outros personagens como Senhor Frio e Lock-Up. É também 

importante destacar que ela não foi a primeira nem a única personagem de origem exterior aos 

quadrinhos que ganhou grande expressividade, sendo canonizada e recebendo título próprio. A 

heroína Batgirl foi criada como coadjuvante para o seriado Batman (1960), como explanado no 

capítulo 1. Assim como Arlequina, ela foi ganhando cada vez mais popularidade e foi 

desenvolvendo uma narrativa própria exterior aos eventos do título Batman. 

Essa natureza narrativa é nomeada por Jenkins (2008) de transmídia, que consiste na 

importância de diversas plataformas midiáticas para ter a totalidade de compreensão de uma 

história, de uma narrativa. 

 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 

determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência 

que motiva mais consumo (JENKINS, 2008, p. 138). 
 

Como explicado, os quadrinhos ainda continuam sendo a plataforma midiática 

canonizadora de fatos e personagens na DC Comics, embora nem sempre o fato de algo estar 

nos quadrinhos signifique ser um fato canônico, é importante ressaltar que os quadrinhos 

possuem fatos principais e oficiais, enquanto há tramas paralelas que não tem ligação com esses 

fatos, devido à pluralidade de roteirista e liberdade criativa. No entanto, o processo para se 

oficializar personagens e informações pode estar ligado ao extremo sucesso em outras formas 

de mídia. E este, curiosamente, continua sendo o caso de Arlequina atualmente, característica 

que a acompanhou em toda a sua trajetória, abordando animações, jogos e cinema. 

Mesmo após sua canonização, Arlequina foi presente e intensa até o fim da DCAU, 

mantendo sua popularidade, o que lhe garantiu aparecimento em outras produções da franquia 

Batman. Uma das mais expressivas foi a série de jogos Arkham, na qual rendeu duas DLCs107 

focando na Arlequina: A primeira, intitulada A Vingança de Arlequina (Harley Quinn’s 

Revenge) de 2012; DLC de Batman: Arkham City (2011), na qual ela atua como a principal 

antagonista e Histórias de Arkham: Arlequina (Harley Quinn Story Pack) de 2015, DLC de 

                                                           
107 Sigla de “Downloadable content”, ou seja, conteúdos extras que o jogador tem a opção de comprar para expandir 

ou melhorar o jogo. No caso da série Arkham, acrescenta novas histórias dentro da cronologia narrativa do jogo. 
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Batman: Arkham Night. Arlequina é a personagem controlável. A maior contribuição da série 

de jogos está ligada ao figurino da personagem, que deixa de limitar-se ao traje clássico de 

Arlequim, variando diversas roupas e cabelos coloridos, característica que a acompanhou na 

maior parte das mídias posteriores, incluindo os quadrinhos. Os jogos também trouxeram um 

lado assustador da vilã que não havia sido tão explorado até então, graças à temática soturna 

dos jogos. 

Figura 55 - Arlequina em Batman: Arkham Asylum (2009) 

 
Fonte: arkhamcity108 

  

                                                           

108 ARKHAMCITY.COM. Arlequina em Batman: Arkham Asylum (2009). Disponível em: https://bit.ly/2MvyaId. 

Acesso em: 14 set.2018. 

https://bit.ly/2MvyaId
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Figura 56 - Arlequina em Batman: Arkham City (2011) 

          

Fonte: polygon.com109 

 

Figura 57 - Arlequina em Batman Arkham City, 

DLC A Vingança de Arlequina (Harley Quinn’s Revenge), 2012 

 
Fonte: worldclassvillains110 

 

  

                                                           
109 POLYGON.COM. Arlequina em Batman: Arkham City (2011). Disponível em: https://bit.ly/2QveLdO. Acesso 

em: 14 set.2018. 

 

110 WORLDCLASSVILLAINS. Arlequina em Batman Arkham City, DLC A Vingança de Arlequina (Harley 

Quinn’s Revenge), 2012. Disponível em: https://bit.ly/2NfkwxY. Acesso em: 14 set.2018. 
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Figura 58 - Arlequina em Batman: Arkham Night; DLC Histórias de Arkham: Arlequina (Harley Quinn Story 

Pack), 2015 

 
Fonte: steamcommunity.

111 

 

Após sua reformulação com o reboot em Os Novos 52 (2011), momento que esse estilo 

visual realmente se consolidou, deixando o antigo uniforme como algo histórico e nostálgico 

tanto para os fãs como para a própria Arlequina. Sempre com seu cabelo à mostra, mantendo o 

mesmo penteado da série clássica de 1992, quando Harley estava sem seu uniforme. E assim 

como na série de jogos, as cores de seu cabelo variam, fazendo conjunto com o traje usado. Na 

Figura 57 está o primeiro visual da personagem nos quadrinhos após o abandono do uniforme 

clássico, no entanto, foi mantida a paleta de cores para fazer referência a ele. Mesmo assim é 

possível perceber a herança visual deixada pelos jogos. 

 

  

                                                           
111 STEAMCOMMUNITY.COM. Arlequina em Batman: Arkham Night; DLC Histórias de Arkham: Arlequina 

(Harley Quinn Story Pack), 2015. Disponível em: https://bit.ly/2CTVpwc. Acesso em: 14 set.2018. 
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Figura 59 - Arlequina em Harley Quinn Vol 2 #24 (2016) 

 
Fonte: dccomics112 

 

Outro caso semelhante, e mais recente, foi a influência da entrada da personagem no 

cinema, com o filme Esquadrão Suicida (Suicide Squad), 2016, inspirada na formação do grupo 

no reboot Os Novos 52, iniciado em 2011. O filme compõe o Universo Estendido DC (Dc 

Extended Universe/ DCEU), como é conhecido pelos fãs113, ou Universo da Liga da Justiça 

(Justice League Universe), como é oficialmente chamado pela Warner Bros114, que integra os 

                                                           
112 DCCOMICS.COM. Arlequina em Harley Quinn Vol 2 #24 (2016). Disponível em: https://bit.ly/2NSU1OI. 

Acesso em: 15 set.2018. 

 
113 Disponível em: https://screenrant.com/dceu-movie-universe-official-name/. Acesso em: 15 set.2018. 
114 Disponível em: https://screenrant.com/dceu-new-name-dc-films/3/. Acesso em: 15 set.2018. 

https://screenrant.com/dceu-movie-universe-official-name/
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atuais filmes da DC Comics, que se iniciou com O Homem de Aço (Man Of Steel)115, 2013. 

Esquadrão Suicida é o terceiro filme da franquia e, apesar de ter sido a décima maior bilheteria 

de 2016, o filme foi bastante criticado devido ao grande marketing em torno do vilão Coringa, 

que no fim teve uma participação pífia e inexpressiva, além da trama confusa e mal 

desenvolvida; no entanto a atuação de Margot Robbie como Arlequina foi bastante aclamada 

tanto pelos fãs como pela mídia116; o que rendeu muitos produtos licenciados e homenagens em 

outras mídias. O figurino e a aparência de Margot Robbie, especialmente com os cabelos azul 

e rosa, influenciaram a aparência canônica de Arlequina, tanto nos quadrinhos como nas 

animações e jogos. Os cabelos da Arlequina de Margot Robbie tiveram inspiração na série de 

jogos Arkham, assemelhando-se muito ao Batman: Arkham City (2011) e Harley Quinn Story 

Pack (2015). Os designs podem ser conferidos nas figuras 54 e 56 deste capítulo. 

Figura 60 - Margot Robbie como Arlequina em Esquadrão Suicida (2016) 

 
Fonte: refinery29.com117 

                                                           
115 Os outros filmes da DCEU lançados até o momento são: Batman VS Superman: A Origem da Justiça (Batman 

V Superman: Dawn Of Justice - 2016); Esquadrão Suicida (Suicide Squad – 2016); Mulher-Maravilha (Wonder 

Woman - 2017); Liga da Justiça (Justice League – 2017);  
116 Disponível em: http://time.com/4368577/margot-robbie-suicide-squad-harley-quinn/. Acesso em: 15 set.2018. 

117 REFINERY29.COM. Margot Robbie como Arlequina em Esquadrão Suicida (2016). Disponível em: 

https://r29.co/2xhv2uV. Acesso em: 15 set.2018. 
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Figura 61 - Arlequina em Harley Quinn 2. Renascimento (2017)

 
Fonte: batman.fandom118 

Figura 62 - Arlequina em Injustice 2 (2017) 

 
Fonte: youtube119 

 

É importante destacar que, apesar da influência multimídia nas caracterizações de 

Arlequina, ela não funciona exatamente como Jenkins (2008) descreve, pois a estrutura 

                                                           

118 BATMAN.FANDOM.COM. Arlequina em Harley Quinn 2. Renascimento (2017). Disponível em: 

https://bit.ly/2QDL2PQ. Acesso em: 15 set.2018. 
119 YOUTUBE. Arlequina em Injustice 2 (2017). Disponível em: https://bit.ly/2bsfJ5K. Acesso em: 15 set.2018. 
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narrativa e continuidade de história dos quadrinhos dentro do gênero de super-herói, por 

natureza, estão sempre em construção. Uma obra pode desmentir a outra, por exemplo. Jenkins 

cita obras como Matrix e Star Wars, que contém informações adicionais canônicas a cada mídia 

utilizada, que completam a história e expandem aquele universo, tendo até mesmo referências 

entre si. O mesmo não acontece nos quadrinhos, ao menos, não de forma unificada, mas elas 

influenciam as regras da canonicidade de outras obras. 

Por exemplo, a origem de Arlequina, descrita em Louco Amor e em Batman: A Série 

Animada, é o ponto de partida para a caracterização de Arlequina em outras obras e mídias, 

possuindo referências, mas não fazendo parte da mesma continuidade. Um exemplo está na 

Figura 61, em que a Arlequina de Rebirth, vestindo o uniforme da Arlequina clássica da série 

animada encontra o traje da Arlequina de Margot Robbie no filme Esquadrão Suicida. As três 

não são a mesma Arlequina, muito menos fazem parte do mesmo universo, mas a influência de 

uma na outra está intimamente presente ali, e se conectam com influências que foram 

canonizadas, montando uma comunicação de transmídia. 

Figura 63 - Arlequina Rebirth com seu uniforme Clássico originado na série animada de 1992, encontra o 

uniforme da Arlequina de Margot Robbie, do filme Esquadrão Suicida de 2016. Harley Quinn #18. 

 
Fonte: macscomics120 

                                                           

120 MACSCOMICS. Harley Quinn. Disponível em: https://bit.ly/2MAMYFu. Acesso em: 15 set.2018. 

 

https://bit.ly/2MAMYFu


94 
 

Isso não quer dizer que a transmídia descrita por Jenkins não aconteça dentro do gênero. 

O próprio quadrinho Louco Amor é uma plataforma que está transmidiaticamente ligada à 

Batman: A Série Animada, pois trouxe elementos de continuidade que são canônicos dentro da 

animação, porém era necessário que se lesse a HQ para tomar conhecimento da origem da vilã. 

Posteriormente, a obra foi adaptada para a animação, mas não deixa de ter tido essa natureza 

transmídia que Jenkins descreve. Outro exemplo, esse mais recente, é a série de jogos Injustiça 

(Injustice) (2013-2018), que além dos dois jogos, ainda conta com uma série em quadrinhos, 

que explora fatos não mostrados nos jogos, mas que são canonicamente ligados e citados nos 

próprios jogos, ou seja, os fatos dessa série de quadrinhos realmente aconteceram no universo 

dos jogos e são até mesmo citados neles, mas é necessário ler os quadrinhos para ter total 

compreensão dos fatos e vice-versa. 

  

2.7 Novos 52 e Rebirth 

Como explicado anteriormente, em 2011, a DC Comics tomou a atitude de fazer um 

reboot121 em todas as suas revistas, renumerando todas elas, a fim recontar as histórias de todos 

os seus personagens. Isso foi feito em 52 volumes em cada título, o que ficou conhecido como 

Os Novos 52.122 Tal feito, no entanto, levou ao cancelamento de todos os seus títulos anteriores, 

com exceção de Batman e Lanterna Verde. A justificativa canônica para tal evento está na saga 

Ponto de Ignição (Flashpoint). No sentido mercadológico, a DC queria contar as novas origens 

do personagem e grupos principais em 52 volumes, para facilitar o acompanhamento de novos 

e antigos fãs da editora. A fim de explorar a popularidade de Arlequina e elevá-la a um novo 

nível de história e personalidade, ela foi adicionada como uma das protagonistas da nova revista 

mensal do Esquadrão Suicida (Suicide Squad) em 2012.  

A revista do Esquadrão Suicida é extremamente antiga na DC Comics, tendo sido 

publicada pela primeira vez em 1959, na HQ The Brave and the Bold, n°25. Inicialmente, o 

título propunha o enredo em que um grupo de criminosos era convocado pelo governo para 

lutar por seu país na Segunda Guerra Mundial, liderados pelo capitão Richard Flag.  A partir de 

1987, na edição Legends n°3, é introduzida a ideia de um Esquadrão Suicida composta por 

supervilões. Diferentemente da ideia anterior, a partir daqui, o Governo Norte-Americano reúne 

um grupo especial e descartável para mandar em missões perigosas e ilegais, com a liderança 

                                                           
 
122 DCCOMICS.COM. Disponível em: https://bit.ly/2NM92l5. Acesso em: 16 set.2018. 

https://bit.ly/2NM92l5
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de Amanda Waller123, sob o nome informal de Esquadrão Suicida e Força Tarefa X (Task Force 

X), oficialmente. Conceito mantido até as publicações mais recentes.124 

Figura 64 - Esquadrão Suicida #6 (2012) 

 

Fonte: galaxiadosquadrinhos125 

Em 2013, Arlequina ganha sua nova revista dentro da continuidade de Os Novos 52. 

Diferente das edições anteriores, essa nova revista solo de Arlequina é distanciada dos eventos 

de Batman, tanto em acontecimentos como na climática da série. Após ter seu apartamento 

explodido pelo Coringa, Harley muda-se para Coney Island, tornando-se uma senhoria de um 

                                                           
123 Amanda Waller é doutora Ciências Políticas, que subiu rapidamente de cargo dentro da Casa Branca, sugerindo 

o Esquadrão Suicida ao presidente dos EUA. É extremamente ambiciosa, intimidadora, inteligente e traiçoeira. 

Tem a personalidade de anti-heroína, sendo antagonista da Liga da Justiça em alguns momentos e aliada em outros, 

como ocorre na DCAU, especialmente nas animações Liga da Justiça (2001-2004) e Batman do Futuro (1999-

2001). O fato é que Waller, apesar de ser antagonista dos heróis em muitos momentos, é realmente bem 

intencionada e pretende proteger o país, considerando a possibilidade de ameaça da própria Liga da Justiça, e está 

disposta a meios considerados duvidosos, como a formação do Esquadrão Suicida e o Projeto Batman do Futuro, 

que consistiu em criar um novo Batman por meios antiéticos. 
124 Disponível em: https://bit.ly/2NO6jYl. Acesso em: 17 set.2018.  

125 GALAXIADOSQUADRINHOS. Esquadrão Suicida #6 (2012). Disponível em: https://bit.ly/2xrkZTc. Acesso 

em: 17 set.2018. 
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condomínio no subúrbio da cidade. A identidade de Arlequina sofre uma transformação muito 

significativa a partir dessa saga. Ela deixa de andar na linha tênue entre vilã e anti-heroína para 

tornar-se uma anti-heroína por definitivo. Seu desejo é remontar sua vida longe de Gotham, 

voltando até mesmo a exercer a profissão de psiquiatra como Harleen Quinzel, mostrando que 

sua identidade não é conhecida em Coney Island.126 Harley também passa a apresentar valores 

morais, ainda que de forma distorcida; como valorização da vida e dignidade dos animais 

domésticos, ganhar dinheiro honestamente através do trabalho, desejo genuíno em ajudar seus 

pacientes e amigos, etc. No entanto, não compartilha do código de ética normalmente seguido 

pelos heróis declarados como Batman e Superman, que consiste em não matar, não consumir 

drogas ilícitas, não realizar atos heroicos de cunho egoísta, visando apenas benefício próprio, 

por exemplo. Ela ainda continua insana e instável, morte e carnificina são coisas banais para 

ela, assim como mentir e enganar. 

A série em quadrinhos também resgata o velho humor e alegria contidos na série 

animada, tornando o clima da nova revista extremamente colorido e alegre, o que dá um ar 

dicotômico quando unido com a extrema violência. Com a temática feminista adentrando as 

mídias de entretenimento, a submissão ao Coringa teve a perspectiva modificada, colocando 

Arlequina em uma jornada de redenção e independência. Sua amizade com Hera Venenosa 

também é modificada, tornando-se um relacionamento amoroso não monogâmico. 

 

                                                           
126 Arlequina: Se Jogando na Cidade, 2017. 
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Figura 65 - Edição em que Arlequina, na companhia de Hera Venenosa salvam vários animais que estavam 

sendo usados como cobaias. Arlequina #2 (2012) 

 
Fonte: aminoapps127 

 

Figura 66 - Arlequina e Hera Venenosa se beijam

 
Fonte: inverse.com128 

 

 

                                                           

127 AMINOAPPS.COM. Arlequina #2 (2012). Disponível em: https://bit.ly/2OuzNry. Acesso em: 17 set.2018. 
128 INVERSE.COM. Arlequina e Hera Venenosa se beijam Disponível em: https://bit.ly/2OuCfhK. Acesso em 

17/09/2018. 

 

 

https://bit.ly/2OuCfhK
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Figura 67 - Hera Venenosa declara que não sente ciúmes de Arlequina, apenas a quer ver feliz, mostrando sua 

relação não monogâmica com a anti-heroína 

 
Fonte: inverse.com  

 

Em 2016, logo após o término das edições de Os Novos 52, a DC Comics fez um novo 

relançamento de toda sua linha editorial, chamada de Renascimento (Rebirth). A intenção foi 

recuperar as essências dos personagens, que foram deixadas para trás após o reboot. Assim, 

todos os títulos reiniciados para o volume 1 e as revistas Action Comics e Detective Comics 

foram retomadas nas numerações de edição da qual pararam, antes de serem canceladas para 

Os Novos 52 (#957 e #934, respectivamente). No entanto, a iniciativa não se trata de um reboot, 

mas sim de um retorno às origens, mesclada com o que houve de novo em Os Novos 52129. 

Desta forma, a revista solo de Arlequina também foi reiniciada ao volume 1. 

Em março de 2017, dentro da cronologia Renascimento, é lançado o título A Gangue da 

Arlequina – Quando uma só não basta. (Harley Quinn’s Gang of Harleys), que dá continuidade 

à história contada em Os Novos 52. No primeiro volume da revista Harley Quinn (2017), 

quando a personagem muda-se para Coney Island, ela se torna a nova senhoria de um pequeno 

condomínio do subúrbio, mas os aluguéis dos moradores não são suficientes para a manutenção 

das necessidades do prédio e para suas necessidades pessoais, desta forma, ela arruma várias 

maneiras de ganhar dinheiro extra, como voltar a trabalhar como psiquiatra e ser atriz de um 

show sexual de um dos inquilinos.  

Em A Gangue da Arlequina, ela compreende que suas habilidades podem ser 

direcionadas a atos heroicos, e que isso poderia lhe render algum lucro extra, assim começa a 

trabalhar como heroína de aluguel para completar sua renda, no entanto, a demanda pelos 

serviços é tão alta que Arlequina não consegue acompanhar, então ela abre um processo seletivo 

para contratar pessoas talentosas como heróis subordinados para ajudá-la a cobrir todos os 

pedidos de serviço. A gangue possui os seguintes membros: Arlequina, Arlequeena, 

                                                           
129 Disponível em: http://www.universohq.com/noticias/dc-comics-revela-detalhes-de-rebirth-e-relancara-

revistas-mensais/. Acesso em: 17 set.2018. 

http://www.universohq.com/noticias/dc-comics-revela-detalhes-de-rebirth-e-relancara-revistas-mensais/
http://www.universohq.com/noticias/dc-comics-revela-detalhes-de-rebirth-e-relancara-revistas-mensais/
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Harlemquina, Bollyquina, Carliquina, Hanuquina e Arlequino130. A gangue atende missões 

contratadas de cunho heroico, como resgates, investigação, etc. Essa é a terceira série em que 

Arlequina é colocada em uma HQ protagonizada juntamente de um grupo, mas desta vez, ela é 

a líder. Como dito antes, a personagem adquire alguns aspectos morais, porém distorcidos 

quando se compara a valores relacionados a super-heróis, já que ser um não é um emprego entre 

os heróis principais. O grupo está mais coerente com o conceito de mercenários, mas com um 

código ético em que apenas atos heroicos estão disponíveis para contratação do serviço. 

