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Feminismo, Mulheres e Quadrinhos1:  

Feminismo dentro do quadrinho “Tina-Respeito” de Fefê Torquato 

Cristiane de Andrade Lemes2 

 
RESUMO: Este artigo pretende dispor ideias a respeito do papel da mulher e suas vivências 
feministas/femininas dentro da sociedade, pelo ponto de vista de algumas quadrinistas 
brasileiras. Serão também citados conceitos e nomenclaturas do feminismo. Estas ideias 
abordarão desde as questões cotidianas até as questões de gênero. Em especial, será explorada 
a história em quadrinhos (HQ’s) “Tina-Respeito”, da quadrinista Fefê Torquato e a presença 
destes temas nela.  O objetivo principal será mostrar que os quadrinhos também são feitos por 
mulheres e que muitos destes não são focados para o público feminino, uma vez que o 
propósito é de que outros gêneros discutam sobre estes quadrinhos e os temas ali abordados. 
O trabalho será desenvolvido com base em estudos acadêmicos da área de Comunicação e em 
obras específicas que discutem os pontos do feminismo e gênero. 
 

INTRODUÇÃO 

O tema, embora muito em voga neste ano de 2020, ainda é ponto de discussão em mídias 

sociais e em redes. Por assim dizer, polêmico. E quando algo se torna polêmico, chama a 

nossa atenção. Não há como falar sobre feminismo e o papel da mulher na sociedade, sem 

antes levantar seu contexto histórico, social e filosófico. Seja por meio não só das próprias 

literaturas e nomes que estão envoltos neste nicho, mas também da internet e do mercado 

editorial.  

E neste artigo, em um primeiro momento, será tratado exatamente o conteúdo da história por 

este aspecto. Passagem por definições de autoras consagradas, além disso, feministas. 

Discutido isso, o ponto principal do trabalho a respeito do feminismo dentro do assunto 

levantado: mulheres e quadrinhos. Ainda dentro deste assunto, quadrinistas e pesquisadoras 

brasileiras serão citadas, comprovando que este mercado também é feito por e para mulheres, 

tendo a Jornada da Heroína como ponto de discussão e disseminação da ideia.  
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano: 
2 Licenciatura em Letras (Português/Inglês) pelas Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG-UNIMESP), 
Especialista em Comunicação Corporativa pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM) e pós-graduanda no 
curso de Mídias, Informação e Cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). E-mail:crislemes@usp.br  
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E por último, porém jamais menos importante: o objeto do artigo, ponto de discussão, a obra 

Tina-Respeito. O feminismo dentro da história colocada pela autora e ilustradora Fefê 

Torquato e os pontos de análise como machismo e assédio sexual dentro do ambiente de 

trabalho.  

Seguindo por este contexto de divisão do artigo, e ainda dentro de um caráter introdutório, 

importante será a discussão a respeito do feminismo e da feminilidade.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Será colocado o ponto de discussões sobre definições a respeito de gênero e de trabalho como 

a mão de obra feminina, fornecendo um panorama destes conceitos a fim de aplicá-los no 

material que será analisado e discutido, durante o desenvolvimento deste artigo científico.  

O ponto de discussão, será sobre o que Simone de Beauvoir, escritora, intelectual, filósofa e 

ativista francesa, um ícone do pensamento feminista, fala sobre a questão do “Ser Mulher” 

que com a sua “bíblia” do feminismo, O Segundo Sexo, ela já coloca: 

Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos 
também a explicá-la pelo “eterno feminino” e se, no entanto, admitimos, 
ainda que provisoriamente, que há mulheres na Terra, teremos que formular 
a pergunta: o que é uma mulher?  

O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira resposta. É 
significativo que eu apresente esse problema. Um homem não teria a ideia de 
escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na 
humanidade. Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: Sou 
uma mulher. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer 
outra afirmação. (BEAUVOIR, 2016: 11) 

Nota-se aqui, portanto, que a figura feminina, por si só, já é peculiar e complexa, diante do 

apresentado. O homem representa o positivo e o neutro. Enquanto a mulher, o negativo, com 

limitações. Percebe-se pelos próprios pronomes. Os homens, pensando aqui, em 1949, quando 

O Segundo Sexo foi lançado, é intitulado como “nós”, enquanto as mulheres são intituladas 

como “mulheres”.  