Figura 68 - A Gangue da Arlequina – Quando uma só não basta (2017) Renascimento 

 
Fonte: hotsitepanini131 

 

  

                                                           
130 Disponível em: https://hotsitepanini.com.br/dc/publicacao/a-gangue-da-arlequina/. Acesso em: 17 set.2018. 

131 HOTSITEPANINI.COM. A Gangue da Arlequina – Quando uma só não basta (2017) Renascimento. 

Disponível em: https://bit.ly/2OxPT3F. Acesso em: 17 set.2018. 

 

https://hotsitepanini.com.br/dc/publicacao/a-gangue-da-arlequina/
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CAPÍTULO 3 - ARLEQUINA E SUAS CARACTERIZAÇÕES DO 

FEMININO NAS MÍDIAS DE ENTRETENIMENTO 

 

3.1 A semiótica como método 

O método semiótico foi escolhido como o mais adequado para a produção deste 

trabalho, tendo em vista que, de forma sucinta e crua, a Semiótica é o campo da ciência que 

estuda todo tipo de linguagem, o que não pode ser confundido com linguística, que é comum 

segundo Santaella (1990). A Semiótica é a ciência que estuda todos os tipos de linguagem, algo 

que transcende a linguagem verbal e escrita, como descreve a autora. 

 

Também nos comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, 

sinais, setas, números, luzes... Através de objetos, sons musicais, gestos, 

expressões, cheiro e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma 

espécie animal tão complexas e plurais as linguagens que nos constituem 

como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem (SANTAELLA, 1990, p. 

2). 
 

Indo além, a linguagem é algo intrínseca ao próprio sentido de existência, todas as 

formas de ordem presentes no mundo e no universo possuem uma linguagem própria, sendo 

parte do estudo da semiótica. A vida em si depende da linguagem para sobreviver, como por 

exemplo, o próprio corpo humano. “No caso da vida, estes são necessariamente ligados a uma 

linguagem, a uma ordenação obtida a partir de um compartilhamento armazenador da 

informação como a DNA” (SANTAELLA, 1990, p. 2). 

Da mesma forma, a semiótica também abrange a linguagem da culinária, da moda, e 

obviamente, da mídia e todos os seus componentes, como os quadrinhos, o cinema, os jogos, 

as animações, etc. Sendo assim, é possível afirmar que “existe simultaneamente uma enorme 

variedade de outras linguagens que também se constituem em sistemas sociais e históricos de 

representação do mundo” (SANTAELLA, 1990, p. 2). E considerando que as linguagens das 

mídias são uma das formas de representações do mundo, a personagem Arlequina é um signo 

que transfere diferentes mensagens dependendo do contexto em que este signo está inserido, 

como os elementos socioculturais em diferentes plataformas, dependendo das características 

narrativas dessas plataformas e da época em que foi veiculada. Cada qual com sua variedade de 

índices a serem explorados. 
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Com o método semiótico, foi feita uma análise da linguagem sociocultural do objeto em 

cada plataforma midiática selecionada para o corpus com enfoque no contexto social e narrativo 

de cada produção. “Apenas a um contexto mais imediato, como também a um contexto 

estendido, pois em todo processo de signos ficam marcas deixadas pela história, pelo nível de 

desenvolvimento das forças produtivas econômicas, pela técnica e pelo sujeito que as produz” 

(SANTAELLA, 2016, p. 5) 

Existem muitos tipos de signos e muitas camadas na perspectiva semiótica, mas serei 

objetiva em apontar o estilo de signo mais apropriado para analisar corretamente as mídias. Por 

isso, o foco da análise está nos índices. Estes são a representação de algo já existente, que evoca 

a algo muito específico. Por exemplo, uma fotografia. O objeto que foi fotografado realmente 

existiu, e isso faz com que só seja possível que a fotografia exista porque o objeto é real no 

mundo físico e corresponde à natureza referente.  

No caso de um filme, os índices são os atores, cenários, ambientação, linguagem, 

aspectos culturais, etc. No entanto, a intenção não é que o público evoque nos atores e cenários 

cinematográficos, mas sim na narrativa e apelo visual, na sua qualidade. Da mesma forma, as 

animações, jogos e quadrinhos estão repletos de referências que evocam a algo que estamos 

familiarizados em comparação aos objetos presentes na realidade e no imaginário. A 

manipulação dessas representações é o que cria a narrativa e a interpretação do objeto. Como, 

por exemplo, a utilização de arquétipos e representações de conceitos já presentes socialmente, 

como o público é capaz de reconhecer um relacionamento doméstico abusivo entre Coringa e 

Arlequina, porque isto é uma referência que o público possui culturalmente fora da esfera 

midiática. Da mesma forma que as representações femininas como mais frágeis e passivas, 

como explorado no capítulo 1. É por esse motivo que a análise das mídias focará nos índices. 

 

3.2 Fase 1: Nascimento 

Como já abordado no capítulo 1, o uso da transmídia é muito utilizado para expandir a 

narrativa de uma franquia a novos públicos, utilizando a variedade de linguagens e narrativas 

disponíveis em outras mídias. Batman: A Série Animada abrange um público de faixa-etária 

ampla, já que a narrativa se mantém madura o suficiente para atrair um público mais adulto e, 

ao mesmo tempo, ganhar atenção do infanto-juvenil.  

A série estreou em 5 de setembro de 1992, década em que as anti-heroínas e personagens 

femininas trágicas estavam em alta, com muita sexualização devido às influências da indústria 

pornográfica e às discussões sobre liberdade sexual, cuidadosamente recortadas dos discursos 
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de cunho feminista. Essas influências alimentaram o imaginário do público e da indústria, 

resultando em várias personagens que foram modificadas para esse formato, e muitas novas 

surgiram, como visto no capítulo 1. 

Arlequina foi uma dessas personagens. Ela foi criada exclusivamente para a animação, 

possivelmente para suprir a necessidade desse tipo de personagem. Abordar todos os episódios 

em que Arlequina aparece seria demasiadamente repetitivo e desnecessário, portanto, a análise 

focará nos episódios 56, “Harley e Hera Venenosa”, e o episódio 72, “Arlequinada”. O motivo 

da escolha desses dois episódios foi por abordar os mais importantes aspectos da mitologia de 

Arlequina: seu relacionamento com o Coringa, Hera Venenosa e Batman. Enquanto o Coringa 

funciona como uma amarra que prende Arlequina em um ciclo vicioso de dependência 

emocional, Hera Venenosa e Batman são as representações de atores sociais que desejam livrá-

la dessa condição. Hera Venenosa, como mulher, amiga e igual, introduzindo o índice de 

sororidade, e Batman na imagem do herói, do homem mais velho, mais experiente e, de certa 

forma, paterna. O resgate destes índices direciona as reações dos leitores a respeito da narrativa.  

Começando pelo episódio 56, ele está constituído de uma grande variedade de índices, 

tais como o estilo de animação, a trilha sonora, a dublagem, as falas, etc. Estes índices unidos 

formam um conjunto que concluem as mensagens direcionadas ao interpretante. “O 

interpretante é o terceiro elemento da tríade de que o signo se constitui. O objeto é aquilo que 

determina o signo e que o signo representa. Já o interpretante é o efeito interpretativo que o 

signo produz em uma mente real ou meramente potencial” (SANTAELLA, 2016, p. 23).  

Ainda segundo Santaella (2016, p. 15), há dois tipos de objetos, o objeto dinâmico e o 

objeto imediato. O objeto dinâmico é aquilo ao que o signo evoca. Por exemplo, quando 

falamos, nossas palavras evocam a alguma coisa, elas têm um contexto, que se compreendido, 

levam ao entendimento. Sendo assim, esse algo a que as palavras se referem é o objeto 

dinâmico, enquanto que o objeto imediato é aquilo que o signo representa, sugere, se assemelha, 

evoca. É chamado de imediato porque somente é possível ter acesso ao objeto dinâmico através 

do objeto imediato. Não é possível saber com certeza a real intenção dos produtores e roteiristas 

na produção do episódio, que seria o objeto dinâmico, mas é possível compreender o objeto 

imediato e as nuances narrativas por trás do contexto em que os índices foram produzidos. Isso 

é o que nos interessa no estudo. 

O episódio começa com uma clássica perseguição de carro entre Coringa, Arlequina e 

Batman. Arlequina está no volante ao comando do Coringa, que se acomoda confortavelmente, 

apreciando a fuga. Aos olhos do intérprete, temos aqui a representação dos papéis narrativos de 

vilão e mocinho. Coringa e Arlequina são signos, que carregam os índices tanto da figura do 
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vilão, como as figuras de cunho arquetípico do masculino e feminino, trazendo uma 

contextualização conjunta que una esses índices relacionados a um relacionamento conjugal 

tóxico. Enquanto Batman é signo que representa a figura do herói, no entanto, há uma pequena 

desconstrução de narrativa, já que a perseguição está na perspectiva dos vilões e não na do 

herói, como normalmente é estabelecido, deixando Batman como uma figura misteriosa e 

distante, para que o espectador possa se colocar no lugar dos vilões.  

Figura 69 - Coringa reprime Arlequina durante a fuga 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Durante a fuga, Arlequina e Coringa se desentendem, já que há uma divergência entre 

as coisas que ela percebe ao volante, e as ordens do vilão a ela. Coringa a manda virar o carro 

em uma estrada inacabada, Arlequina questiona, mas ele mantém a ordem, fazendo com que o 

personagem seja jogado no banco da frente. O vilão questiona a parceira sobre o porquê de ela 

não o ter avisado sobre a estrada inacabada, e ela responde que tentou, mas não conseguiu. O 

vilão então ignora e apenas diz para que ela lhe entregasse a arma, assim, ele poderia atingir 

Batman enquanto ela dirigia, mas a vilã lhe entrega a arma errada, sendo esta, uma de 

brinquedo. Após isso, Batman aciona um gancho para capturar o carro, e Arlequina consegue 

escapar com um plano próprio, enquanto é pressionada pelo parceiro. Os dois fogem. O rosto 

de Batman aparece, mostrando sua frustração. 

Na cena seguinte, os dois estão no esconderijo da gangue do Coringa. O vilão está 

furioso, e coloca toda a culpa da falha do plano em sua comparsa. Ele a encurrala fazendo 

acusações enquanto a personagem tenta argumentar timidamente para se defender. Os capangas 

da gangue demonstram afeição por Arlequina, rindo de suas piadas e se segurando para não dar 

razão a ela e irritar o verdadeiro chefe. Aqui, o episódio mostra os primeiros sinais da 

representação de um relacionamento heteroafetivo abusivo. A construção da cena mostra 

Coringa diminuindo Arlequina, a encurralando, dizendo que a vilã nunca contribuiu com a 

gangue, e que seu sucesso em escapar do Batman foi pura sorte. Coringa percebe que seus 

capangas demonstram certo respeito e afeição por ela, o que o deixa frustrado e com ciúmes. 
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Essa característica do vilão é mais explorada no quadrinho “Louco Amor” (1994), que será 

abordada mais à frente. 

                                

Figura 70 - Coringa acusa Arlequina pela falha do plano da gangue 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Ao perceber que está perdendo autoridade com ela estando ali, ele a expulsa, atirando-

a para fora do esconderijo com seus pertences. Arlequina se vira furiosa e diz “Tudo bem, você 

vai ver, vai se arrepender! Farei um grande assalto e depois vou rir muito de você!” Ela sai 

batendo os pés e logo em seguida se abaixa triste, lamentando que já sente a falta do Coringa. 

Um índice relacionado tipicamente ao abuso, no qual a vítima se sente emocionalmente 

dependente do agressor, podendo ter várias semelhanças com a Síndrome de Estocolmo. 

Mesmo que o relacionamento de assemelhe mais a índices de agressão doméstica, por se tratar 

da representação de um casal heteroafetivo, a comparação com a síndrome é bem recorrente 

pelo fandom, e até mesmo entre alguns pesquisadores132133 . 

Figura 71 - Arlequina é expulsa do esconderijo da gangue pelo Coringa 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

                                                           
132 A Síndrome de Estocolmo é uma terminologia criada pelo criminologista Nils Berejot em 1973, para denominar 

um estado psicológico em que a vítima adquire simpatia e afeto pelo agressor como mecanismo de defesa diante 

de uma situação de abuso. Não vendo como fugir da situação em que se encontra, a vítima adquire afeto pelo 

agressor para suportar e aceitar sua condição. O termo tem origem em um assalto ocorrido em 23 de agosto de 

1973 na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, em que os assaltantes mantiveram seis reféns em cativeiro durante 

6 dias. Para a surpresa da equipe que estava trabalhando no resgate, os reféns adquiriram afeição pelos assaltantes, 

despedindo-se deles com abraços quando foram finalmente resgatados. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/tecnologia/crime-que-originou-sindrome-de-estocolmo-completa-40-

anos/. Acesso em: 30 jul.2019. 
133 Disponível em: https://deliriumnerd.com/2017/09/11/opiniao-sindrome-de-arlequina/. Acesso em: 30 jul.2019. 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/crime-que-originou-sindrome-de-estocolmo-completa-40-anos/
https://exame.abril.com.br/tecnologia/crime-que-originou-sindrome-de-estocolmo-completa-40-anos/
https://deliriumnerd.com/2017/09/11/opiniao-sindrome-de-arlequina/


105 
 

Figura 72 - Arlequina jura ao Coringa que fará um grande assalto para superá-lo 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

                                       

Figura 73 - Arlequina declara já sentir falta do vilão, sem sustentar sua motivação 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Neste ponto do roteiro, é introduzida a dependência emocional da personagem pelo 

vilão, caracterizada pela figura da “mulher apaixonada” de Simone de Beauvoir. A descrição 

da autora reflete muito bem o índice que o relacionamento de Coringa e Arlequina representa 

enquanto signo. Quando o espectador vê a representação do relacionamento do casal, é natural 

que reconheça nele algo já existente na realidade, em suas relações e convenções sociais, sendo 

um índice de comportamento que está incorporado no imaginário. Para Beauvoir, a mulher 

apaixonada é aquela que abdica de si mesma em função de seu amado, que é tratado como se 

fosse seu dono absoluto. 

 

Em certos momentos de sua existência, alguns homens puderam ser amantes 

apaixonados, mas em nenhum há que se possa definir como “um grande 

apaixonado”; nunca abdicam totalmente, mesmo em seus mais violentos 

transportes; ainda que caiam de joelhos diante de sua amante, o que desejam 

afinal é possuí-la, anexá-la, permanecem no cerne de sua vida como sujeitos 

soberanos; a mulher amada não passa de um valor entre outros; querem 

integrá-la em sua existência, e não afundar nela uma existência inteira. Para a 

mulher, ao contrário, o amor é uma renúncia total em proveito de um senhor 

(BEAUVOIR, 2016, p. 461). 

 

Na cena seguinte, Arlequina invade o museu de Gotham para roubar um diamante. 

Durante o assalto, o alarme dispara, mesmo com todos os cuidados da vilã com os alarmes de 

segurança, mas logo ela percebe que não foi por sua causa que eles dispararam, mas sim de 

Hera Venenosa, que sai correndo de uma sala aberta, carregando alguma coisa, claramente 
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fugindo. Arlequina pega o diamante e foge também. Hera Venenosa vê a polícia chegando 

quando chega à entrada do museu, e ao invés de Arlequina deixá-la ser apanhada e fugir 

sozinha, ela puxa a outra para se esconder com ela. Depois de uma bronca por ter disparado os 

alarmes, Arlequina se apresenta a ela, até que são vistas por um casal de policiais. Arlequina 

consegue abrir uma brecha para que as duas consigam escapar, e ambas fogem do museu com 

seus roubos no carro da Hera Venenosa, que contente diz “Pode ser o começo de uma bela 

amizade”. 

Figura 74 - Arlequina ajuda Hera Venenosa a escapar 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 
Figura 75 - Arlequina se apresenta para Hera Venenosa 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 
Figura 76 - As vilãs fogem no carro de Hera Venenosa e se tornam oficialmente amigas 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Hera Venenosa a leva para seu esconderijo, localizado em uma região tóxica da cidade. 

Arlequina recebe de Hera uma injeção contendo um soro de imunidade às toxinas. Ela chora 

muito para receber a injeção e comenta que depois de viver tanto tempo com o Coringa, achava 
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que estaria acostumada à dor. Hera questiona como Arlequina suportava viver com o vilão, que 

responde acreditar que ele a ama de verdade, mesmo sendo cruel às vezes. Ao ouvir isso, Hera 

Venenosa ri e a chama de capacho, argumentando que Arlequina pensa daquela forma porque 

possui pouca autoestima e oferece uma dose de diversão criminosa para ajudá-la a se sentir 

melhor, focando-se em mexer com os homens. A essa altura, a narrativa foi construída para que 

o espectador sinta simpatia pela amizade que nascia entre ambas as vilãs, já que o episódio gira 

em torno da perspectiva de Arlequina. Está claro que os índices de comportamento estão 

voltados a uma dinâmica entre uma mulher emocionalmente independente diante de outra que 

está emocionalmente presa em um relacionamento abusivo. 

Figura 77 - Arlequina recebe a injeção com o antídoto de toxinas por Hera Venenosa 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Em seguida, aparece a reunião de um clube masculino, com homens de alta classe. Hera 

Venenosa entra triunfante através das sombras e diz “A piada, senhor presidente, é esta 

zombaria machista e obsoleta que vocês chamam de clube masculino. Agora eu pergunto, que 

tipo de empreendedores se recusam a admitir mulheres?” Arlequina aparece em seguida, 

deixando sementes das plantas de Hera, que amarram os homens do clube com vinhas, para que 

elas pudessem saquear a sala de troféus. A cena seguinte é uma sucessão de recortes de jornais 

com os crimes das duas vilãs, terminando com uma chamando-as de “As Novas Rainhas do 

Crime”. O título tem a representação de glorificação e independência das personagens, 

colocando-as acima de outros vilões que poderiam estar na primeira página. O índice de 

glorificação feminina e sua independência, enquanto a suposta função social do homem. Hera 

então prende o título com um ímã na geladeira junto com os outros recortes de jornais, o que 

pode ser entendido como uma forma de Hera mostrar à sua amiga que elas não precisam de 

ninguém além de elas mesmas, enquanto Arlequina prepara a mesa do jantar, cantando, 

mostrando que as duas estavam vivendo juntas como colegas de quarto. Hera coloca o jantar na 

mesa, e Arlequina arruma a salada no prato de um jeito que lembrasse o rosto do Coringa, 

dizendo sentir a falta dele. Hera se levanta e briga com ela por sentir saudades “daquele palhaço 

psicótico”. Nitidamente frustrada, arlequina diz que talvez se sentisse melhor se soubesse que 
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o Coringa também sente a falta dela, e a cena muda para o esconderijo do vilão, mostrando o 

lado dele na narrativa. 

 

Figura 78 - Gotham Times, jornal fictício da também fictícia cidade de Gotham noticia os crimes de 

Arlequina e Hera Venenosa, dando-lhes o título de “Novas Rainhas do Crime”. 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Aqui é estabelecido um relacionamento interessante entre Arlequina e Hera Venenosa. 

A postura de Hera vai ao encontro de elementos reconhecíveis dos movimentos feministas, que 

estavam adentrando as mídias de entretenimento como elemento narrativo. 

O relacionamento de amizade platônica entre elas estabelece como índice a sororidade 

feminina, que mesmo não sendo uma palavra existente em 1990, e ainda não existindo um termo 

forte e equivalente na língua inglesa, é uma palavra que descreve um conceito altamente 

reconhecível na narrativa do episódio. Segundo Silva (2016, p. 48), a palavra sororidade 

formalmente não existe, isto só aconteceu após ela popularizar na internet a partir da publicação 

Vamos juntas? – O guia da sororidade para todas, da jornalista Babi Souza, que define a 

sororidade como uma união entre as mulheres que se baseia na empatia e no companheirismo, 

visando alcançar objetivos em comum. A sororidade também é definida no sentido de se 

combater a rivalidade feminina, que seria um comportamento imposto socialmente, altamente 

divergente do imaginário acerca da amizade masculina, que é representada com valores como 

lealdade e fraternidade. “A rivalidade feminina é um mito criado e que é próprio da ideologia 

da dominação masculina que coloca essa rivalidade como algo naturalizado e tradicional para 

manutenção do poder patriarcal” (SILVA, 2016, p. 49 apud TIBURI, 2016, p.7). 

A amizade entre Arlequina e Hera Venenosa é um índice de sororidade neste episódio, 

pois faz a conexão entre desconstrução narrativa da rivalidade feminina e o conceito de amizade 

que desenvolvemos nas relações pessoais, conceitos que são palpáveis fora da tela da televisão. 

Quando Arlequina escolheu ajudar Hera Venenosa a fugir do museu junto com ela, ao invés de 

deixá-la ser capturada para que pudesse fugir sem ser notada, isso foi sororidade. Quando Hera 
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acolheu Arlequina em seu esconderijo, reconheceu que Arlequina estava em um relacionamento 

abusivo com o Coringa, e escolheu ajudá-la a se sentir valorizada e protegida, isso foi 

sororidade. A narrativa feminista está por toda a narrativa. 

 Continuando a descrição do episódio, na cena seguinte, Coringa berra pelo nome da 

Arlequina, porque o esconderijo está uma bagunça, ele não encontra nem as próprias meias, as 

roupas estão sujas, e ninguém alimenta as duas hienas de estimação.134 Ele questiona aos 

capangas o paradeiro de Arlequina, e eles lhe mostram o jornal com a manchete “Novas Rainhas 

do Crime”, e ele grita em frustração. A cena é nitidamente montada de forma cômica, fazendo 

alusão de uma vida doméstica comum, mas ambientada na realidade vilanesca e criminosa. O 

índice nesta cena é o relacionamento constituído nos papéis de gênero estabelecidos em um 

contexto machista e patriarcal, em que a mulher cuida e administra o lar, enquanto o homem é 

o chefe e provedor da família. E sem cada qual fazendo o papel que lhe cabe, o núcleo familiar 

desmorona. 

O casamento sempre se apresentou de maneira radicalmente diferente para o 

homem e para a mulher. Ambos os sexos são necessários um ao outro, mas 

essa necessidade nunca engendrou nenhuma reciprocidade; nunca as mulheres 

constituíram uma casta estabelecendo permutas e contratos em pé de 

igualdade com a casta masculina. Socialmente, o homem é um indivíduo 

autônomo e completo; ele é encarado antes de tudo como provedor e sua 

existência justifica-se pelo trabalho que fornece à coletividade. Vimos porque 

razões o papel de reprodutora e doméstica em que se confinou a mulher não 

lhe assegurou igual dignidade (BEAUVOIR, 2016, p. 186). 

 

Coringa questiona seus capangas sobre o paradeiro de Arlequina, e eles lhe respondem 

que ela foi embora porque ele mesmo a expulsou. Coringa então diz: “E daí? Ela sempre voltou 

antes?”, então os capangas mostram a manchete no jornal “As Novas Rainhas do Crime”, e o 

Coringa grita em frustração. Nesta parte, é importante perceber a natureza do ciclo vicioso que 

é o relacionamento de Coringa e Arlequina. Na frase dita pelo vilão, fica explícito que aquele 

tipo de situação é recorrente, e mesmo assim Arlequina voltava e continuava seu papel 

submissamente. Assim como disse Beauvoir (2016), em um casamento (que é a relação 

representada no episódio, mesmo que eles não sejam casados) ambos precisam um do outro, 

mesmo que não seja no mesmo nível de reciprocidade. Coringa precisa da Arlequina, pois ela 

lhe provia um conforto, podendo ficar despreocupado com a vida doméstica. Quando Hera 

Venenosa a acolheu, esse ciclo se quebrou, mesmo que temporariamente. Pela primeira vez, 

                                                           
134 As hienas Bud e Lou são as hienas de estimação de Arlequina. Ela os roubou de um criminoso extremamente 

rico, que estava planejando vendê-los como animais de estimação exóticos. As hienas são leais ao Coringa também, 

mas são muito mais apegados a Arlequina, que os trata como filhos. 
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Arlequina teve o vislumbre de uma outra opção que não fosse a dependência pelo homem que 

a domina. Ao menos por um tempo. 

Figura 79 - Coringa questiona o paradeiro de Arlequina, porque não consegue encontrar as próprias                                                                                                                       

meias, nem dar conta dos afazeres domésticos. 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Em seguida, é mostrado as duas vilãs fugindo facilmente de uma viatura policial, e 

novamente Arlequina reclama sentir falta do Coringa, Hera Venenosa a repreende, 

questionando até quando ela pretendia “servir como saco de pancadas”. Em seguida, elas param 

no semáforo, sendo assediadas por um grupo de homens, que as provocam. Arlequina, nervosa, 

ataca o carro com uma bazuca e acelera seu carro. Acerca disso, Hera Venenosa diz “eu acho 

que você ainda tem salvação”. A cena foi feita com propósito cômico, mas analisada de perto, 

apresenta índices de ligações fortes com a filosofia dos movimentos feministas e a constante 

crítica ao assédio feminino. Hera incentiva Arlequina a não aceitar esse tipo de atitude vinda 

dos homens, embora Arlequina não reconheça a mesma violência vinda do Coringa. Ficou claro 

que Hera Venenosa está representando os índices da filosofia feminista, de forma distorcida e 

caricata, pelo seu caráter vilanesco e cartunesco.135 A cena se encerra com Batman chegando 

na cena do crime, e colhendo o material deixado pelo rastro dos pneus do carro. Em seguida, 

transita para a batcaverna, onde o herói analisa os elementos tóxicos e descobre o esconderijo 

das vilãs, preparando-se para enfrentá-las com a ajuda de Alfred, que entrega uma máscara para 

protegê-lo das toxinas.  

Na cena seguinte, Arlequina telefona escondido, na calada da noite, para o esconderijo 

do Coringa, tomando cuidado para que Hera não a notasse. Coringa, com uma atitude carinhosa 

fingida, atende ao telefonema para rastrear sua localização. A animação novamente mostra 

índices da estrutura de um relacionamento conjugal, ao mesmo tempo em que é reconhecível 

como abusivo.  

 

                                                           
135 Algo semelhante a um cartum, a uma animação, que tem aspecto característico de animação. Disponível em: 

http://www.aulete.com.br/cartunesco. Acesso em: 19 jun.2019. 

http://www.aulete.com.br/cartunesco
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Figura 80 - Arlequina telefona para o Coringa escondida de Hera Venenosa 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Figura 81 - O vilão sentado em uma mesa, como um homem de família que trabalha em escritório, com                           

com uma fotografia da “esposa” posicionada na mesa de trabalho. 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Em seguida, Hera aparece perguntando se aconteceu algo e um barulho de vidro 

quebrando é ouvido, anunciando Batman entrando no esconderijo delas. Hera ataca o herói com 

uma de suas plantas e o captura. Elas o prendem em uma mesa com correntes para jogá-lo no 

rio tóxico e matá-lo afogado. Hera diz: “Temos aqui o típico agressor masculino 

convenientemente preso pelas garras da escravidão doméstica feminina. Admita, querido, você 

nunca pensou que duas mulheres fossem capazes de derrotá-lo”. A fala corrobora o argumento 

de Hera Venenosa representar os índices dos movimentos feministas de sua época, em seu 

elemento mais simplista e puro, para que o público possa reconhecer. A isso Batman responde: 

“Homem ou mulher, uma cabeça doente é capaz de qualquer coisa”.  

Como foi explicado no capítulo 1, por Madrid (2016), Batman é um herói, e ele é a 

representação da moral a ser seguida pelos leitores e espectadores, no caso da animação. 

Batman não se importa se seus adversários são homens ou mulheres, criminosos são criminosos. 

Não é mesmo? Nas décadas de 1950 e 1960, Batman desestimulava vigilantes mulheres a 

entrarem na luta contra o crime, como ocorreu com Batwoman e Batgirl, devido à moralidade 

vigente norte-americana, fundada em valores judaico-cristãos da burguesia protestante. Além 

da grande pressão do Código de Ética dos quadrinhos, que colocou uma verdadeira mordaça na 

representação das mulheres. O contexto da década 1990 em diante já é bem diferente. Batman 
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abandonou a postura de “opressor masculino” à medida que a moralidade burguesa americana 

foi se modificando. Aqui é possível notar que ele não estava interessado no gênero de suas 

adversárias, ou ao menos é o que ele acha, refletindo a opinião dos roteiristas e produtores. Será 

que Batman pensa que crê que mulheres e homens são iguais, mas não o crê de fato? “Assim é 

que muitos homens afirmam quase com boa-fé que as mulheres são iguais aos homens e nada 

tem a reivindicar, e, ao mesmo tempo, que as mulheres nunca poderão ser iguais aos homens e 

que suas reivindicações são vãs” (BEAUVOIR, 2016, p. 23).  

É provável que esse seja o caso de Batman, enquanto homem, em atitudes pequenas e 

significativas que corroborem esse fato. Batman nunca tem seu orgulho ferido quando é 

derrotado por uma mulher, mas em alguns casos ele fica surpreso, o que demonstra que ele 

subestimou essas mulheres antes. Essa atitude não é mal-intencionada, afinal, ele é um herói, 

mas são traços que ficam para trás. Ele não é o “opressor masculino”, que Hera o acusa de ser, 

mas há traços disso nele quando observamos amplamente em um contexto contemporâneo de 

masculinidade. 

Figura 82 - Hera Venenosa e Arlequina jogam Batman no rio de lixo tóxico 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Após a breve conversa, Hera e Arlequina o jogam para o rio de lixo tóxico. Em seguida, 

Arlequina repara que as luzes da casa estão acesas e questiona a amiga se foi ela quem deixou 

ligada. Ao entrarem, encontram Coringa e seus capangas sentados na mesa de jantar, devorando 

a comida delas. Coringa se apresenta, e Arlequina se joga nos braços dele, crendo que ele estava 

lá apenas para buscá-la, mas logo ele revela que seu único interesse são os roubos realizados 

pelas duas, que estão na bolsa de sua comparsa. O vilão ataca Hera usando o veneno de sua flor 

de lapela, e Arlequina se desespera. Mas logo a vilã se recompõe, dá uma risada e diz “não 

funciona comigo”. Já que a vilã é imunizada de todo e qualquer veneno proveniente de plantas. 

Em seguida, ela ataca Coringa e seus capangas, derrotando-os facilmente, e foge, puxando 

Arlequina pelo braço. Batman, que já havia escapado da armadilha delas, ficou ocupado demais 
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com Coringa e seus capangas, dando a oportunidade para as duas fugirem. Um conflito é criado 

entre Coringa e Batman, até o vilão atirar em um barril tóxico e explodir todo o local. 

Batman, em sua imagem de herói imaculado, que representa os índices da moralidade a 

ser seguida em sua sociedade judaico-cristã, salva Coringa, levando-o consigo em seu 

Batmóvel. “Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 

odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem”. (MT 5:44). Enquanto isso, Arlequina 

e Hera Venenosa fogem, e Hera se vangloria “nenhum homem pode nos capturar!” e o pneu do 

carro das vilãs é atingido por uma bala, disparada por uma policial mulher. O índice de 

moralidade na cena em que mulheres realmente não precisam de homens para construírem e 

viverem suas vidas, mas isso não justifica quebrar as estruturas da ética e da moralidade, que é 

representado pela policial mulher que as detém, levando-as presas. 

A última cena do episódio é feita com Coringa, Hera e Arlequina presos no Asilo 

Arkham. O vilão está em sua cela resmungando “é isso, na próxima vez que formar uma 

quadrilha, nada de mulheres”. Arlequina e Hera estão trabalhando com jardinagem, e a 

palhacinha diz, sonhadora “eu acho que a gente ainda pode se entender. Você não acha?”. Em 

resposta, Hera joga terra, ou fertilizante em Arlequina, e o episódio termina. 

Esta cena final estabelece um novo ciclo vicioso na narrativa de Arlequina: agora há 

alguém para tentar impedi-la de voltar ao Coringa, chamando-a para a razão. Apesar de Batman 

assumir esse papel posteriormente em outros episódios, indo muito mais além do que apenas 

libertá-la do Coringa, Hera Venenosa foi a primeira a estabelecer com todas as palavras para o 

público que o relacionamento entre Coringa e Arlequina não é recíproco, nem romântico, nem 

saudável. A pauta feminista que ronda Arlequina atualmente foi estabelecida muito antes, na 

época da construção da personagem. 

Em contrapartida, no episódio 72, o foco muda da discussão de sororidade feminina, 

introduzida no episódio 52, e passa para a construção do relacionamento entre Arlequina e 

Batman, o herói. O episódio mostra a primeira vez que os dois personagens interagem 

apropriadamente um com o outro, moldando um relacionamento. Nele, Coringa rouba uma 

bomba nuclear de um leilão ministrado por criminosos, e Batman precisa ajudar a polícia a 

encontrá-lo antes que o vilão colocasse em prática qualquer que fosse seu plano, já que o 

prefeito não concordou em evacuar a cidade por precaução, mesmo com as insistências do 

Comissário Gordon.136 Batman então sugere ao comissário que, para encontrar o Coringa, eles 

                                                           
136 James (Jim) Gordon é o Comissário de polícia de Gotham City. É um dos principais aliados de Batman, e pai 

de Bárbara Gordon (Batgirl). É um personagem muito valorizado na franquia Batman, sendo protagonista de 
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teriam que “pensar como ele ou recrutar alguém que pense”. A transição de cena seguinte 

mostra Arlequina internada no Asilo Arkham, indicando ser ela esse alguém. Arlequina é 

apresentada mascando chiclete, cantarolando e brincando com um bonequinho vestido de 

Coringa, fazendo alusão aos índices que remetem ao comportamento de uma criança, no 

entanto, a aparente inocência apenas torna o comportamento homicida e lunático de Arlequina 

mais atraente.      

Figura 83 - Arlequina mascando chiclete 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Figura 84 - Arlequina brincando com um bonequinho de arlequim 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Segundo Oliveira (2007, p. 60), as histórias de aventura possuem dois tipos importantes 

e antagônicos de mulheres: A mocinha/virgem e a vilã/vagabunda. Cada uma delas trazendo 

consigo comportamentos morais que devem ser exaltados e evitados. A mocinha é o reflexo da 

pureza, fragilidade, recato, ela exalta a masculinidade do herói, que age para com ela como um 

tutor “a fragilidade da mocinha valoriza a virilidade do herói e reproduz a relação 

criança/adulto, cujo duplo corresponde à relação obediência/autoridade. A fragilidade e a 

docilidade fazem-na criança a ser protegida a todo momento” (OLIVEIRA, 2007, p. 63). 

Os índices da infantilidade feminina reforçam a interpretação que o leitor/espectador faz 

do signo, relacionando-o com os comportamentos esperados de uma mulher, já que 

                                                           
algumas obras, como Batman: Ano 1, de Frank Miller (1987), e o seriado Gotham (2014), que terá sua sexta e 

última temporada em 2020. 
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narrativamente, ela está associada ao lado do herói. A vagabunda, por outro lado, está no lado 

antagônico da narrativa, representando os valores a serem desencorajados. “Ao contrário da 

mocinha, as vilãs das histórias em quadrinhos possuem uma personalidade forte e marcante. 

[...] todas são belas, sensuais, ousadas, aventureiras, mas também pérfidas, egoístas, maldosas 

e traiçoeiras” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). Ao contrário da imagem da virgem, a vagabunda 

possui feições mais maduras, e uma sensualidade provocante, com muitas curvas, exalando 

maturidade sexual. “A beleza da vilã não é angelical; não é envolta por uma aura infantil, mas 

sim pelo mistério. [...] A pintura que cobre seu rosto denuncia a vagabunda. Contudo, a 

vagabunda exerce um grande encanto sobre o homem” (OLIVEIRA, 2007, p. 69-70). 

A classificação de virgem e vagabunda, proposta por Oliveira, são signos arquetípicos 

bem específicos e bem distintos um do outro. No entanto, com a mudança dos quadrinhos, 

através das décadas, isso também foi mudado. No caso de Arlequina, especialmente quando 

nos referimos a ela ainda como vilã e não como anti-heroína, é interessante ver a mescla das 

duas características tanto em sua personalidade, como em sua aparência. Na narrativa do 

episódio, continuando a cena em questão, Arlequina está sem seu uniforme e maquiagem, com 

o cabelo à mostra, usando “marias-chiquinhas”, um penteado usado não apenas para remeter à 

imagem do arlequim, mas também para fazer alusão a uma criança: “os cabelos nas histórias 

em quadrinhos137 costumam acompanhar os cânones da moda; entretanto, mesmo seguindo as 

tendências, eles acumulam as funções de atributo sexual e classificatório na construção das 

mulheres de papel” (OLIVEIRA, 2007, p. 166). 

Os cabelos louros de Arlequina são tão dúbios quanto a sua personalidade, já que 

segundo Oliveira (2007), o tom amarelado nos cabelos das personagens podem significar tanto 

a pureza, o calor e a nobreza, como trazer a sensação de impureza quando se inclina para o lado 

negativo. Segundo a autora, nas décadas de 1930 e 1940, as mocinhas no geral possuíam cabelos 

pretos, enquanto as vilãs possuíam cabelos louros. No entanto, personagens como a Mulher 

Invisível, do Quarteto Fantástico, representando as donas de casa, mães e esposas do pós-

guerra, possuíam cabelos louros. Em Arlequina, especialmente na animação, o louro remete à 

infância, à docilidade e infantilidade, como a criança que ainda não amadureceu o suficiente 

para ter seus cabelos naturalmente escurecidos. Isso confirma como os signos, e em extensão 

os índices, se adaptam ao contexto em que estão inseridos. 

                                                           
137 Vale esclarecer que, apesar de ser uma animação, as estruturas dos personagens são completamente baseadas 

nos formatos contidos nos quadrinhos. Portanto, as definições para os quadrinhos também cabem nas animações. 

No caso de Batman: Animated Series, o design dos personagens são baseados no estilo de arte de Bruce Timm. 
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Além dos cabelos, a vilã possui trejeitos, falas e atitudes que remetem aos índices de 

comportamento próprios de uma criança mimada. E nisso está seu relacionamento com o herói 

Batman. Ele age como um pai conversando com uma criança mimada e desobediente, tal como 

o herói age com a mocinha. Quando o herói entra na cela de Arlequina para explicar a situação 

e pedir ajuda, é possível ver pela sua expressão, especialmente pelos movimentos da boca, que 

ele está tentando manter a compostura e a paciência diante dos comentários sarcásticos da vilã. 

Mais índices comportamentais relacionados à figura do pai. Ele lhe explica que Coringa está 

com uma bomba nuclear e que precisa da ajuda dela para encontrá-lo, caso contrário, todos na 

cidade, incluindo ela, irão morrer. De início, ela se recusa a ajudar, pois não quer trair seu 

amado, o que leva o herói a revelar o acordo que fez com o comissário Gordon de assinar a 

soltura da vilã, caso ela colabore com a investigação e não o traia. Durante a conversa, Batman 

está sempre apontando o dedo para ela, para cima e para baixo, como se estivesse dando uma 

bronca em uma criança, até mesmo o tom de voz usado na dublagem é levemente alterado para 

dar essa impressão, além de frases como “não tenho tempo para brincar”. No fim, Arlequina 

acaba aceitando o acordo, com o comportamento extrovertido e alegre, em contraste com o 

comportamento frio e sério de Batman. 

 
Figura 85 - Batman explicando a situação para Arlequina, 

gesticulando como se falasse com uma criança. 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 
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Figura 86 - Arlequina animadamente anuncia que vai trabalhar ao lado de Batman. 

A cena mostra o contraste de personalidades entre os personagens. 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Na cena seguinte, eles estão no batmóvel, com Arlequina algemada. Ela reclama, mas o 

herói a ignora. Robin aparece no monitor perguntando se Batman tem certeza que não precisa 

de ajuda com a vilã, e Batman o assegura que ele tem sim, ao mesmo tempo em que Arlequina 

usa um grampo de cabelo para se livrar das algemas. Ela diz que quer ouvir música e começa a 

apertar os botões no monitor do veículo, e Batman, desesperado, exclama um “não!”, enquanto 

uma espécie de paraquedas é acionado, fazendo o veículo perder o controle. Quando ele 

consegue parar o Batmóvel, se inclina para ela, apontando o dedo em tom de bronca “Arlequina, 

preste bem atenção: não fale nada, não toque em nada, nem faça nada a menos que eu mande, 

entendeu?”. E ela lhe responde: “sim, senhor!”. Em seguida, ele dá a partida no carro, e pede a 

ela calmamente que lhe mostre o último esconderijo do Coringa, enquanto ela o imita fazendo 

caretas, com birra. A cena é construída de forma cômica, utilizando-se dos índices que os 

espectadores identificam da dinâmica entre pai e filha, a fim de fazer a associação da cena com 

a vida cotidiana. “A fragilidade da mocinha valoriza a virilidade do herói e reproduz a relação 

criança/adulto, cujo duplo corresponde à relação obediência/autoridade” (OLIVEIRA, 2007, p. 

63). 