Quanto aos dados da Biologia, Beauvoir, coloca nitidamente a explicação das nomenclaturas 

fêmea e macho e a subjetividade por trás destas: 

A mulher? É muito simples, dizem os amadores de fórmulas simples: é uma 
matriz, um ovário; é uma fêmea e esta palavra basta para defini-la. Na boca 
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do homem o epíteto “fêmea” soa como um insulto; no entanto, ele não se 
envergonha de sua animalidade, sente-se, ao contrário, orgulhoso se ele 
dizem: ‘É um macho!’ (BEAUVOIR, 2016: 31) 

Em relação à psicanálise, a autora expõe o ponto principal do “Ser mulher”: a questão do 

gênero e da transcendência deste gênero, que é quando o sujeito supera o seu estado original, 

ou seja, o estado colocado pela natureza. Beauvoir é muito clara, e diria que foi sua afirmação 

mais clara na obra e que desencadeou a polêmica colocada: “A fêmea é uma mulher na 

medida em se sente como tal.” (BEAUVOIR, 2016: 67), explicando da seguinte forma: “Não 

é a natureza que define a mulher: esta é que se define retomando a natureza em sua 

afetividade.” (BEAUVOIR, 2016: 67).  

Por estas colocações, entende-se, que o feminismo deve ser tanto para a mulher cisgênero3 

como para a mulher transgênero4. E no meio da sociedade, e para tanto, aqui explorando o 

mundo nerd e dos quadrinhos, não seria diferente. Um exemplo é a quadrinista Laerte, a qual 

em um primeiro momento, no início de sua carreira, se colocava como gênero masculino, 

entretanto, ao longo de sua vida, passou a se definir e se identificar com o gênero feminino.  

E ainda dentro deste contexto psicanalítico, Beauvoir coloca que o sistema erótico da mulher 

se baseia em dois polos: o primeiro, clitoriano, o qual se desenvolve na idade infantil e o 

segundo, o vaginal, que surge após a puberdade. Isto é, a sexualidade da mulher é complexa e 

assim sendo a definição de mulher não está nos seus órgãos: útero, trompas, ovários, mas sim, 

em tornar-se mulher, não moldada apenas pelo que a natureza apresenta, definindo assim que 

todo ser humano do sexo feminino não é necessariamente mulher.  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. 
(BEAUVOIR, 2016: 11) 

Vale ressaltar ainda, nesta introdução, sobre a variedade de ideias em torno do feminismo, e 

contextualizando para os dias atuais, em muitas ideias contraditórias e inverídicas as quais 

não representam o movimento em sua raiz. É importante frisar, que o feminismo é a teoria 

que enfatiza a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos, sendo necessário que 

o homem e a mulher afirmem sua fraternidade e sua liberdade, sem qualquer equívoco, 
                                                 
3 Cisgênero: condição da pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído no 
nascimento 
4 Transgênero: pessoa que não se identifica, nem se expressa segundo o “esperado” para o seu gênero sexual.  
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contrariando assim a opressão, que é a imanência, a ausência desta movimentação de 

superação.  

Ainda discorrendo sobre as definições de termos, cabe abordar o Capitalismo, a violência 

contra as mulheres e a acumulação primitiva. Silvia Federici, filósofa, pensadora, professora 

universitária e ativista feminista italiana, que em suas obras Calibã e a Bruxa e Mulheres e 

caça às bruxas, enfatiza a questão-problema apresentada neste trabalho: o machismo no 

ambiente e no mercado de trabalho e seu histórico de opressão em uma sociedade patriarcal, 

tendo como exemplo o quadrinho a ser discutido, Tina-Respeito.  

Na história ocidental, especificamente na Europa, Karl Marx5 intitulou a caça às bruxas dos 

séculos XVI e XVII como acumulação primitiva: aquilo que destruiu um conjunto de práticas 

femininas que atravancava o caminho das condições de desenvolvimento do sistema 

capitalista. Assim sendo, ocorreu a acumulação de uma mão de obra e de uma disciplina 

coercitiva no meio do trabalho, especialmente às mulheres.  

Logo, o confinamento das mulheres no trabalho doméstico de forma não renumerada, o 

Estado obteve o controle sobre a sua capacidade reprodutiva e dando ao homem o abuso, uma 

vez que ele tinha este controle quando da mulher ter de ser obediente e silenciosa, aceitando 

inclusive o trabalho pesado. Há relatos que até o século XVIII, se algumas mulheres 

tentassem falar, suas línguas eram cortadas. 