Figura 87 - Batman dá uma bronca em Arlequina por mexer no painel de controle de seu batmóvel. 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 
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Figura 88 - Arlequina fazendo birra, imitando Batman enquanto ele não está olhando 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Arlequina leva Batman ao último esconderijo em que ficou com o Coringa, 

descrevendo-o como “este aqui era o nosso ninho de amor preferido”. Ela diz para o herói ficar 

à vontade enquanto ela veste “alguma coisa mais confortável”. Batman encontra no esconderijo 

monitores que vigiavam a estação de polícia, a sala do prefeito e a sala do Comissário Gordon, 

mostrando que o vilão estava a par de tudo o que ocorria na cidade, todas as investigações 

policiais e decisões políticas.  

Um close é dado no rosto de Batman, que fica apavorado ao se dar conta daquilo. Em 

seguida, as duas hienas de Arlequina e Coringa aparecem e atacam o herói. Arlequina volta a 

aparecer, agora vestindo seu uniforme vilanesco clássico, e chama pelas hienas, agradando-as 

como se fossem cachorrinhos de estimação, dando-lhes comida. Ela pergunta a Batman o que 

ele achou do esconderijo, e ele diz a ela como o Coringa tem a cidade na palma da mão com 

aqueles monitores. A vilã, apaixonadamente, afirma que Coringa é um gênio. O herói, 

mostrando certa empatia, a questiona do porquê ela é tão atraída pelo Coringa: “Por que essa 

atração, Quinn?138 Essa admiração doentia pelo Coringa?”, ao passo que ela lhe responde: 

“Olha, Batman, quando eu era médica vivia ouvindo os problemas das outras pessoas. Aí 

conheci o senhor Coringa, que me deu a chance de falar e tornou a vida divertida”.139 Batman 

questiona se ela acha divertido ferir pessoas, e ela responde que “é só brincadeira”. “Espero que 

saiba rir quando chegar a sua vez”. Responde o herói. Ela cruza os braços e mostra a língua. 

                                

                                                           
138  “Quinn” é referência ao nome original de Arlequina: Harley Quinn, que deriva de seu verdadeiro nome, Harleen 

Quinzel. 

139 A fala é uma referência ao quadrinho Louco Amor, já tanto o quadrinho como o episódio são de 1994. O 

quadrinho é de fevereiro, e o episódio foi lançado em maio. 
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Figura 89 - Arlequina com suas hienas Bud e Lou 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Eles se dirigem para outro esconderijo, Batman avisa isso a Robin. A dupla inusitada de 

herói e vilã escala o prédio onde se encontra o tal esconderijo, e entram sorrateiros. Arlequina 

faz brincadeiras, e Batman pede silêncio. Ela argumenta que não há razão, já que ninguém 

aparecia por ali há muito tempo, mas quando abrem a porta, encontram um verdadeiro evento 

de alta classe acontecendo no local, com vários criminosos engravatados jogando jogos de azar, 

comendo e bebendo. Quando os criminosos avistam Batman, correm para confrontá-lo, e para 

contornar a situação, Arlequina acerta o herói por trás, fingindo estar do lado deles. Os 

criminosos jogam o herói amarrado em uma mesa de poker. Arlequina age como estando do 

lado deles, mas o líder questiona o que ela estava fazendo junto com o Batman. Ela argumenta 

que não fazia o menor sentido ela estar com o herói, e o líder do clube de criminosos acredita 

nela. Arlequina questiona o líder se ele não viu o Coringa, e ele responde que não, dizendo não 

entender o que uma “gostosinha” como ela viu em “um porco como o Coringa”. Arlequina vê 

o Robin entrando por uma janela e resolve distrair o clube, a fim de dar oportunidade ao garoto 

prodígio para que solte o Batman. A partir desse ponto, é possível ver o lado da vagabunda em 

Arlequina, que usa como artifícios a sedução e a trapaça para alcançar seus objetivos. Ela sobe 

ao palco e começa a cantar ao som de um piano, usando as curvas de seu corpo para distrair a 

plateia, empinando a bunda e remexendo os quadris. Nesta cena, ela não é a Arlequina criança 

mimada e desobediente, mas sim a Arlequina mulher, a vilã que usa seu corpo para conseguir 

o que quer. A clássica e típica vagabunda dos quadrinhos. No entanto, o inusitado está na 

situação em que isso está sendo usado, ou seja, para salvar o herói. 

    

  



120 
 

Figura 90 - Arlequina performa, usando seu corpo para distrair o clube de criminosos 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Enquanto Arlequina dança, e seduz, Robin entra no local e solta Batman. Ao fim da 

performance, Batman ataca os criminosos junto de seu parceiro e com o auxílio da vilã, fugindo 

do local. Ela pergunta aos dois se eles viram como ela derrotou os criminosos, buscando a 

aprovação deles. Robin pergunta o que ela era antes de enlouquecer, e Batman responde que 

ela era médica psiquiátrica, fazendo referência ao quadrinho Louco Amor, conectando o 

quadrinho à animação. Batman questiona Robin se há algum sinal do Coringa, e o rapaz 

responde que não tem nada sobre ele, e que quando conversou com o Comissário Gordon, este 

lhe relatou que o prefeito se recusa a permitir evacuar a cidade. Arlequina ri e diz que 

obviamente isso estava acontecendo porque o Coringa estava com o prefeito como refém, 

usando-o para segurar a polícia de Gotham. Em seguida, é mostrado o Coringa com o prefeito 

amarrado em uma cadeira. Eles estão na beira de uma piscina, em um local afastado da cidade. 

Coringa pula na piscina em trajes de banho e uma boia de pato, como se estivesse de férias. Na 

cena seguinte, é mostrado Batman observando por um binóculo quando o prefeito é colocado 

na piscina pelos capangas do vilão. Arlequina se vangloria: “Viu? Eu conheço ou não conheço 

o senhor Coringa? Vocês estavam pensando que eu sou só uma loirinha burra, mas eu peguei 

os dois!”. Batman diz “bom trabalho” e a algema no carro, dizendo fazer isso para que ela não 

avise ao Coringa. Batman e Robin correm em direção ao local que Coringa está com o prefeito, 

largando Arlequina trancada e algemada no carro. Mas ela revela que a mão que Batman 

algemou era falsa, retirando-a, ela escapa. 

Na cena seguinte, o prefeito pede ao Coringa que faça suas exigências, para que aquilo 

acabe logo. O vilão revela que não há nenhuma exigência e que seu único e verdadeiro objetivo 

é meramente explodir a cidade para se livrar dele, da polícia e de Batman de uma vez só. Ele 

telefona para seus capangas e pede um avião que já está em posse deles. O prefeito questiona 

sobre os cidadãos, que são inocentes, e Coringa diz que é exatamente isso que faz o ato ser 

“uma grande piada”. Em seguida, jogando a cadeira onde o prefeito está amarrado para o fundo 
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da piscina, para que ele morra afogado. Neste momento, a dupla de heróis aparece, Robin entra 

na piscina para salvar o prefeito, e Batman persegue o vilão. Os dois têm um breve confronto, 

em que Coringa é derrotado. A situação aparentemente caminha para uma conclusão, quando 

Arlequina surge e ataca a dupla dinâmica, e depois se atira nos braços do Coringa. Batman 

reclama que eles tinham um acordo, mas Arlequina diz que o acordo está desfeito, consumando 

sua traição ao herói, tal como uma vilã traiçoeira faria, afinal, sua lealdade é para com seu 

amado. “Para justificá-lo, destina esse amor àquele que detém todos os valores; assim é que se 

liberta de sua transcendência: ela subordina à do outro essencial de quem se faz vassala e 

escrava” (BEAUVOIR, 2016, p. 471).  

Exercendo sua função de auxiliadora, Arlequina se entrega completamente aos desejos 

e ambições de seu amante, que usa todos os artifícios para usá-la e se beneficiar de sua paixão 

por ele. Assim, quando o avião chega, Coringa aciona a bomba, que explodiria em dez minutos, 

e leva Arlequina consigo em seus braços, agindo como um homem romântico: “venha querida! 

Vamos para uma altitude segura, ver a queima dos fogos!”                                                                          

Figura 91 - Arlequina trai Batman e Robin e se une ao Coringa 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Robin grita enquanto Coringa está entrando no avião com ela: “foi sorte sua, Arlerquina, 

estar aqui! A contagem regressiva não daria ao Coringa tempo o bastante para passar em 

Arkham e pegar você!”. Diante disso, Arlequina pergunta ao vilão, manhosa, se ele iria buscá-

la se ela não estivesse ali, e o vilão a assegura que sim, mas como ela já estava ali, ele poderia 

poupar tempo. No entanto, o plano de Robin começa a funcionar, pois se dando conta de que o 

tempo não era suficiente, ela questiona se Coringa vai realmente deixar seus amigos de Arkham 

para trás, entre eles, Hera Venenosa, sua melhor amiga. O Batman complica ainda mais a 

situação do vilão quando lembra à Arlequina que as hienas também estão sendo deixadas para 

trás, e a vilã faz um escândalo. Ela se desvencilha do Coringa e corre para soltar Batman. O 

vilão entra no avião e larga sua parceira para trás. Enquanto ajuda o herói a se soltar, Arlequina 

diz: “sabe, Batman, de repente eu percebi que o senhor Coringa não é o homem certo para 

mim”. O vilão então atira dois mísseis contra eles, sem se importar se a parceira seria morta 
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também. Após a explosão dos mísseis, ele observa pelos binóculos e vê que todos sobreviveram. 

Frustrado por falhar em matar seu arqui-inimigo, ele manda que seus capangas retornem com 

o avião, afirmando que a bomba irá explodir, mesmo que ele tenha que morrer junto. Ele 

bombardeia os heróis, mas é detido por Arlequina, que estava se sentindo traída e usada. Após 

derrubá-lo e encurralá-lo, ela lhe aponta uma arma, pronta para matar o vilão. Batman tenta 

convencê-la do contrário, sem sucesso. O Coringa então aposta na profunda obsessão dela por 

ele e diz “não se atreveria! Não teria coragem! Nem em um milhão de anos!” Mas mesmo em 

lágrimas, Arlequina atira contra ele. A sorte do vilão, no entanto, foi o fato de a arma ser de 

brinquedo. Batman e Robin suspiram aliviados. Arlequina espera por uma reação violenta por 

parte do amante, mas ele apenas ergue os braços e diz “Amor! Você é a maior!”.  

E o episódio termina com Arlequina atirando-se em seus braços. 

Figura 92 - Arlequina hesita em matar o Coringa 

 
Fonte: Batman: A Série Animada (1992) 

 

Como visto anteriormente, a relação de Coringa e Arlequina é um ciclo vicioso, a 

profunda representação de um relacionamento abusivo, no qual o vilão manipula e se aproveita 

do amor doentio de Arlequina por ele, mas de certa forma, Batman também possui uma natureza 

manipuladora com relação à Arlequina, embora seja com uma motivação completamente 

diferente.  

Como visto neste episódio, o relacionamento construído entre Batman e Arlequina é 

uma representação cômica de um pai que educa uma filha malcriada. Há em Batman uma certa 

tutela e dominância sobre a personagem. Aqui ele está exercendo o que já foi exposto no 

capítulo 1, Batman é a representação da moral vigente, aquele que ensina o leitor/espectador o 

que é certo e errado, e isso reflete na forma como ele tratou a conduta das mulheres em seu 

caminho, Batwoman, Batgirl, Mulher-Gato, e agora, Arlequina. Mas o triângulo Arlequina, 

Coringa e Batman será mais explorado na próxima mídia que analisaremos, o quadrinho Louco 

Amor, de 1994. 
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Com o grande sucesso e popularidade de Batman: A série animada, Bruce Timm e Paul 

Dini foram convidados a produzir uma edição especial em quadrinhos baseada na série 

animada, ou seja, ainda não inserida na continuidade canônica nos quadrinhos. Os dois estavam 

bastante empolgados com a personagem Arlequina e andavam conversando sobre sua possível 

origem há algum tempo. Vendo a oportunidade, os dois resolveram usá-la para contar a origem 

da vilã, tal como desejavam.140 E, assim, nasceu a história Louco Amor (Mad Love) em 

fevereiro de 1994. Devido à diferença de público, a linguagem da obra se difere levemente da 

animação, contendo muitas referências de cunho sexual, já que o quadrinho não estava focado 

no público infanto-juvenil, mas ainda mantinha a identidade narrativa da animação. 

Figura 93 - Louco Amor (Mad Love), 1994 

 
Fonte: drive.google141 

 

A origem de Arlequina é contada em forma de flashbacks pela própria personagem, e 

por relatos pesquisados e descobertos por Batman. O tempo narrativo da obra se constitui em 

idas e vindas entre o passado e o presente, a fim de justificar os comportamentos da personagem 

com mais profundidade. O tempo narrativo é algo importante a ser considerado: “As histórias 

em quadrinhos não são a simples narração de um fato enquanto mimese. A representação 

                                                           
140 Coletânea Louco Amor e outras histórias, p. 8 e 9. 

141 DRIVE.GOOGLE.COM Louco Amor (Mad Love), 1994. Disponível em: encurtador.com.br/nrLP9. Acesso 

em: 17 jul.2019. 
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imitativa é um tornar presente de novo um acontecimento, pelas ilustrações. O tempo é 

reproduzido pela sucessão dos quadros, à medida que se vai lendo” (CAGNIN, 2015, p. 74). 

No primeiro ato da história, a narrativa tem início com o Comissário Gordon indo fazer 

um check-up dentário obrigatório pelo departamento de polícia. Ele é chamado e, reclamando 

o quanto odeia aquilo, vai até o consultório. A silhueta do dentista é mostrada, e a figura 

misteriosa o manda se sentar. Quando o comissário o faz, é revelado que o dentista na verdade 

é o Coringa. Arlequina é introduzida, vestida de assistente, e prende o comissário à cadeira. 

Como se tudo não passasse de uma brincadeira, os dois agem como seus disfarces sugerem, 

mas com toques de sadismo e sede de sangue. 

Neste primeiro momento é possível notar os papéis do relacionamento entre Coringa e 

Arlequina através das escolhas dos disfarces. Coringa é o dentista, e Arlequina é a assistente. 

Com o conjunto dos índices, o leitor pode fazer associações para completar a compreensão do 

objetivo narrativo. O tom de casualidade a uma consulta dentária; o tom assustador associado 

a essas consultas pelo senso comum, e associar os papéis dos personagens por essas figuras. 

Como dentista, Coringa é o doutor, aquele de detém o conhecimento, superioridade e aquele 

quem dá a palavra final, enquanto a assistente apenas obedece e auxilia o dentista, nunca está 

ao pé de igualdade, pois seu papel é de pouca importância, podendo ser facilmente substituída. 

O dentista funciona sem a assistente, mas a assistente só o é por causa do dentista. Essa 

associação também trabalha em conjunto com os índices do relacionamento heteronormativo 

mais tradicional. “O homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. Ela não é senão 

o que o homem decide o que ela seja; [...] A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao 

homem, e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o 

Sujeito, o Absoluto, ela é o Outro” (BEAUVOIR, 2016, p. 13). 

Figura 94 - Coringa e Arlequina atacam o Comissário Gordon disfarçados de dentista e assistente

 
Fonte: drive.google 
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Na cena seguinte, quando Coringa está prestes a começar seus procedimentos doentios 

no comissário, Batman entra em cena no momento certo, como todo bom herói. O vilão estranha 

o quão adiantado ele está, e o homem-morcego revela que a dica deixada foi muito óbvia. Esta 

dica foi deixada por Arlequina. Ela já estava preparada para a aparição do herói, e joga nele um 

gás (que tipo de gás, a história não revela) e faz uma piada “ele tá com problemas de gases, 

senhor C”. Enciumado, o Coringa a agarra pelas pontas do chapéu de arlequim e grita: “EU 

FAÇO AS PIADAS AQUI! ENTENDEU?!”, e ela responde, acuada e assustada com um “sim, 

senhor”. E jogando uma granada de presente para Batman e o comissário, a fim de distraí-los, 

ele foge com Arlequina em seu encalço. Nesta cena é introduzida na história um certo ciúmes 

do vilão a respeito de sua parceira brilhar em cena mais do que ele. Um aspecto que será 

abordado no fim da narrativa, então vamos guardá-lo na gaveta por hora e prosseguir. 

Figura 95 - Arlequina ataca Batman com um gás 

 
Fonte: drive.google 

 

Figura 96 - Coringa agride Arlequina verbalmente 

 
Fonte: drive.google 

 

É interessante observar como as características da vagabunda estão muito mais presentes 

em Arlequina nessa obra do que na animação. A relação dual entre virgem e vagabunda também 
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existem nessa narrativa, mas ao contrário da animação, o lado da vagabunda está mais 

acentuado e presente. Arlequina teve sua sexualidade muito mais mostrada e explorada do que 

fora antes. Suas curvas mais expostas, os seios e quadril mais acentuados, as poses e 

enquadramentos mais provocativos, ainda mais no teor narrativo. Na cena seguinte, quando a 

história finalmente começa após a aparição do título, Batman está na batcaverna. Ele desabafa 

com Alfred o quanto está frustrado por ser cada vez mais difícil deter o Coringa, e com 

Arlequina ajudando-o essa dificuldade aumentou muito. Aqui é introduzido o fato de que o 

Coringa precisa de Arlequina, ela é útil, e isso é o que o faz mantê-la por perto. 

O herói investigou o passado da criminosa, e revela, tanto para Alfred como para o 

leitor, que “desde o começo, Arlequina não era nenhum anjo”. Batman introduz o passado de 

Arlequina como uma adolescente que conseguiu uma bolsa de estudos para a Universidade de 

Gotham State, mas que seu objetivo era, na realidade, conseguir um diploma do departamento 

de psicologia da universidade, mas para isso, ela não queria estudar. O método para a então 

estudante, apesar de não estar nas palavras de Batman, está na narrativa das ilustrações. Ela 

usava seu próprio corpo para conseguir passar nas disciplinas, seduzindo e se relacionando 

sexualmente com os professores. E, após formar-se, ela começou a fazer fama com livros de 

autoajuda, quase se tornando uma “psicóloga badalada”, nas palavras de Alfred. A verdadeira 

vagabunda, que usa seus artifícios de sedução para alcançar seus objetivos. Arlequina não era 

uma aluna dedicada e estudiosa, ela sempre foi uma mulher vulgar e trapaceira.  

Segundo Oliveira (2007), isto é uma caraterística da vilã, representar aquilo que é 

abominável e inaceitável no comportamento de uma mulher, sempre associado com a liberdade 

sexual, de alguma forma. Enquanto a mocinha é virgem, recatada e se resguarda, a vilã explora 

suas possibilidades como mulher, sendo naturalmente perigosa e predadora. E embora a 

representação da mocinha/heroína tenha se modificado bastante com o passar do tempo, 

tratando a liberdade sexual de forma menos dicotômica, essa diferenciação focada no 

comportamento sexual ainda existe. O leitor naturalmente vai fazer o resgate dos índices 

referentes aos estereótipos com que teve contato, com suas referências. E sendo o herói o 

detentor da moral exemplar, ele deixa claro “ela não era nenhum anjo”, o que induz à inclinação 

narrativa de que seu comportamento é errado. 

É essa tentação que o leitor de histórias em quadrinhos deveria exorcizar, e 

para exorcizá-la era necessário sabê-la. Então, os editores cônscios de seus 

deveres morais e da grande oportunidade de conquistar um mercado 

composto, em sua maior parte, pelo público masculino, não hesitaram em 

explorar todas as possibilidades de cativar o imaginário de meninos e 

adolescentes. O que pode ser mais cativante que uma bela mulher erotizada? 

(OLIVEIRA, 2007, p. 69, grifo da autora). 
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Figura 97 -  Narração de Batman sobre o passado de Arlequina como Harleen Quinzel. Enquanto estudante, ela 

se envolvia sexualmente com professores para alcançar boas notas. É interessante observar os elementos típicos 

da Vagabunda em sua linguagem corporal e expressões faciais 

 
Fonte: drive.google 

 

A cena que segue é focada na dinâmica entre Coringa e Arlequina como um casal. 

Sempre focado nos índices de um casamento heteroafetivo, refletindo os papéis sociais de um 

casal tradicional estereotipado, mesclando-se com a vida lunática e criminosa dos personagens, 

a fim de buscar o humor. Coringa está muito ocupado, focando-se em encontrar um plano 

perfeito para matar Batman de uma forma que lhe deixasse satisfeito. Arlequina entra em cena 

com grande destaque nos enquadramentos, usando uma camisola vermelha e transparente, a 

fim de seduzir o seu amado. Ela faz inúmeras investidas, recheadas com trocadilhos de cunho 

sexual, Coringa afasta-a porque ele está tentando se concentrar no seu plano, tal como um 

marido tenta se concentrar em seu trabalho, mas a vaidosa e carente esposa não deixa. Ele a 

culpa pelo seu fracasso, a responsabiliza por isso, e a expulsa de seu “escritório”, jogando-a na 

sarjeta e na sujeira, onde estão as hienas. Um cenário realmente significativo sobre onde é o 

lugar dela nesse relacionamento. Arlequina reconhece que estar com o Coringa é uma loucura, 

que ele não a valoriza, e que ser desprezada pelo desejado amante é algo corriqueiro. E na busca 

de um culpado, ela elege o Batman. 
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Figura 98 - Arlequina tenta chamar a atenção do Coringa através da sedução, sem sucesso. 

Nesta cena, ela faz um trocadilho entre seu nome do original do inglês 

(Harley Quinn) e marca de motocicletas Harley 

 
Fonte: drive.google 

 
Figura 99 - Coringa expulsa Arlequina, por estar atrapalhando seu processo na criação de um plano para derrotar 

Batman 

 
Fonte: drive.google 

Figura 100 - Arlequina culpa Batman pelo descaso e pelos abusos sofridos pelo Coringa. 

 
Fonte: drive.google 
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É importante apontar que a relação entre o triângulo Batman, Coringa e Arlequina 

possui três pontos de vista. Na perspectiva de Arlequina, Batman é o culpado pelo 

comportamento frio, violento e distante do Coringa para com ela, sente ciúmes de toda a atenção 

e obsessão que seu amante oferece a ele. Em sua loucura e obsessão, típica dos vilões do 

universo Batman, Arlequina não aceita que simplesmente o Coringa não a ame, mesmo ela 

tendo consciência disso. 

Tentando pensar no que fazer e compreender a situação em que se encontra, Arlequina 

se lembra de seu passado, quando conheceu o palhaço do crime. O leitor agora se depara com 

uma cena de flashback142, narrado pela vilã. Ela solicitou sua residência como psiquiatra no 

Asilo Arkham, porque estava interessada nas mentes criminosas. Aqui é revelado que seu nome 

verdadeiro é Harleen Quinzel, e a dra. Joan Leland, que estava apresentando o hospital 

psiquiátrico, ao ver Harleen dizer que achava as personalidades extremas, desafiantes e 

excitantes, sugeriu que ela estaria fazendo isso por visibilidade e dinheiro, com intenção de 

escrever um livro sobre esses pacientes. Ela alerta a dra. Quinzel, que aqueles pacientes eram 

perigosos, mas a residente não estava escutando, porque estava muito ocupada admirando o 

Coringa.  

O vilão flerta com ela, lhe manda flores escondido em sua sala, e isso encanta a jovem 

doutora. Na cena seguinte, ela confronta o vilão, ameaçando contar que ele havia conseguido 

sair sozinho de sua cela. Ele retruca, dizendo que se a intenção dela era contar, já o teria feito. 

Ele corta o assunto, e diz o quanto gostou do que ouviu sobre ela, especialmente seu nome. Ele 

diz que Harleen Quinzel143 era muito semelhante à Arlequina, e o quanto aquele nome o fazia 

feliz. Esta cena é extremamente importante, pois é o marco do nascimento de Arlequina. Um 

renascimento simbólico, que marca o início da transição da personagem, como uma mulher que 

busca seus próprios interesses e seu próprio bem-estar, para uma comparsa dedicada, leal e 

apaixonada, que sacrifica a si mesma pelo prazer de satisfazer os desejos de seu homem. “Para 

justificá-lo, destina esse amor àquele que detém todos os valores; assim é que liberta de sua 

transcendência: ela a subordina à do outro essencial de quem se faz vassala e escrava. É afim 

de se encontrar, de se salvar, que ela começa por se perder nele” (BEAUVIOR, 2016, p. 471). 

O Coringa a transformou de um ser único e independente para uma parte dele. O casal 

icônico de palhaços, Coringa e Arlequina. Da mesma forma que o mito judaico-cristão da 

                                                           
142 É a interrupção de uma sequência cronológica narrativa para mostrar eventos ocorridos anteriormente. O 

flashback é um recurso usado para situar o leitor/espectador sobre razões narrativas de acontecimentos na linha 

cronológica de uma história situada no presente, esclarecendo eventos ocorridos no passado.  
143 Na versão original do inglês, Arlequina é chamada de Harley Quinn, um trocadilho muito mais próximo de seu 

nome verdadeiro, Harleen Quinzel. 
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criação, em que a mulher é criada como uma extensão do homem, para lhe auxiliar, da mesma 

forma Arlequina foi criada à imagem e semelhança do Coringa, para lhe auxiliar como 

cúmplice, como ferramenta, semelhante ao homem que nomeia a mulher, por ser ossos de seus 

ossos e carne de sua carne, Coringa lhe dá seu novo nome e sua nova identidade. “E disse Adão: 

Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta será chamada varoa, porquanto 

do varão foi tomada” (GN 2:23). 

Figura 101 - Coringa batiza a Dra. Harleen Quinzel com seu novo nome: Arlequina. 

 
Fonte: drive.google 

 

O vilão manipula a jovem Dra. Quinzel, que não descansou até conseguir uma sessão 

com o vilão. Ela foi alertada e se preparou muito, mas mesmo assim, ele consegue manipulá-la 

e conquistá-la cada vez mais, até que enfim, Arlequina se apaixona por ele. Desde aquele 

momento, ela viu no Batman um culpado por todas as ações do Coringa. Para ela, o Coringa 

era vítima, e Batman era o vilão a ser combatido. E então, o Coringa escapou. A história não 

esclarece se Harleen auxiliou nessa fuga, apenas mostra seu relato de que ela ficou 

extremamente preocupada. Horrorizada e decidida a ajudar o seu amado, Arlequina corre para 

uma loja de fantasias e pegadinhas, rouba sua clássica roupa de arlequim, maquiagem e várias 

bugigangas de pegadinhas, invade o Arkham, resgata o Coringa e foge com ele.  

Neste ponto o flashback termina e retorna ao presente. Arlequina conta que alimentava 

expectativas com relação àquele relacionamento, e uma ilustração cômica ocupa quase a página 

inteira, com a vilã fantasiando uma vida doméstica com o Coringa, casada e com filhos, como 

uma família tradicional, daquele formato cômico que seu relacionamento é representado. A 

perfeita mulher apaixonada e devota, descrita por Beauvoir. Ela está convencida de que sua 

fantasia não se realizou e nunca se realizará enquanto o Batman estiver no caminho. 
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Figura 102 - Arlequina idealiza uma vida doméstica ao lado do Coringa 

 
Fonte: drive.google 

 

Ela então toma posse de um dos planos descartados do Coringa e decide colocar em 

prática. Ela envia uma fita cassete ao Comissário Gordon, destinada a Batman, que a assiste 

junto ao comissário em sua sala. A fita contém uma mensagem, em que Arlequina, aparentando 

estar muito assustada e arrependida, diz que o Coringa tem uma bomba para explodir toda a 

cidade por vingança. Ela diz que vai entregar todos os planos do vilão ao Batman, se ele lhe 

conceder proteção. Ela marca um encontro com o herói, desde que ele vá sozinho. E Batman 

vai. Ele investiga todo o perímetro atrás de armadilhas e não encontra nada, apenas a jovem 

arrependida Arlequina, sem maquiagem, sem máscara.  

Figura 103 - Arlequina engana Batman, fingindo estar arrependida 

 
Fonte: drive.google 
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Figura 104 - Batman é enganado e capturado por Arlequina 

 
Fonte: drive.google 

 

No meio da conversa entre os dois, Coringa aparece, chamando Arlequina de traidora e 

atirando contra os dois, Batman se joga sobre ela para escapar dos tiros, e joga um de seus 

batrangues contra o vilão, mas, em seguida, ele vê que não passava de um robô. Era uma 

distração. O herói fica tonto e é revelado que Arlequina o sedou com uma medicação injetável. 

Arlequina o enganou. Quando o herói acorda, está amarrado com correntes de cabeça para 

baixo, pairando sob um tanque de piranhas, sendo observado pela vilã. Ele pergunta pelo 

Coringa, mas ela revela que o arrastou sozinha até ali. Ela alega não ser nada pessoal, mas que 

se livrando dele, poderia vier feliz ao lado do Coringa. Ao perceber que Arlequina alimentava 

esperanças de um romance, Batman ri, e Arlequina se assusta com sua risada. 

Figura 105 - Batman ri de Arlequina 

 
 Fonte: drive.google 

 

O herói conta a ela que Coringa nunca amou ninguém além de si mesmo, que ela apenas 

foi usada, e que as histórias confidenciadas a ela eram apenas mentiras manipuladas conforme 

a situação, para que o Coringa pudesse comover quem precisasse. Irritada e confusa, Arlequina 

decide matá-lo, e então Batman argumenta como ela iria provar que o pegou. Ele seria comido 

pelas piranhas e nada restaria para trás que provasse que ela realmente o pegou. Aqui, Batman 
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manipula Arlequina para chamar o Coringa. Se o vilão a manipulou com mentiras, o herói a 

manipulou com a verdade. De qualquer modo, não importa, Arlequina foi manipulada como 

uma criança ingênua por dois homens, o reflexo da imagem da virgem florescendo na 

personagem como uma criança iludida e facilmente enganada, ao mesmo tempo que é uma 

mulher perigosa. A verdadeira mescla da virgem e da vagabunda. Arlequina telefona ao 

Coringa, que quando fica sabendo que a comparsa capturou o Batman sozinha e estava prestes 

a matá-lo, segue furioso ao seu encontro. 

Neste ponto, as motivações do vilão são completamente expostas, quando ele imagina 

os outros vilões rindo dele por deixar que Batman fosse morto pela sua namorada. O que estava 

em jogo era algo muito maior do que o bom senso, ou a honra de matar seu arqui-inimigo como 

desejasse, o que estava em jogo era sua masculinidade. “Certos homens temem a concorrência 

feminina. [...] Um dos benefícios que a opressão assegura aos opressores é de o mais humilde 

destes se sentir superior: [...] Para todos os que sofrem de complexo de inferioridade, há nisso 

um linimento milagroso: ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou 

desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade” (BEAUVOIR, 2016, p. 21-22). 

Aos olhos do Coringa, Batman é o ideal da virilidade, derrotá-lo é a maior prova de sua 

superioridade como homem viril e dominante, o herói detém esse título por derrotar todas as 

figuras masculinas da galeria de vilões, e vencê-lo de uma forma majestosa e perfeita o faria o 

mais viril dos homens. Como é que ele poderia permitir que essa honra fosse dada a uma 

mulher? Ainda mais para sua mulher? Aquela que só tem a função de auxiliá-lo pelas sombras, 

enquanto ele brilha nos holofotes, como é que ele poderia permitir que ela tivesse a honra de 

derrotar o grande símbolo da masculinidade? Isso a faria mais viril do que ele? Se uma mulher 

o é, então o que é ele? Segundo Beauvoir (2016), até mesmo o mais miserável dos homens pode 

se sentir superior a uma mulher, pois é naturalmente inferior a qualquer homem. Arlequina 

ousou superá-lo, e agora precisava ser punida de acordo, aos olhos do doentio vilão. 

Figura 106 - Coringa imagina outros vilões o ridicularizando por ter sido superado pela própria namorada 

 
Fonte: drive.google 
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Ele entra no aposento, agride Arlequina e a joga para a morte, para uma queda de cinco 

andares. A polícia, que já estava a caminho, perseguindo o Coringa, encontra a pobre capanga, 

envolta por uma poça de sangue, murmurando que a culpa era dela. Apesar de ser vilã, 

Arlequina é contextualizada em uma narrativa que resgata os ícones de uma vítima de violência 

conjugal, a embalando na posição de vítima, a imagem frágil, infantil, obediente, dócil e 

ingênua da virgem. Neste ponto da narrativa, sua imagem é completamente convertida para essa 

característica da personagem, afinal, agora ela ganhara a empatia e compaixão do Batman, o 

herói, o ícone que representa e resgata a moralidade absoluta. 

 
Figura 107 - Coringa agride Arlequina fisicamente e a joga para a morte por ter chegado mais perto de matar o 

Batman do que ele 

 
Fonte: drive.google 

 
Figura 108 - Arlequina cai devido à agressão do Coringa. 

 
Fonte: drive.google 
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Figura 109 - Arlequina se culpa pela agressão sofrida 

 
Fonte: drive.google 

 

Após um longo confronto e perseguição, Batman usa a frágil masculinidade do Coringa 

contra ele. Ele, o topo da cadeia alimentar da virilidade, diz com todas as palavras que Arlequina 

o superou. A capanga do palhaço do crime foi quem chegou mais perto de matar o herói, ela 

estava nos holofotes, e não ele. E essa masculinidade frágil do Coringa foi sua ruína. Ele avança 

contra o Batman em fúria, e por causa de seu descontrole, é derrotado. Como vimos antes, 

Batman se porta para com Arlequina como a figura do pai, do tutor, aquele que protege e educa. 

A narrativa fez questão de que o herói da história fizesse justiça pela abusada e agredida 

Arlequina, e assim ele o fez. 

Figura 110 - Batman provoca Coringa ao afirmar que Arlequina é melhor do que ele 

 
Fonte: drive.google 

 

A cena final mostra Harleen Quinzel, e não mais a Arlequina, toda enfaixada em uma 

cadeira de rodas, sendo colocada em uma cama no fundo de uma solitária cela do Asilo Arkham. 

Ela promete a si mesma que aquela obsessão havia chegado ao fim. Finalmente, percebera que 

o Coringa não a amava. Mas ao ver ao lado uma bela rosa, com um bilhete de melhoras do 
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Coringa, o ciclo vicioso da personagem se fecha, retornando ao ponto de partida. Ela era leal 

ao coringa mais uma vez. 

Figura 111 - Arlequina perdoa o Coringa, mesmo após ser quase assassinada por ele 

 
 Fonte: drive.google 

 

É notório que o discurso narrativo estava fazendo alusão a um relacionamento abusivo, 

à dominação masculina e que esse tipo de visão é condenável e reprovável. A personagem, 

desde seu nascimento, foi construída para ser mais talentosa e eficiente que seu próprio mestre. 

Bruce Timm conta que o relacionamento abusivo e controlador entre Coringa e Arlequina foi 

baseado no caso de uma amiga sua, que estava presa em um relacionamento com um homem 

obsessivo, embora nunca tenha ocorrido violência física, mas que por fim ela acabou se 

libertando dessa situação degradante.144 “A vida imita a arte”, ele diz, em suas palavras. O que 

corrobora a sugestão de a interpretação da personagem neste trabalho estar de acordo com as 

intenções de seus criadores. Ou seja, os sinais deixados na narrativa, como signos, levam ao 

leitor/espectador a compreender a mensagem enquanto intérprete. “O objeto é aquilo que 

determina o signo e que o signo representa. Já o interpretante é o efeito interpretativo que o 

signo produz em uma mente real ou meramente potencial” (SANTAELLA, 2002, p. 23). 

                                                           
144 Coletânea Louco Amor e Outras Histórias, p. 75. 
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A mudança notória de narrativa comparando Arlequina com outras vilãs de décadas 

anteriores está em seu momento histórico. Na década de 1990, segundo Madrid (2016), o 

Código de Ética nos Quadrinhos estava bem mais fraco, e com a influência da indústria 

pornográfica e a liberdade sexual, tanto heroínas como vilãs estavam esbanjando sensualidade, 

não excluindo o grande potencial das anti-heroínas, que teve início na década de 1980, segundo 

o autor. Não é surpresa que a fusão entre a vagabunda e a virgem de Oliveira (2007) esteja 

mesclada em Arlequina, a dualidade entre vilã e vítima, que se alternam na narrativa a todo 

momento.  

Segundo Iannello (1998, p. 314-315), a década de 1990 também foi tomada pela 

expansão da terceira onda feminista. Enquanto a primeira onda focou-se na reivindicação do 

direito ao voto pelas sufragistas, a segunda onda na expansão do poder ativo da mulher fora da 

esfera doméstica, a terceira onda tomou a linguagem dos meios midiáticos, como o jornalismo 

e a música. Tanto a animação como o quadrinho estão recheados de referências a uma ideologia 

provinda dos movimentos feministas, mostrando que isso já estava adentrando à narrativa 

midiática desde aquele tempo. Essas referências só aumentaram com o passar das décadas, da 

mesma forma que a narrativa em volta de Arlequina foi tomando esse discurso de modo mais 

intenso após o fim da década de 2000. Em um dado momento, o círculo vicioso da dominação 

de Coringa sobre Arlequina não seria mais tolerado pelo público, modificando-a conforme os 

discursos morais dos consumidores, e a diversidade do público também se alterava.  

Iremos acompanhar esse processo narrativo em breve. 

 

3.3 Fase 2: Amadurecimento 

Após o sucesso da animação e a grande visibilidade que Arlequina recebeu em Louco 

Amor, a personagem foi oficialmente canonizada no universo Batman em 1999, na edição 

especial Batman: Harley Quinn.145 A linguagem muda muito, ressignificando alguns índices, 

tendo em vista que a narrativa não era mais dedicada a um público infanto-juvenil, portanto, o 

tom cômico e bem humorado desapareceu para dar lugar a característica psicótica e sombria da 

franquia Batman. 

Nesta história, os conceitos clássicos da mitologia de Arlequina são revisitados, como 

sua origem sendo a psiquiatra do Coringa em Arkham e sua amizade com Hera Venenosa. No 

entanto, esses elementos foram modificados em certas medidas, dando uma perspectiva menos 

                                                           
145  Disponível em: http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao-estrangeira/batman-harley-quinn-

(1999)/2254/23978. Acesso em: 26 jun.2019. 

http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao-estrangeira/batman-harley-quinn-(1999)/2254/23978
http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao-estrangeira/batman-harley-quinn-(1999)/2254/23978
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otimista da mostrada na série animada. Não houve modificações significativas da postura de 

Arlequina em relação ao seu relacionamento com o Coringa, a mitologia básica é mantida e 

mostrada por uma perspectiva mais adulta e menos cômica, como é na animação. No entanto, 

a obra marca a personagem como um membro oficial da galeria de vilões do herói Batman e, a 

partir daqui, sua popularidade apenas aumenta. 

Com relação aos índices obtidos na HQ, é notável o tom de escuridão nos cenários, 

obtidos pela combinação de cores frias, como o azul, o roxo e o preto. O estilo de arte também 

continua caricato, mas menos cartunizado, como no estilo de Bruce Timm. Em conjunto com a 

narrativa, esses elementos ganham um tom mais adulto e maduro do que a versão original de 

Bruce Timm e Paul Dini, embora Dini seja o roteirista da obra. Todas estas mudanças em 

relação aos índices indicam a mudança de público e adaptação da narrativa. É possível notar 

que os roteiristas interpretaram que a narrativa anterior não estava madura o suficiente, e por 

isso tiraram os elementos que davam um pouco de “luz” à narrativa da vilã para deixá-la mais 

na estrutura da galeria de vilões de Batman na época. 

A primeira diferença está no relacionamento de Arlequina com Hera Venenosa. 

Diferente da animação, que retrata uma amizade pura e verdadeira, baseada na empatia e 

sororidade, nesta história há apenas uma troca fria de interesses despertada pela curiosidade. 

Sendo assim, os índices mudam drasticamente de um discurso voltado à empatia e união 

feminina para os clássicos índices de rivalidade e troca de interesses quando há alianças entre 

mulheres. Aparentemente, Paul Dini e/ou os roteiristas que estavam envolvidos acharam que 

isso tornaria o relacionamento delas mais realista e adulto. Hera foi obrigada por Batman a usar 

seus poderes para alimentar os famintos de Gotham, e combater a poluição da cidade. A vilã 

deixa explícito que eles fizeram um acordo. Hera está em uma de suas rondas, recolhendo 

destroços quando encontra Arlequina no meio deles. A vilã se levanta, cambaleando e desmaia. 

Hera apenas observa descompromissada comendo uma maçã, mas resolve resgatar a garota 

desconhecida, alegando estar se sentindo entediada e aquela cena prometia lhe oferecer um 

pouco de diversão. 
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Figura 112 - Hera Venenosa encontra Arlequina pela primeira vez 

 
Fonte: Batman: Arlequina (1999) 

 

Arlequina acorda no esconderijo da vilã, que a chama de “Doutora Quinzel”, a 

reconhecendo. Harleen a reconhece também, sendo revelado que, nesta narrativa, ela também 

foi uma residente no Asilo Arkham. Após Harleen tentar beber uma das substâncias no local, 

para cometer suicídio, Hera a impede, não por simpatia ou sensatez, mas por sugerir que há 

uma boa história por trás daquilo, e ela queria se divertir. Não há mais empatia no 

relacionamento entre as duas vilãs, elas agora agem pura e simplesmente como vagabundas. 