Quanto a esta violência, ela não foi suprimida nem sequer quando ocorreu o fim da caça às 

bruxas e a abolição da escravidão, como esta citação de Federici:  

Nos anos 1920 e 1930, no auge do movimento eugenista, a ‘promiscuidade 
sexual’ feminina, retratada como doença mental, era punida com internação 
em hospitais psiquiátricos ou esterilização. A esterilização de mulheres de 
grupos étnicos minoritários, de mulheres pobres e de mulheres que exerciam 
sua sexualidade fora do casamento continuou até os anos 1960, tanto no Sul 
quanto ao norte, tornando-se ‘a forma de controle de natalidade que mais 
rapidamente cresce nos Estados Unidos’. A violência contra as mulheres 
também incluía o uso generalizado, nos anos 1950, da lobotomia para a cura 
da depressão, sendo que este tipo de cirurgia era considerado ideal para as 
mulheres destinadas ao trabalho doméstico, função que supostamente não 
requeria cérebro. (FEDERICI, 2019: 92) 

 

                                                 
5 Karl Marx: filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Para ele o 
socialismo é uma parte inevitável do desenvolvimento da sociedade humana.  
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Podemos aqui fazer um paralelo com o ano de 2020, através da denúncia de enfermeiros, com 

as imigrantes refugiadas nos Estados Unidos as quais estão em um programa do governo, sem 

saber, de esterilização a fim de não reproduzirem e ficarem grávidas em terras americanas6. 

Nota-se que a questão do machismo e do abuso são assuntos eternamente presentes no assunto 

mulheres e mão de obra. Também quanto ao quadro atual, Federici, enfatiza:  

A necessidade das mulheres de sair de casa, emigrar e levar seu trabalho 
reprodutivo para as ruas (como vendedoras, comerciantes, trabalhadoras do 
sexo), a fim de sustentar sua família dá origem a novas formas de violência 
contra elas. Na verdade, todas as evidências indicam que a integração das 
mulheres na economia global é um processo violento. Sabe-se que mulheres 
imigrantes na América Latina tomam anticoncepcionais supondo que serão 
estupradas pela polícia de fronteira, agora militarizada. (FEDERICI, 2019: 
99) 

O patriarcado, em sua face mais cruel, pode perdurar até aos dias de hoje, impondo a mulher o 

lugar de submissão e medo. Colocando-a como alguém que não tem voz frente aos seus 

direitos humanos e como aquela que não terá lugar de fala. As colocações da acumulação 

primitiva denotam exatamente isso: uma nova ordem formada por homens que tornava as 

mulheres servas da força de trabalho masculina, desenvolvendo o capitalismo e instituindo a 

divisão sexual do trabalho.  

E em todo este contexto teórico apresentado, há uma série de questões que merecem destaque 

quando se fala sobre a relação das mulheres e as Histórias em Quadrinhos, muito próximos 

inclusive das autoras apresentadas.  

Há uma série de questões que merecem destaque quando se fala sobre a relação das mulheres 

e as Histórias em Quadrinhos. E baseado inclusive na apresentação desta autoras. Estas 

mesmas questões são importantes, pois levantam alguns preconceitos em volta deste tema:   

Primeiro ponto: Mulheres não leem quadrinhos. 

Segundo ponto: Mulheres não produzem quadrinhos. 

Terceiro ponto: Mulheres só produzem quadrinhos fofos ou sobre emoções e 
relacionamentos. 

                                                 
6 Neste contexto, no atual governo de Donald Trump, através de denúncias de trabalhadores da área da saúde 
(enfermeiros e enfermeiras) à imprensa americana, uma enfermeira em especial, que detalhou o caso, mulheres 
foram encaminhadas para procedimentos de esterilização, após procurar serviços médicos, isso sem elas 
saberem. Os relatos foram produzidos pelo site jurídico Law&Crime. 
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Quarto ponto: Mulheres não atingem um grande público porque não tratam de temas 
universais. 

Quinto ponto: Publicações e eventos exclusivos são segregatórios. 

Como diz a jornalista Gabriela Borges, no seu artigo de Mulheres & Quadrinhos7: 

Se a busca por representatividade e boas representações nos quadrinhos é tão 
difícil quanto a busca na vida real, o importante é haver cada vez mais 
espaço para autores e autoras diversos, e para trabalhos que remetam à 
liberdade, ao prazer, à igualdade e à equidade em todos os contextos. 
(BORGES, 2019: 185) 

Este trecho é importante para iniciar a análise do feminismo dentro do quadrinho Tina-

Respeito da Fefê Torquato, 24ª Graphic MSP. Representatividade e realidade são as palavras 

para definir a obra. Para começar vamos conhecer a autora. Fefê é catarinense, criada em 

Curitiba. Estudou música, mas se apaixonou pelos quadrinhos. Autora de HQ’s curtas no blog 

A Vaca Voadora, com Bianca Pinheiro (outra quadrinista), em 2014 lançou A Gata Garota. 