Podem até se unir em prol de seus próprios interesses, mas irão trair uma à outra a qualquer 

momento.  

Segundo Iannello (1998), há um questionamento se a Terceira Onda do Feminismo pode 

ser chamado de movimento, tendo em vista a natureza individualista que ele possui. A união 

entre as mulheres como um grupo parece ter sido desmantelado, levando as mulheres a 

buscarem seus próprios interesses ao invés de um bem coletivo. Hera e Arlequina podem até 

concordar uma com a outra, mas elas não são mais uma dupla envolvida de fidelidade e empatia, 

seus interesses apenas se encontram por um tempo limitado. Como diz Oliveira (2007), a vilã 

ou vagabunda é traiçoeira, indigna de confiança, egoísta e perigosa. E na narrativa desta 

história, isso é levado a sério. Não existe nenhuma lealdade entre as duas, a lealdade de 

Arlequina pertence única e exclusivamente ao Coringa, seu homem, sua paixão. 

Harleen narra sua origem, como faz no quadrinho Louco Amor, de 1994. Ela conta para 

Hera que fez de tudo para conseguir uma sessão particular com o Coringa, porque estava 

coletando material para um livro sobre como funciona a mente de um assassino em série. No 

entanto, Coringa a seduziu, e ela se tornou uma aliada dele, ajudando-o a fugir diversas vezes, 

até o dia em que foi pega, teve sua licença cassada e foi internada no asilo. Ela ficou lá durante 

meses até o dia que o Arkham ficou sem energia e ela pôde fugir. O lugar estava destruído, 

como se houvesse ocorrido um terremoto, e foi até a cidade, que também estava em destroços. 
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Ela encontra alguns policiais carregando vítimas, perguntando se ela era médica, eles pedem 

para que ela os ajude. Harleen vê os grandes sorrisos nos rostos das vítimas, causados pela 

toxina do Coringa, e pergunta por ele. Um deles responde que o Coringa roubou suprimentos 

da loja deles. Então, ela corre para procurá-lo sabendo que o vilão estava por perto, 

abandonando os outros para a morte. Ela vai até uma loja de fantasias e adota o clássico 

uniforme de arlequin, tal qual na versão de 1994, esse segue a lógica de que ele está em busca 

de suprimentos para encontrá-lo.                        

                         

Figura 113 - Arlequina escolhe sua fantasia 

 
Fonte: Batman: Arlequina 

 

A cena seguinte mostra o Coringa negociando suprimento e munições com o Pinguim, 

sem sucesso. Houve realmente um terremoto em Gotham, e os suprimentos estavam escassos, 

exceto para o Pinguim. A negociação não foi satisfatória e partiu para um confronto, quando 

Arlequina chega nocauteando Pinguim e seus capangas, dando chance à gangue do Coringa de 

tomar posse dos suprimentos. O vilão a reconhece, e Arlequina se junta à gangue do Coringa 

pela primeira vez. Assim como na animação e no quadrinho de 1994, Arlequina fez de tudo 

para agradar e buscar a aprovação de seu amado. Arrumou um belo esconderijo, e fazia todo o 

trabalho sujo para que ele atingisse seus objetivos, incluindo enfrentar o Batman sozinha. “Para 

realizar essa união, o que a mulher deseja primeiramente é servir; é respondendo às exigências 

do amante que se sentirá necessária; será integrada na existência dele, participará de seu valor, 

será justificada; [...] Quanto mais o homem multiplica suas solicitações, mais a mulher se sente 

satisfeita” (BEAUVOIR, 2016, p. 470). No entanto, os esforços de Arlequina não são 

suficientes para conquistar o amor do Coringa, ele a mantém por perto, porque ela é útil, mas 

não passa de uma mera ferramenta descartável. Isso fica bem explícito na história. O profundo 

e louco amor que ela dedica não é correspondido. 
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Figura 114 - Arlequina providencia ao Coringa um novo esconderijo. Ela tenta se convencer de que tem maior 

reconhecimento do vilão do que realmente tem. 

 
Fonte: Batman: Arlequina 

 

No entanto, há um sentimento que o vilão nutre por ela: Medo. O vilão sabe que sua 

comparsa é perigosa, podendo roubar o seu brilho, e assim decide manipulá-la para se livrar 

dela. Afinal, “Certos homens temem a concorrência feminina” (BEAUVOIR, 2016 p. 21). E 

como visto anteriormente, já estava estabelecido que o Coringa temia ser superado por 

Arlequina, o que o levou a agir. Os dois dormem juntos, apesar de nada sexual acontecer, já 

que o Coringa a drogou, e quando a vilã acorda na manhã seguinte, encontra um bilhete do 

Coringa pedindo para encontrá-lo no foguete do parque. Ela vai, a porta se tranca, o foguete 

decola, e o palhaço do crime aparece no monitor para conversar com ela. 

A velha dinâmica da representação de um casal heteronormativo dentro da temática 

criminosa volta sutilmente nesta cena, no entanto, não da mesma forma como ocorria na 

animação de 1992. Coringa prepara um discurso de término. Ele diz que durante o tempo em 

que ela esteve com ele, aos poucos ele voltou a se sentir como é fazer parte de um casal 

novamente, que estava começando a se importar com ela, e isso o confundia e distraía de seu 

primordial objetivo, que era conquistar sua parcela no território de Gotham, e por isso eles 

teriam que terminar, lançando ela dentro do foguete para a morte. Arlequina fica enfurecida, 

destilando seu ódio ao perceber que foi usada. O velho círculo vicioso da mitologia da 

personagem sendo abordado na história, o momento em que Arlequina percebe que seu amado 

não a ama de verdade. E herdando a clássica habilidade do Coringa de enganar a morte, a vilã 

descobre fiações para controlar o foguete e pousar de uma forma que não morresse, caindo no 

local onde fora encontrada por Hera Venenosa, encerrando-se a narração da protagonista.  

Hera Venenosa se interessa por Arlequina quando ela revela estar interessada em se 

vingar do Coringa e do Batman. Ela prepara uma poção de ervas para a nova parceira beber, a 
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fim de imunizá-la das toxinas que Hera exala, de forma semelhante à que ocorre na animação. 

No entanto, nesta história, a poção não apenas a imuniza, como aumenta sua agilidade física e 

flexibilidade. Quando Arlequina lhe pergunta o motivo, a vilã diz que é porque isso a diverte, 

mas também por ter sentido simpatia por ela, especialmente porque Batman está na lista de 

vingança. Como Hera não pode se envolver sem quebrar seu acordo com Batman, ela resolve 

usar a palhacinha do crime para isso. Novamente, a corroboração dos índices relacionados à 

rivalidade feminina, em contrapartida aos índices da empatia e sororidade presentes na 

animação de 1992. 

Arlequina põe seu plano em prática. Ela atrai o Batman, e diz que quer colaborar, 

entregando os planos e a localização do Coringa. Batman, como esperado, não confia nela, e 

entrega-lhe um dispositivo para chamá-lo quando encontrasse o vilão, com a condição de não 

interferir. A dinâmica entre os dois, neste quadrinho, é mais neutra em comparação com a 

animação. Enquanto em uma é bastante explorada a dinâmica tutor e criança, em Batman: 

Harley Quinn não há um relacionamento se desenvolvendo entre os dois. 

A vilã vai até o esconderijo do Coringa, sendo seguida pelo Batman. O herói nocauteia 

os capangas do vilão enquanto Arlequina sorrateiramente vai ao encontro do chefe deles. O 

casal entra em confronto, e as habilidades adquiridas por Hera Venenosa lhe dão vantagem, o 

que traz de volta um breve vislumbre da antiga amigável aliança entre as duas vilãs que as 

faziam mais fortes. Nenhuma das investidas do Coringa consegue afetá-la, nem violência física, 

nem venenos, já que está imunizada. Batman interrompe o confronto, lembrando-a que ele havia 

pedido para que ela não interferisse. Arlequina diz ao herói que ele terá que passar por ela, se 

quiser impedi-la, e Batman lhe desfere um soco, o qual a vilã bloqueia facilmente, já que suas 

habilidades físicas foram ampliadas por Hera Venenosa. Vendo que ela e o herói estavam 

lutando de igual para igual, Coringa se enche de medo e foge. O vilão, no entanto, não vai muito 

longe, pois é detido pelo herói que questiona sobre o plano informado por Arlequina. Coringa 

assegura que não havia planejado nada daquilo, e a palhacinha do crime ataca Batman por trás, 

desferindo um golpe na cabeça do herói com uma marreta gigante. Após deixar o homem-

morcego inconsciente, ela volta a perseguir o Coringa, que foge, apavorado. Quando a vilã 

estava a ponto de matá-lo, ele pergunta se um pedido de desculpas resolve, e como da água para 

o vinho, Arlequina muda completamente, perdoando-o de imediato. O ciclo vicioso se fecha 

com a personagem voltando ao ponto inicial de lealdade ao Coringa e ajudando-o a fugir. 

Analisando atentamente o padrão comportamental do casal fictício, é possível encontrar 

índices comportamentais que Marques (2005) define como um relacionamento conjugal 

abusivo, com características de violência física e emocional. Segundo a autora, a violência 
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conjugal vem do objetivo do homem de controlar a companheira segundo suas vontades, 

utilizando-se de várias ferramentas para induzir o medo, que incluem técnicas inconscientes de 

lavagem cerebral e violência física. No caso da presente narrativa, o Coringa utilizou-se de 

ferramentas emocionais para controlar a parceira, já que não possuía mais a vantagem da 

violência física. De qualquer forma, a vilã está sempre presa neste relacionamento em um nível 

de dependência emocional. Apesar de o Coringa utilizar a violência física, é o emocional da 

personagem que a prende a ele, já em nível puramente físico, o vilão é menos talentoso do que 

ela. Normalmente, esses índices fazem com que o intérprete relacione os signos ligados a um 

relacionamento abusivo, e o enxergue na narrativa, trazendo ao leitor/espectador uma 

mensagem de acordo com as visões culturais vigentes sobre o assunto, quando apto para 

resgatar esses índices de seu imaginário.  

Quando Batman acorda, o casal está fugindo, e fica apenas um bilhete de Arlequina para 

trás, escrita com o linguajar de uma adolescente apaixonada, sobre o quanto ela está feliz por 

ter retomado seu relacionamento com o palhaço do crime. Neste bilhete, observamos uma nova 

característica na personagem que ficará mais forte posteriormente, em outras obras: A quebra 

da quarta parede.146 “Te vejo nas tirinhas”, diz a vilã no fim do bilhete, mostrando consciência 

de ser uma personagem de quadrinhos. É possível também ser uma alusão ao fato de que a 

personagem foi oficialmente canonizada, e agora ela está fixa e presente no universo Batman. 

 

3.4 Fase 3: Correspondendo ao louco amor 

Como discutido no segundo capítulo, Arlequina é uma personagem altamente 

multimídia. Após nascer nas animações em 1992, transitar para os quadrinhos em 1994, e ter 

grande aparição nos jogos desde 2009147, a personagem fez sua grande estreia nos cinemas em 

2016, no filme live-action.148 Esquadrão Suicida (Suicide Squad), inspirado na série de 

                                                           
146 A “quarta parede” é uma expressão originária do teatro, na qual uma parede imaginária separa o espectador dos 

acontecimentos no palco, como se os personagens não estivessem cientes de que havia uma plateia assistindo. Essa 

parede é quebrada quando um personagem interage diretamente com a plateia. Essa expressão acabou expandindo-

se para outras formas de ficção, como literatura, games e cinema. Nos quadrinhos, personagens como Arlequina 

(DC Comics) e Deadpool (Marvel) quebram a quarta parede, se comunicando com o leitor, e mostrando 

consciência de serem personagens fictícios de quadrinhos. Há situações em que Arlequina conversa diretamente 

com os roteiristas, reclamando das tramas na história e fazendo pedidos especiais. 
147  Na verdade, a primeira aparição da personagem nos jogos foi em 1994, no game The adventuries of Batman 

and Robin, inspirado na série animada clássica. Arlequina é uma das “chefes” do jogo. Ele foi lançado na época 

para as plataformas Mega Drive, Game Gear, Sega CD e Super NES. No entanto, a primeira aparição com impacto 

narrativo e de caracterização foi em Batman Arkham Asylum (2009). Ver capítulo 2. 
148  Live-action é a expressão usada para filmes e outras obras cinematográficas com atores reais. 
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quadrinhos de mesmo nome.149 O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando $509 milhões 

apenas nas duas primeiras semanas de estreia; alcançando o recorde do mês de agosto daquele 

ano, e se tornando o filme mais lucrativo da DC comics desde Batman VS Superman.150 151  

O filme contou com um expressivo elenco, com atores como Jared Leto (Coringa); Will 

Smith (Pistoleiro); e Margot Robbie (Arlequina).152 No entanto, o filme não foi bem avaliado 

pelos críticos, com o principal argumento de que o primeiro ato do filme começa muito bem, 

mas depois se perde e a trama fica extremamente bagunçada e confusa. 153 154 Para o lado dos 

fãs, houve muitas reclamações a respeito da atuação de Jared Leto como Coringa, e o fato de o 

marketing do filme ter se focado muito no personagem, enquanto o vilão não teve relevância 

alguma no filme, e pouquíssimo tempo de tela. O diretor do filme, David Ayer, admite que teria 

feito o desenrolar da trama muito diferente se tivesse a oportunidade, colocando o Coringa 

como o vilão principal do filme.155 Mesmo assim, a atuação de Margot Robbie como Arlequina 

foi muito bem recebida e elogiada tanto pelos críticos como pelo público, deixando grande 

ansiedade para trabalhos futuros.156 

Como o filme possui muito tempo de roteiro, e Arlequina não é o principal foco do 

filme, por dividir o tempo de tela com muitos protagonistas, não irei destrinchar todo o enredo 

como fiz com as outras mídias até agora, o foco será a mudança drástica na caracterização do 

relacionamento entre ela e o Coringa, cujos índices mudam drasticamente neste filme. De 

acordo com Jenkins (2008, p.138), cada mídia possui uma linguagem própria, e cada uma possui 

um nicho de mercado diferente, portanto, filmes e televisão são os que atraem o público mais 

diversificado, enquanto jogos e quadrinhos possuem um público muito mais restrito. Portanto, 

a adaptação da narrativa dos quadrinhos para o cinema precisa se ajustar para agradar a um 

público mais abrangente do que aquele que já está familiarizado com os quadrinhos. Dessa 

forma, ao transferir o relacionamento entre Coringa e Arlequina para as telas do cinema, eles 

                                                           
149 Para mais informações, vá ao capítulo 2. 
150 Disponível em: https://deadline.com/2016/08/suicide-squad-crosses-500-million-worldwide-box-office-

1201805484/. Acesso em: 3 jul.2019. 
151 Disponível em: https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2016/08/07/box-office-suicide-squad-nabs-

huge-267m-global-debut/#79b702fa6c48. Acesso em: 3 jul.2019. 
152 Disponível em:  https://www.dccomics.com/blog/2014/12/02/breaking-news-the-suicide-squad-is-cast. 

Acesso em: 3 jul.2019. 
153 Disponível em: https://ew.com/article/2016/08/02/suicide-squad-ew-review/. Acesso em: 3 jul.2019. 
154 Disponível em: https://variety.com/2016/film/news/suicide-squad-bad-reviews-director-responds-

1201829629/. Acesso em: 3 jul.2019. 
155 Disponível em: http://collider.com/david-ayer-suicide-squad-joker/#ampshare=http://collider.com/david-ayer-

suicide-squad-joker/. Acesso em: 3 jul.2019. 
156 Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20160805215255/http://www.clickondetroit.com/entertainment/harley-quinn-steps-

up-to-plate-in-suicide-squad. Acesso em: 3 jul.2019. 

https://deadline.com/2016/08/suicide-squad-crosses-500-million-worldwide-box-office-1201805484/
https://deadline.com/2016/08/suicide-squad-crosses-500-million-worldwide-box-office-1201805484/
https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2016/08/07/box-office-suicide-squad-nabs-huge-267m-global-debut/#79b702fa6c48
https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2016/08/07/box-office-suicide-squad-nabs-huge-267m-global-debut/#79b702fa6c48
https://www.dccomics.com/blog/2014/12/02/breaking-news-the-suicide-squad-is-cast
https://ew.com/article/2016/08/02/suicide-squad-ew-review/
https://variety.com/2016/film/news/suicide-squad-bad-reviews-director-responds-1201829629/
https://variety.com/2016/film/news/suicide-squad-bad-reviews-director-responds-1201829629/
http://collider.com/david-ayer-suicide-squad-joker/#ampshare=http://collider.com/david-ayer-suicide-squad-joker/
http://collider.com/david-ayer-suicide-squad-joker/#ampshare=http://collider.com/david-ayer-suicide-squad-joker/
https://web.archive.org/web/20160805215255/http:/www.clickondetroit.com/entertainment/harley-quinn-steps-up-to-plate-in-suicide-squad
https://web.archive.org/web/20160805215255/http:/www.clickondetroit.com/entertainment/harley-quinn-steps-up-to-plate-in-suicide-squad
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modificaram a dinâmica conhecida pelos fãs para uma caracterização mais romantizada. 

Enquanto que nas animações, jogos e quadrinhos, a paixão é unilateral, vindo somente por parte 

de Arlequina, no filme, esse sentimento é mútuo. Coringa é tão apaixonado por ela, como ela é 

por ele.  

O amor romântico, sendo mútuo e recíproco, tem muito mais apelo para um público 

abrangente e não familiarizado com a profundidade do relacionamento entre os personagens, 

além de ser um caminho mais seguro para se evitar eventuais críticas acerca da abusividade do 

Coringa em relação à Arlequina. No filme, eles são cúmplices e completamente apaixonados 

um pelo outro, sem nenhum resquício da indiferença que Coringa apresenta por ela nas outras 

mídias. Mesmo que este relacionamento ainda carregue características de abuso, ele busca 

índices de um romance ideal e carismático, já que, segundo Oliveira, tem grande apelo na 

cultura de massa e é extremamente lucrativo. “Sendo assim, podemos nos arriscar a dizer que, 

até nos dias de hoje, o amor romântico é um elemento integrador na construção da representação 

feminina. Digo isso apoiada não somente nas histórias em quadrinhos, mas também no sucesso 

de bilheteria de filmes como Titanic ou Sintonia de amor [...]” (OLIVEIRA, 2007, p. 67, grifo 

da autora). 

 A representação do amor romântico é lucrativa, sendo ela ideal ou não, e é buscada pelo 

público como um elemento que não pode faltar a qualquer narrativa ficcional, da mesma forma 

que é cobrada na vida real. Até mesmo personagens solitários como Batman são recheados de 

cobrança nesse aspecto, no caso do herói, para provar sua virilidade. Segundo Madrid (2016, p. 

59-60), a masculinidade e heterossexualidade de Batman foi posta em dúvida quando Frederic 

Wertham escreveu o livro Sedução dos Inocentes (Seduction of the Innocent), na década de 

1950, sugerindo que o herói teria um relacionamento homoafetivo com seu parceiro e filho 

adotivo, Robin, Dick Grayson. Na perspectiva de Madrid, essa sugestão da parte de Wertham 

pode ter partido do fato de Batman não ter um relacionamento romântico e idealizado, tal qual 

Superman e outros heróis. Mesmo que a perspectiva do público, atualmente, tenha sofrido 

algumas modificações, ainda é muito cobrado e esperado, por uma significativa parcela, que o 

final feliz de uma história envolva a concretização de um romance tradicional, heteroafetivo e 

bem-sucedido. 

A problemática desta modificação está na reação do público consumidor dos 

quadrinhos. Apesar de várias referências a quadrinhos clássicos, como a cena da boate na 

minissérie “Coringa”, de Brian Azzarello (2009), e a clássica capa de Batman: Harley Quinn 

(1999), por Alex Ross, a drástica modificação do relacionamento do casal, como unilateral e 

abusivo, para uma relação mútua, consensual e romantizada, desagradou o público que esperava 
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uma fiel representação daquilo que já era estabelecido, não somente nos quadrinhos, mas em 

todas as outras mídias. É a quebra do cânone, que foi explorado no capítulo 2. A fim de 

complementar esta análise, vamos explorar algumas cenas do filme que envolvem o casal 

vilanesco mais famoso dos quadrinhos. 

 Após Arlequina ser apresentada como prisioneira na penitenciária Belle Reve157, no 

contexto narrativo do filme, a história se passa após a morte do Superman em Batman VS 

Superman (2016). Tal fato abala o mundo, trazendo desesperança, e Amanda Waller usa a 

oportunidade para propor, mais uma vez, autorização do Governo para usar seu projeto Força 

Tarefa X, que reúne uma equipe dos mais perigosos e talentosos criminosos como armas às 

ordens do Governo. O Argumento de Amanda é ter um poder de contra-ataque, caso algum 

meta-humano tão poderoso como o Superman não seja tão bem intencionado quanto ele era. 

Waller apresenta todos os integrantes que ela conseguiu a custódia em Belle Reve: o assassino 

de aluguel Pistoleiro (Floyd Lawton), da galeria de vilões158 da franquia Batman; a ex-psiquiatra 

e comparsa do Coringa, Arlequina (Harleen Quinzel), da galeria Batman; o anti-herói El 

Diablo159 (Chato Santana), original dos quadrinhos Esquadrão Suicida; o ladrão Capitão 

Bumerangue (George Harkness), da galeria de vilões da franquia Flash; e o vilão meta-humano 

Crocodilo (Waylon Jones), da galeria Batman. A última integrante é a anti-heroína, bruxa 

milenar Magia (Dr. June Moone), na qual Waller obteve controle tomando posse de seu 

coração. É vilã da galeria da Liga da Justiça Sombria160, e se torna a principal vilã a partir do 

segundo ato do filme. 

  Ela apresenta cada membro, descrevendo habilidades e como cada um foi parar em 

Belle Reve. A Arlequina cinematográfica tem a mesma origem de todas as outras versões, ela 

                                                           
157 É uma penitenciária e sanatório ficcional do universo DC Comics, especializada em conter meta-humanos e 

supervilões. Sua localização é no estado de Louisiana. A primeira aparição foi no primeiro volume do Esquadrão 

Suicida das décadas de 1980/1990, no ano de 1987. 
158 Galeria de vilões é um termo para designar os vilões oriundos da narrativa de um herói específico, ou de um 

grupo de heróis que divide uma única narrativa. Como a Ligada Justiça e os Novos Titãs. Por exemplo, o vilão 

Lex Luthor é um vilão nascido das histórias do Superman, sendo originalmente um vilão das histórias desse herói, 

e a maior parte das narrativas são voltadas para a rivalidade entre os dois. Portanto, Lex Luthor faz parte da Galeria 

de Vilões do Superman, ainda que participe de outros títulos, como Liga da Justiça, por exemplo. O vilão 

Exterminador (Deathstroke/ Slade) nasceu no título do Grupo de heróis Novos Titãs, sendo um dos principais 

vilões da franquia. Portanto, Exterminador faz parte da galeria de vilões dos Novos Titãs.  
159 O manto de El Diablo foi dividido entre três personagens, o herói do faroeste da DC comics, Lazarus Lane, que 

possuía uma revista própria, Rafael Sandoval, vilão em algumas edições de Liga da Justiça, e Chato Santana, anti-

herói. O terceiro e último Diablo foi criado para a linha editorial do Esquadrão Suicida, aparecendo no quarto 

volume da revista, após o reboot dos Novos 52.  

Disponível em: https://dc.fandom.com/wiki/Chato_Santana_(Prime_Earth). Acesso em: 5 jun.2019. 
160 Uma afiliação da Liga da Justiça formada apenas por heróis e anti-heróis ligados à magia e ao sobrenatural. 

Sendo os membros: Shade, John Constantine, Zatanna, Madame Xanadu e o Homem Mutável. 

https://dc.fandom.com/wiki/Chato_Santana_(Prime_Earth)
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foi psiquiatra no Asilo Arkham e apaixonou-se pelo Coringa, após fazer algumas sessões de 

psicanálise com o vilão. 

 

Figura 115 - Dra. Harleen Quinzel se apaixona pelo paciente Coringa enquanto sua psiquiatra no Asilo Arkham 

 
Fonte: Filme Esquadrão Suicida (2016) 

 

Assim como na versão de 1999, ele a manipula para conseguir seus objetivos. Pede a 

ela uma metralhadora e, mesmo hesitando, a apaixonada psiquiatra fornece o que lhe é pedido, 

resultando no palhaço do crime tomando conta de todo o Asilo Arkham. No entanto, ao 

contrário das outras versões, em que ela é completamente esquecida e deixada para trás, ou 

sendo dela a iniciativa de ir atrás do Coringa, no filme, a iniciativa é dele. Seus capangas a 

capturam e ele lhe dá eletrochoques na cabeça, com seu consentimento, como as antigas 

técnicas de lobotomia dos antigos hospícios psiquiátricos. O resultado disso é a antiga psiquiatra 

tornando-se sua companheira. Amanda Waller sugere que eles se tornaram “O Rei e a Rainha 

de Gotham City”, que reinam em pé de igualdade e importância. 

O papel de Coringa na narrativa está completamente voltado a resgatar Arlequina, e não 

para seus próprios interesses. 
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Figura 116 - Harleen Quinzel dá a Coringa seu consentimento para ter seu cérebro eletrocutado.                                            

Apesar de um consentimento questionável, a narrativa é voltada para valores discutidos na década de 2010. O 

relacionamento entre Coringa e Arlequina sempre apresenta um aspecto cotidiano junto à atmosfera criminosa. 

 
Fonte: Filme Esquadrão Suicida (2016) 

 

Logo em seguida, a segunda diferença aparece na continuação de sua fala “e Deus ajude 

aquele que desrespeitar a rainha”. A cena seguinte é uma referência à cena da Boate em Coringa, 

de Brian Azzarello. Na história da HQ, Coringa sai do Asilo Arkham disposto a recuperar todo 

o território da cidade que perdeu quando foi preso. Ao ir na festa em uma boate, ele vê Arlequina 

trabalhando como stripper no lugar. Ele então arrasta o dono da festa na companhia de 

Arlequina para atrás das cortinas e arranca sua pele, jogando-o no pole dance e colocando uma 

nota de um dólar no seu traseiro como gorjeta.  

No filme, diferente da HQ, Coringa fica afetado pelo fato de Arlequina estar sendo 

usada, esse é o principal fato que o irrita. Ele descreve a companheira como “O fogo da minha 

virilidade, a coceira da minha virilha, a inigualável, a única a famigerada Arlequina”. Após 

mostrar ao anfitrião da festa que Arlequina era sua posse, ele o mata com um tiro na cabeça. 

Figura 117 - Cena que foi usada como referência para o filme 

 
Fonte: Filme Coringa, por Brian Azzarello (2009) 
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Figura 118 - Coringa atira no proprietário da boate, por fazer Arlequina trabalhar como stripper 

 
Fonte: Filme Esquadrão Suicida (2016) 

 

É interessante perceber que o relacionamento entre Coringa e Arlequina ainda possui os 

índices de um casal heteronormativo e abusivo, no qual Coringa trata Arlequina como sua 

posse, sua propriedade, mas ela adora essa posição, ela escolheu ser a posse do Coringa. 

Há um discurso remetente aos índices de consentimento e genuíno amor por parte do 

casal. Diferente do Coringa da animação e dos quadrinhos, que a usa como ferramenta, no filme, 

ele zela e cuida, e a protege, tal qual se espera do homem que ama sua esposa. Isto modifica 

significativamente os índices que o público, enquanto intérprete, busca ao decifrar o 

relacionamento entre os personagens. Arlequina e Coringa, enquanto ícones da dinâmica entre 

o masculino e feminino como um casal, encobrem a narrativa do abuso enquanto crítica para 

torná-la uma narrativa naturalizada. Isto porque os elementos de abuso ainda estão presentes, 

como a manipulação do Coringa sobre as atitudes de Arlequina na narrativa, mas por 

demonstrar genuíno amor pela companheira, a relação é interpretada como consensual e um 

ideal a ser alcançado, ao contrário das outras mídias, que causam repulsa no espectador, 

invertendo o ideal, como o exemplo de um relacionamento do qual se afastar. 

Figura 119 - Coringa resgata Arlequina no final do filme, como um homem apaixonado 

 
Fonte: Filme Esquadrão Suicida (2016) 

 

 

3.5 Libertando-se da sombra do palhaço 
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Apesar de originar-se como parceira do vilão Coringa, e estar sempre associada a ele, 

Arlequina funciona muito bem sozinha comercialmente. Desde a série animada em que se 

originou, ela protagonizou episódios inteiros como “Arlequinada” (episódio 72); Harley e Hera 

Venenosa (episódio 56) e O Feriado da Arlequina (episódio 81). E após sua canonização nos 

quadrinhos, teve várias histórias solo e até uma revista própria. Depois de sua participação em 

As Sereias de Gotham (Gotham City Sirens), em 2009, a personagem também se mostrou 

assertiva trabalhando em grupo, o que impulsionou a sua integração no título Esquadrão Suicida 

(suicide squad), após o reboot de 2011. A mesma Arlequina do grupo ganhou uma revista 

própria em 2013, Harley Quinn #0. Uma revista com pouca tiragem, já que o sucesso foi tão 

estrondoso que a procura foi muito maior do que a oferta. Arlequina se tornou tão popular, que 

após o reboot dos Novos 52, ela ganhou um aprofundamento muito maior do que possuía antes. 

Por isso, além de ser integrada no Esquadrão Suicida, Arlequina ganhou um título próprio.161 

Várias destas histórias estão reunidas na coletânea Arlequina: se jogando na cidade. A análise 

se dará nos volumes Harley Quinn #1, que introduz o contexto em que se passará as aventuras 

da anti-heroína e Harley Quinn #2, que mostra a relação entre Arlequina e Hera Venenosa neste 

reboot. 

Em Harley Quinn #1, Arlequina está de mudança para Coney Island, Brooklyn, Nova 

York; porque recebeu uma propriedade como herança de um antigo paciente do Asilo Arkham, 

um prédio de quatro andares, e ela seria a nova proprietária. A vilã não tem muita escolha, após 

perder seu apartamento em uma explosão causada pelo Coringa na tentativa de matá-la, no 

volume #0. 

A primeira diferença é percebida na nova caracterização da personagem logo nas 

primeiras páginas. Ao contrário da versão da animação na década de 1990, que mantinha o 

esconderijo do Coringa organizado e limpo, tal como o esperado de uma exemplar e dedicada 

esposa, a versão de 2014 mostra uma Arlequina completamente desorganizada e desinteressada 

com limpeza e organização. Ao contrário, ela está sempre rodeada de bagunça e sujeira, mesmo 

antes de Coringa explodir seu antigo apartamento, como um reflexo de sua insanidade. “É pelo 

trabalho doméstico que a mulher realiza a apropriação do seu ‘ninho’; eis porque, mesmo 

quando ‘se faz ajudar’, quer pôr a mão na massa; [...] Da administração de sua residência, tira 

sua justificação social;” (BEAUVOIR, 2016, p. 221). Como o ideal de parceira fiel e submissa, 

Arlequina trazia em sua representação os padrões sociais esperados da esposa tradicional e 

idealizada. 

                                                           
161 Disponível em: http://judao.com.br/uma-era-da-arlequina-chega-ao-fim-nos-gibis/. Acesso em: 10 jul.2019. 

http://judao.com.br/uma-era-da-arlequina-chega-ao-fim-nos-gibis/
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Figura 120 - Arlequina é retratada como desleixada, desinteressada por organização e limpeza. 

 
Fonte: Harley Quinn #0 (2013). 

 
Figura 121 - Coringa tenta assassinar Arlequina, deixando uma bomba em seu galpão 

 
Fonte: Harley Quinn #0 (2013) 

 

Já nesta versão de 2014, Arlequina começou o novo reboot da DC Comics caminhando 

uma longa jornada para a libertação desta condição, criando entre os leitores uma imagem muito 

mais expandida do que o velho e infindo ciclo vicioso do relacionamento com seu algoz. Grande 

parte dessa trajetória se deve à grande popularidade que a personagem ganhou com o público, 

colocando-a como o quarto personagem mais popular da editora após a grande trindade: 
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Superman, Batman e Mulher-Maravilha162, o que trouxe a necessidade de inserir mais 

complexidade para a anti-heroína, expandindo seu universo para além da dinâmica de abuso 

pelo palhaço do crime. Sendo assim, grande parte de sua antiga caracterização pelas mãos de 

Bruce Timm permitiu-se modificar, dando-lhe características que não estão diretamente 

relacionadas ao seu amor doentio pelo Coringa. A primeira diferença está em como ela reage à 

rejeição do vilão.  

Em Louco Amor, de 1994, quando ele a abandonou e tentou matá-la, a vilã caiu em um 

estado depressivo, que só se foi quando ele a chamou de volta para aquele relacionamento. 

Enquanto a nova Arlequina, de 2014, em nenhum momento deixou-se abalar por isso, ela 

simplesmente agarrou-se à oportunidade de refazer sua vida sem se importar nem mesmo em 

procurar o ex-amor. 

Um segundo ponto marcante, é que, mesmo fazendo parte do universo Batman, as 

histórias solo de Arlequina não possuem ligação alguma com as histórias do herói. Elas se 

passam no mesmo universo, mas não estão diretamente conectadas. Um não interfere na história 

do outro. Arlequina não está se libertando apenas da sombra do palhaço, mas também da sombra 

do morcego. É claro que ela ainda está associada a eles, mas não é dependente desta associação, 

ela tranquilamente passa de uma personagem secundária, para protagonista. 

Como dito antes, a personagem ganhou mais personalidade e características não 

relacionadas ao seu amor pelo vilão, que passaram a ser mais trabalhadas. Além de seu 

completo desinteresse por organização e limpeza (uma característica completamente nova), o 

novo título de 2014 também mostra muito seu amor por animais, que já havia sido mostrado 

desde a animação de 1992, com suas hienas Bud e Lou. Em Harley Quinn: #1, enquanto 

realizava sua mudança, a anti-heroína presenciou um dono muito negligente com seu cãozinho 

de estimação, o que despertou grande empatia da personagem e a fez agir com bastante 

violência para não só fazer justiça aos maus-tratos ao cachorro, mas também para pegá-lo para 

si. 

  

                                                           
162 Disponível em: https://www.torredevigilancia.com/arlequina-ja-e-o-quarto-pilar-da-dc-comics/. Acesso em: 

11 jul.2019. 

https://www.torredevigilancia.com/arlequina-ja-e-o-quarto-pilar-da-dc-comics/
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Figura 122 - Arlequina demonstra grande empatia para com animais, essa característica da personagem foi 

ampliada na versão de 2013 

 
Fonte: Harley Quinn #1 (2013) 

 

Aliás, empatia é um sentimento muito explorado em Arlequina nesta coletânea, no 

entanto, muito diferente da empatia relacionada aos valores dos nobres heróis como Mulher-

Maravilha e Superman, a forma como ela direciona essa empatia está em constante contraste 

com suas ações violentas e homicidas. 

No volume #4, ela volta a trabalhar como psiquiatra na pele da Dra. Harleen Quinzel, e 

sua primeira paciente é uma senhora idosa que reclama da falta de atenção por parte de sua 

família. Sentindo-se tocada e desejosa de ajudar sua paciente, ela invade a casa da família, 

sequestra todos, tranca-os no porta-malas, e exige uma mudança no comportamento deles, sob 

ameaça de morte. A mescla de insanidade e contradições nos valores morais são características 

típicas do anti-herói, ao mesmo tempo em que os valores da personagem estão muito ligados a 

um certo sentimento materno e protetivo. Ela protege, cuida e zela daquele que ela entende 

como mais fraco e indefeso, tal como uma mãe que zela por seu filho. “Enquanto super heroínas 

como a Mulher Invisível foram mostradas como mães mais tradicionais no passado, as heroínas 

do século 21 encontraram seus instintos maternos levando-as a direções inesperadas” 

(MADRID, 2016, p. 317). 
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Os índices são originados do arquétipo da Grande Mãe por Jung (2018, p. 82) que, 

segundo o autor, é derivado do arquétipo materno, está relacionado à figura da mulher como 

algo intrínseco e parte de sua natureza, mesmo que essa mulher não seja mãe (p. 87). Ou seja, 

toda e qualquer representação do feminino está ligada à maternidade, tendo em vista que o autor 

naturaliza esse conceito. 

Na cena seguinte, Arlequina sofre um atentado contra sua vida por parte de um assassino 

misterioso, em uma cena repleta de ação, Arlequina pega sua marreta e revida. Não porque ele 

tentou matá-la, mas porque derrubou sua mudança e seria um problema muito grande arrumar 

tudo novo. Aliás, assassinos de aluguel e quem os está contratando a fim de matar a protagonista 

é o grande mistério que segura a narrativa por um bom tempo, mas não é o principal foco da 

história, muito menos relevante para a análise em questão, portanto, não me focarei nesse ponto. 

Finalmente, nossa protagonista chega a seu novo imóvel em Coney Island. Ela é 

recepcionada por Tony Tigrão, um dos inquilinos e Robert Cocheiro, representante de uma 

firma que estava cuidando da transferência do imóvel para o nome dela, e lhe apresenta o lugar. 

O primeiro obstáculo em sua nova vida aparece quando Cocheiro afirma que o aluguel dos 

inquilinos cobre apenas 45% das despesas, e ela é responsável pelo IPTU, seguro e manutenção 

do imóvel. Para piorar, três aluguéis estão atrasados assim como o IPTU. Assim, a primeira 

missão de Arlequina é encontrar um emprego estável para bancar as despesas do imóvel e a si 

mesma. Na próxima cena, Tony ajuda sua nova senhoria com uma lista de classificados para 

que ela consiga um emprego. Arlequina vai a duas entrevistas: a uma clínica de psicologia, para 

a qual ela se maquia para esconder a pele branca163, e uma peruca de cabelos loiros. Ela vai 

muito bem nesta entrevista, mas vai obter a resposta em uma semana. A segunda entrevista é 

como jammer em um time feminino extremamente violento de Roller derby.164 Ela consegue o 

posto de jammer, e seu lucro é uma porcentagem da bilheteria quando o time ganhar um jogo. 

Na próxima cena, Arlequina está no terraço, satisfeita com a produtividade de seu dia, e é 

atacada por uma assassina de aluguel, ela é salva por Tony, e ambos descobrem que a cabeça 

de Arlequina está a prêmio, terminando a edição #1. 

Neste primeiro volume, percebe-se que a narrativa é muito diferente das normalmente 

abordadas em uma história de super-herói. Primeiramente porque Arlequina é uma anti-heroína, 

portanto não caberia as aventuras comuns de um herói com motivações nobres. A narrativa está 

                                                           
163 Nos Novos 52, a pele de Arlequina é branca porque foi atirada pelo Coringa em um tonel de produtos químicos, 

tal qual aconteceu com ele mesmo. Informação disponível em Suicid Squad #4.  
164 É um esporte que consiste de suas equipes de 5 jogadores patinadores em uma pista. Os jogadores são 

denominados jammers e os pontos são marcados para o time quando os jammers ultrapassam alguém do time 

adversário. Ganha o time quem marcar mais pontos.   
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mais envolta em um ambiente preferencialmente cotidiano, a representação da vida de uma 

mulher solteira que mora sozinha, no entanto, envolta pelo humor sádico e atmosfera criminosa. 

É possível fazer uma correlação com a dinâmica entre ela e Coringa, com índices do cotidiano 

e estereótipos de um casal heteronormativo casado. Esta característica ainda continua, mas 

agora com a anti-heroína vivendo como se observa uma mulher solteira de classe média na 

década de 2010, vivendo sua própria vida com independência financeira e emocional, cujas 

aventuras são pagar as contas e vencer problemas cotidianos. Neste aspecto, as mudanças na 

personagem a transforma em um ícone do feminino com outros índices muitos distintos de suas 

caracterizações anteriores. Para o público ao qual o quadrinho é direcionado, os índices de uma 

mulher na idade de Arlequina não é mais uma idealização da submissão, mas a subversão disso. 

Ainda que a antiga dinâmica abusiva representada pelo casal desde sua origem tenha um aspecto 

narrativo crítico, esta crítica teve que ser atualizada para uma libertação do relacionamento 

tóxico em que ela estava inserida. 

Figura 123 - Arlequina se preocupando em arrumar um emprego para bancar seu novo imóvel.                                               

Tony Tigrão lhe ajuda com comida e uma lista de classificados. As aventuras de                                                

Arlequina se focam mais no cotidiano, enquanto as clássicas aventuras de heróis                                                                                     

se focam em eventos extraordinários. 

 
Fonte: Harley Quinn #1 (2013) 

 

No segundo volume, a história começa com Arlequina visitando o museu de cera e 

assassinato de uma das inquilinas, Madame Macabra. O primeiro andar do prédio é comercial, 

e o museu é um dos estabelecimentos. A primeira cena é a anti-heroína se agarrando no boneco 

de cera do Coringa, mostrando que ela ainda tem sentimentos por ele, no entanto, ela 

rapidamente o esquece e conversa normalmente com Madame Macabra sobre o aluguel e pede 

dicas sobre como conseguir uma geladeira para seu apartamento do quarto andar. 
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Figura 124 -Arlequina se agarra ao boneco de cera do Coringa no museu da Madame Macabra.                                                                                 

O fato deixa claro que Arlequina ainda nutre sentimentos pelo vilão. 

 
Fonte: Harley Quinn #1 (2013) 

 

Na cena seguinte, ela tem sua atenção voltada para um protesto em frente a um centro 

de adoção de animais, vai até as pessoas que estão protestando e pergunta qual é a situação. 

Elas lhe respondem que o abrigo faz eutanásia nos animais que não são adotados em até trinta 

dias, e argumentam, revoltados, o quanto aquilo era criminoso. Se sentindo tocada, Arlequina 

entra e conversa com a proprietária do abrigo, desejando adotar o máximo que puder, no 

entanto, é rejeitada quando preenche o formulário. Harley decide que vai resolver aquilo de 

outra forma, e telefona para Hera Venenosa, que está em Gotham, e pede sua ajuda. A vilã 

aceita imediatamente e vai até Coney Island atrás de Harley. Elas libertam os animais e os 

levam para casa, em um conjunto de conflitos envolvendo a fuga dos animais e mais 

informações sobre a subtrama da cabeça a prêmio de Arlequina. 

Figura 125 - Arlequina e Hera Venenosa libertam os animais do abrigo. 

 
Fonte: Harley Quinn #1 (2013) 
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A interação entre elas é muito semelhante à relação construída na série animada, 

mostrando serem muito íntimas e leais uma à outra. O desenvolvimento do amor de Arlequina 

por animais cria entre as duas amigas uma característica em comum que não havia sido 

explorada antes. Hera Venenosa é a protetora do verde e da natureza, valorizando muito mais 

as plantas do que os seres humanos. O que a torna vilã é justamente suas ações que visam punir 

aqueles que agridem a natureza, até mesmo visando genocídio humano. 

Os heróis sempre precisam valorizar outros humanos a qualquer outra forma de vida, 

mesmo que esse humano tenha uma índole ruim. Aquele que valoriza algo acima de outros 

humanos é um vilão. Hera Venenosa chama as plantas de filhas, as protege, zela e se enfurece 

quando são machucadas. Hera é a Grande Mãe, a Deusa, a ira da própria natureza contra a 

negligência humana. A maternidade está em Hera, a maternidade de força e poder, o feminino 

em conjunto com a natureza. É, inclusive, possível relacionar parte dos valores de Hera 

Venenosa com o Ecofeminismo. Segundo Machado (2016, p. 40), o Ecofeminismo é um 

movimento social originado na década de 1970, oriundo de vários outros movimentos sociais. 

No entanto, se difere dos movimentos ambientalistas por se tratar de uma correlação entre a 

violência contra o meio ambiente, causado pelo industrialismo e o patriarcado, que violenta as 

mulheres. As Ecofeministas creem que o respeito absoluto à natureza é a chave tanto para a 

preservação e salvação ambiental como para o fim do patriarcado que oprime as mulheres. Isto 

relativiza, em certa medida, o ícone de vilã de Hera Venenosa, já que suas motivações podem 

trazer simpatia dependendo do intérprete que tem contato com a narrativa. Arlequina desperta 

algo semelhante ao demonstrar amor para com os animais, Hera é a flora e Arlequina é a fauna, 

e as duas juntas se completam. No entanto, Arlequina não tem em equivalência os estritos 

valores que Hera carrega, já que os valores de Arlequina são mais fluídos e desconexos. 

Outra característica que esta história deixa sutil, mas é confirmada em edições 

posteriores, é a constatação de Arlequina e Hera Venenosa serem um casal homoafetivo, em 

um relacionamento não monogâmico.165 O que quebra o conceito de heteronormatividade 

imposta pela sociedade herdeira de um recente e ainda vigente, em muitos aspectos, sistema 

patriarcal. A informação foi revelada pela primeira vez no Twitter oficial da editora166, e 

explorado abertamente em edições futuras. As sugestões de que o relacionamento entre as duas 

não era de natureza platônica, como fora sugerido pela série animada, vieram antes mesmo do 

                                                           
165 Monogamia é a natureza de um relacionamento romântico entre duas pessoas, no qual, qualquer envolvimento 

romântico e/ou sexual com um terceiro ou mais, é considerado adultério. Em um relacionamento não monogâmico 

ou aberto, o envolvimento com mais pessoas não é um problema. 
166 Disponível em: https://screenrant.com/harley-quinn-poison-ivy-relationship-romance-marrige-trivia-details/. 

Acesso em: 16 jul.2019. 

https://screenrant.com/harley-quinn-poison-ivy-relationship-romance-marrige-trivia-details/
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reboot. A série Sereias de Gotham terminou em suas últimas edições com Arlequina sugerindo 

que Hera tinha sentimentos por ela de natureza romântica e sexual. No entanto, antes que isso 

fosse desenvolvido, a continuidade foi cancelada, sendo explorada no reboot dos Novos 52. 

Figura 126 -  O relacionamento de Arlequina e Hera deixa de ser platônico desde o fim da Era de                  

Bronze, tornando-se canônico após os Novos 52. 

 
Fonte: Harley Quinn #1 (2013) 

 

No entanto, muitas representações de um casal lésbico possuem motivação muito 

diferente do que as editoras querem vender. Não é de se espantar que a quantidade de casais 

lésbicos nos quadrinhos seja muito maior do que a aparição de casais gays. Com todo esse 

conteúdo sexual enchendo as páginas dos quadrinhos, a questão que deve surgir é quando casais 

não heterossexuais serão aceitos. Já que homens heterossexuais são o primário suporte da 

indústria das histórias em quadrinhos não deveria ser surpresa a escassez de aceitação da 

presença de homens homossexuais nas histórias em quadrinhos, enquanto lésbicas são aceitas 

de braços abertos” (MADRID, 2016, p. 271). 

A figura da lésbica, ao mesmo tempo que afronta a pirâmide social do homem como 

necessário na vida da mulher, também é modelada pelo imaginário do homem hétero como 

objeto de prazer e dominação através do fetiche sexual. Existe uma grande imagem em torno 
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das lésbicas em que elas estão ali para satisfazer as fantasias sexuais de um terceiro, e não como 

algo fechado entre elas como um casal. Segundo Bourdieu (2002), os papéis sociais de um casal 

estão relacionados aos papéis de dominador e submisso da relação sexual, sendo o homem, o 

dominante; e a mulher, a submissa. O homem é aquele que fica por cima, controla, comanda, 

enquanto a mulher deve receber passivamente. Esse tipo de relação está condicionado ao 

relacionamento heterossexual, compreendido como uma estrutura natural que justifica a 

dominação masculina sob a mulher. Portanto, o relacionamento homoafetivo é algo que afronta 

esse sistema, já que por ser o casal desta relação do mesmo gênero não há divisão de papéis, 

mas uma relação recíproca e igualitária. O que me arrisco a afirmar que justifica as diversas 

manobras sociais para reprimir ou enquadrar o relacionamento homoafetivo nos moldes dos 

índices heteronormativos. Bourdieu fala em como a natureza entre ativo e passivo determina a 

posição social de uma pessoa, mesmo entre os homens homoafetivos, e creio que valha entre 

as mulheres homoafetivas também. 

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é porque 

ela está construída através do princípio de divisão fundamental entre o 

masculino ativo. E o feminino passivo, e porque este princípio cria, organiza, 

expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como desejo de posse, como 

dominação erotizada, e o desejo feminino como desejo da dominação 

masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em última instância, 

como reconhecimento erotizado da dominação. No caso em que, como se dá 

nas relações homossexuais, a reciprocidade é possível, os laços entre a 

sexualidade e o poder se desvelam de maneira particularmente clara, e as 

posições e os papéis assumidos nas relações sexuais, ativos ou passivos 

principalmente, mostram-se indissociáveis das relações entre as condições 

sociais que determinam, ao mesmo tempo, sua possibilidade e sua significação 

(BOURDIEU, 2002, p. 23). 
  

Mesmo com o visível fetichismo no relacionamento de Arlequina e Hera venenosa, 

tendo em vista que elas possuem características típicas de personagens sexualizadas para o 

público hetero masculino, o relacionamento entre elas ainda carrega um discurso de afronta, 

sororidade e libertação da masculinidade tóxica, como sendo desnecessária para uma vida feliz 

e plena. 

Esta edição possui indícios muito sutis de um relacionamento amoroso, mas em futuras 

edições existem cenas eróticas envolvendo as duas personagens. Fazendo uma extensa análise 

sobre esse aspecto, as reações negativas do Coringa a respeito de Hera Venenosa podem ser 

encaixadas em uma ciência de que Arlequina era muito mais poderosa e perigosa em um 

relacionamento verdadeiramente recíproco, sendo ele romântico ou platônico. Essa 

reciprocidade não foi alcançada por Arlequina em nenhuma das duas figuras masculinas em 

que ela esteve à sombra, nem com Coringa, que age como um algoz e abusador, nem com 
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Batman, que age como um pai controlador. Ambos estavam representando a figura do 

dominador em relação à Arlequina, um como a figura do amante, e outro como a figura do pai. 

Já Hera Venenosa é a figura da liberdade, ela não manda ou controla Arlequina, mas a trata 

como uma igual, amiga, cúmplice, amante, companheira. Não há líder na dupla/casal Arlequina 

e Hera Venenosa. 

 

 

  



161 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A vida imita a arte, mas a arte também imita a vida. A clássica frase de Aristóteles “a 

arte imita a natureza” ganhou com as ressignificações sociais um sentido muito próximo do 

direcionamento do presente trabalho. 

Ao fim deste estudo, constatou-se que a ficção transparece elementos e fragmentos dos 

acontecimentos de sua época, mas também os influencia em certo nível, o que ao ser observado 

de perto traz a compreensão de sua importância histórica e social. Um grande exemplo disso é 

a naturalização de que a mídia contribuiu para a construção de padrões impostos, sexualizando, 

fetichizando e objetificando as mulheres, criando padrões de beleza inalcançáveis e 

expectativas fantasiosas. Parte desta construção é midiática, especialmente com a popularização 

da indústria pornográfica na década de 1990, expandindo sua influência nas indústrias da 

música, cinema, quadrinhos e televisão como descrito por Madrid (2016). Até hoje, mesmo que 

ainda existam questionamentos e críticas a essa estrutura, ela permanece. Como, por exemplo, 

algumas adaptações das poses fetichizadas das mulheres nos quadrinhos sendo transferidas para 

os homens, a fim de expor o quão problemática é essa influência sobre o nosso imaginário.167 

168. Desta forma, o recorte sobre a representação midiática do feminino foi o foco principal 

deste trabalho. 

Dentre diversas personagens icônicas da cultura pop norte-americana, optei por alguns 

recortes, dentre eles o foco indiscutivelmente maior na indústria das histórias em quadrinhos. 

Isto porque cada mídia possui sua própria linguagem e carga histórica, e aprofundar em cada 

uma delas, creio ser um trabalho a ser feito em projetos futuros, no entanto, dei algumas 

pinceladas em outras mídias através da comunicação transmídia, devido à natureza narrativa da 

personagem escolhida para a análise. 

Tal personagem foi Arlequina, inicialmente vilã e atualmente anti-heroína da editora 

DC Comics. As razões da escolha estão na atualidade da personagem. Para os parâmetros da 

indústria de quadrinhos, ela é uma personagem relativamente jovem. Em comparação com 

personagens como Mulher-Maravilha, por exemplo, com seus 78 anos de carga histórica e 

social no imaginário dos consumidores de ficção, Arlequina é uma criação recente na editora. 

                                                           
167 Disponível em: https://scroll.in/magazine/888264/superman-without-tights-spider-man-in-a-thong-an-indian-

lampoons-the-sexism-of-comic-book-covers. Acesso em: 5 ago.2019. 
168 Disponível em: https://www.cbr.com/what-if-male-superheroes-had-their-own-sexy-variant-covers/. Acesso 

em: 5 ago.2019. 

 

https://scroll.in/magazine/888264/superman-without-tights-spider-man-in-a-thong-an-indian-lampoons-the-sexism-of-comic-book-covers
https://scroll.in/magazine/888264/superman-without-tights-spider-man-in-a-thong-an-indian-lampoons-the-sexism-of-comic-book-covers
https://www.cbr.com/what-if-male-superheroes-had-their-own-sexy-variant-covers/
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E mesmo sendo tão jovem, cresceu muito em popularidade e investimento comercial dentro de 

uma gama imensa de heróis e vilões que não trouxeram o mesmo retorno. Atualmente, 

Arlequina é um das personagens mais populares da DC Comics. 

A segunda razão é para sua construção completamente voltada para o cenário da 

violência doméstica e sua jornada de libertação das amarras do imaginário imposto pelo 

patriarcado. Com a pesquisa, foi revelado que a única coisa que impede Arlequina de se libertar 

do vilão Coringa é sua dependência emocional em relação a ele. Algo que foi lentamente se 

desenvolvendo em 25 anos de sua mitologia. Sua criação foi em torno da crítica aos 

relacionamentos abusivos, especialmente à violência doméstica, mas devido à sua 

popularidade, outras características que se expandiram, como as temáticas voltadas à 

bissexualidade, independência emocional, maternidade, poliamor, trabalho em equipe, dentre 

outros. 

Arlequina nasceu na década de 1990, no auge da influência da indústria pornográfica, 

mas também no início da cooptação das mídias a respeito dos discursos feministas, como a 

liberdade sexual, bem como a independência feminina em outras esferas, grandemente 

alimentada por sua amizade com Hera Venenosa. 

A terceira razão é o fato de Arlequina ser extremamente desenvolvida em um espaço de 

tempo mais curto, isso a torna mais apta de ser analisada do que uma personagem extremamente 

antiga. Portanto, o principal objetivo foi observar através de Arlequina como representações do 

feminino podem ser transmitidas na mídia com influência da modificação do meio social, 

cultural e mercadológico. Desta forma, as mesmas características em que ela foi criada foram 

mantidas e adaptadas para o contexto sociocultural em que ela estava inserida. Se observarmos, 

por exemplo, o discurso da animação de 1992 com os quadrinhos dos Novos 52 de 2015, fica 

extremamente nítida a influência social com respeito ao discurso cooptado pelos movimentos 

feministas nos quadrinhos. Atualmente, essa cooptação é muito maior, com maior visibilidade, 

vende muito bem mercadologicamente e tira Arlequina de sua posição passiva para uma mais 

ativa. 

 No capítulo 1, foram abordadas as características do imaginário social e sua influência 

na construção de culturas e visões de mundo. Foi visto que a construção social em torno da 

imagem da mulher foi moldada por uma profunda inferiorização das características femininas 

em detrimento do homem e dos conceitos da masculinidade, que Bourdieu chama de dominação 

masculina. As imagens em torno do feminino e do masculino influenciam comportamentos, 

signos cotidianos e refletem na mídia, incluindo a ficção. A partir disso foi feita uma linha do 

tempo da representação da mulher nas mídias, com foco nos quadrinhos da década de 1940 a 
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2010. O grande foco foi a construção da imagem do feminino nas histórias em quadrinhos por 

ser a mídia com as características que influenciam mais diretamente a personagem Arlequina, 

mesmo que ela seja uma personagem transmídia. Foi observada a grande influência dos 

momentos históricos e contexto socioculturais na ficção e representação dos valores, conforme 

os acontecimentos também voltados ao mercado e à indústria dos quadrinhos. No decorrer do 

capítulo, foi encontrado o contexto da indústria em que Arlequina foi criada, sendo na década 

de 1990, quando o Código de Ética dos quadrinhos estava perdendo força, e o mercado estava 

altamente influenciado pela exposição da sexualidade feminina, graças à grande popularidade 

da indústria pornográfica. As anti-heroínas e vilãs também estavam em alta, o que acarretou na 

modificação de várias heroínas para tornarem-se vilãs ou anti-heroínas, e a criação de novas, 

estando Arlequina dentro das características destas personagens, mesmo que tenha nascido em 

uma animação. Por fim, o capítulo se encerra com uma breve pincelada da imagem da 

feminilidade dentro do gênero de super-heróis em outras mídias, especialmente nas animações 

que adaptaram os quadrinhos para sua linguagem, já que Arlequina é uma personagem que 

nasceu transmidiática e isso tem grande influência não apenas na sua construção, mas na 

indústria dos quadrinhos como um todo, já que vários elementos primordiais da narrativa dos 

quadrinhos foram influenciados por outras mídias. Aliás, o poder da narrativa transmídia e sua 

influência no mercado é extremamente promissora para trabalhos futuros, sendo abordado com 

mais força por Henri Jenkins. 

O capítulo 2 focou-se na trajetória da personagem, suas origens, inspirações e 

modificações desde sua criação em 1992 até 2017. Primeiramente, foi observada a influência 

dos consumidores nas decisões de editora, sua conexão com a construção do cânone, e qual sua 

definição dentro dos quadrinhos, pontualmente, na DC Comics. Observou-se toda a estrutura 

narrativa e as influências que a comunicação transmídia teve em outras versões de Arlequina 

nos quadrinhos. A principal função do capítulo foi montar, situar e esclarecer a trajetória da 

personagem, já que não caberia todo esse processo na análise. 

O terceiro e último capítulo apresentou a análise de cinco mídias separadas da trajetória 

de Arlequina, que apresentam elementos essenciais para a mitologia da personagem e suas 

conexões com o imaginário sobre o feminino junto das modificações desse imaginário, 

conforme as mudanças do perfil de público e contexto social. 

Essa análise foi feita sob o olhar da semiótica, focando-se nos índices como signos, 

considerando as representações narrativas da feminilidade de Arlequina como os signos 

primordiais para a compreensão do feminino transmitido, que se tornou tão popular em pouco 

tempo. 
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O foco da análise foi entre os principais relacionamentos de Arlequina com os 

personagens: Coringa, enquanto amante e parceiro, com quem configura as características de 

um relacionamento abusivo e transfere os índices de um relacionamento conjugal de forma 

negativa, tóxica, mas ao mesmo tempo recheado de comédia, que demonstra a naturalização 

desses signos. Nele, ela demonstra a mulher apaixonada de Simone de Beauvoir, enquanto 

Coringa demonstra a necessidade da afirmação de sua virilidade, como explanado por Bourdieu. 

É em Coringa que a sexualidade de Arlequina é explorada ao máximo, transparecendo os papéis 

de dominador e submissa, enquanto posições sociais. Apesar de certa naturalização, a postura 

do discurso é, em certa medida, crítica e repreensiva. A todo momento o comportamento do 

vilão é mostrado como repreensível, enquanto Arlequina normalmente posiciona-se como 

vítima. Algo confirmado por um dos criadores, Bruce Timm. 

Com Batman, transmite os índices de um relacionamento entre um pai que ainda está 

educando sua filha, infantilizando a personagem como alguém que ainda está aprendendo entre 

o certo e o errado. Batman, enquanto herói, e detentor da moral a ser seguida pelo 

leitor/espectador, expõe o potencial da personagem em se recuperar e passar para o lado do 

bem, e como Coringa está agindo errado em relação a ela. No entanto, o herói possui uma 

postura de dominador com relação à Arlequina, tal qual descreve Oliveira (2007). A postura 

dominadora de Batman em relação à Arlequina é naturalizada.  

E, por fim, Hera Venenosa, com quem Arlequina faz a conexão com o feminino em 

vários aspectos, em todos eles conectados com a libertação das amarras da dominação 

masculina e o esclarecimento de ser capaz se amar sem precisar da aprovação dos homens do 

patriarcado. A sororidade de uma amizade platônica, e posteriormente com o amor recíproco e 

altruísta através de um relacionamento homoafetivo. Mesmo que haja um interesse comercial 

com esse relacionamento lésbico, usando-o dubiamente tanto para o fetichismo do público 

masculino cis-hétero, como em protesto às amarras do patriarcado, usando índices remetentes 

aos públicos feminino e LGBT, isto é um reflexo de como as mudanças sociais referente à 

moralidade modificam o discurso do mercado. 

Em um contexto de adesão de alguns aspectos da moralidade feminista nas mídias, a 

necessidade de dar mais conteúdo à personagem devido à sua popularidade (mercado) e à 

expansão de público, Arlequina é, atualmente, muito mais independente de suas “sombras” 

(Batman e Coringa) do que fora durante sua trajetória, mostrando a grande conexão entre 

eventos sócio-históricos e a ficção. 
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