Lançou Tina-Respeito pelo selo Graphic MSP, que se trata de um apanhado de releituras de 

personagens do universo da Turma da Mônica, do Maurício de Sousa.  

Nossa personagem Tina, neste quadrinho, é recém formada em jornalismo e começa a 

trabalhar em uma renomada redação de jornal. Tina enfrenta o dia a dia do medo e dos 

assédios que as mulheres vivem no cotidiano: nas ruas e no transporte público, por exemplo.  

Na redação Tina conhece uma colega de trabalho que acaba se tornando sua amiga, seu nome 

é Lúcia. Em um determinado momento, Lúcia revela ser lésbica, o que para Tina é algo 

encarado com naturalidade: daí vemos a importância da representatividade e do “Respeito” 

colocado no título da obra. A nova amiga da nossa personagem também comenta sobre a 

realidade de se andar pelo centro da cidade, explicitando bem o que é viver a realidade de 

uma mulher: 

Cara, medo cê não perde nunca. Só se acostuma com ele. Fazer o quê?  

Ser mulher é querer estudar, trabalhar, pô, viver a vida! É ser obrigada a 
encarar esse medo. (TORQUATO, 2019: 37) 

Na obra também temos presente a discussão sobre o manterrupting, definição que diz quando 

o homem interrompe constantemente uma mulher, não permitindo que ela conclua uma frase, 
                                                 
7 Obra criada em 2019 e lançada em fevereiro de 2020. Organizadoras são Dani Marino e Laluña Machado. 
Referencial teórico de extrema relevância. Mostra 120 pesquisadoras e quadrinistas debatendo o tema da 
presença feminina nos quadrinhos.  
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uma pergunta ou uma linha de pensamento. Este é um grande problema vivido no mundo 

corporativo e acadêmico, sendo que temos um exemplo específico disso, na realidade 

brasileira, quando a então candidata a vice-presidência da república nas eleições de 2018, 

Manuela D’Ávila, no Programa Roda Viva, da TV Cultura, foi interrompida por 62 vezes 

enquanto era entrevistada, por jornalistas homens, naquela ocasião. Uma quantidade muito 

maior comparativamente a entrevistados homens no mesmo programa.  

E o clímax da história da Tina na Graphic é quando ela, para ter uma pauta aprovada pelo 

editor-chefe, Jairo Figueiredo, é convidada por ele para jantar. Claramente as frases colocadas 

são aquelas ouvidas por diversas mulheres no ambiente de trabalho: 

Você está tendo uma oportunidade única. Aqui no mundo de hoje! Eu estou 
te abrindo essa porta. Entende a sua sorte, Cris?  

Você sabe quantos por aí fariam qualquer coisa por uma chance como a que 
eu estou te oferecendo? Além desse rostinho lindo...Eu sei que você é uma 
garota esperta, então, é simples... janta comigo e você tem toda uma carreira 
pela frente. Ou não. A escolha é sua. (TORQUATO, 2019: 59) 

Fazendo a analogia com a Jornada da Heroína, que já foi mencionada neste artigo, Tina entra 

na fase da traição e da desilusão, pois ela percebe que o mundo profissional não é da forma 

como ela pensava. Tina precisa juntar forças, e desabafa com sua mãe:  

O mundo olha para você e te define de acordo com o que ele enxerga. Você 
é mulher, é negra, você é lésbica, você é trans. Cada um pondo você um 
passo atrás da linha de partida. Não importa o quanto você se esforce, já está 
definido o que você é capaz ou não de fazer. E você não tem o direito de 
errar. Porque, mesmo depois de anos acertando, ao primeiro erro, volta ao 
início e tem que começar tudo de novo. (TORQUATO, 2019: 64) 

Porém, a frase de sua mãe, a faz pensar: “Eu criei você pra saber que o que te define são as 

suas atitudes. Então, faça aquilo que você é!” (TORQUATO, 2019: 67). Tina a partir de então 

se encoraja e enfrenta o que está por vir: sai da redação para trabalhar como freelance em 

outra revista e faz uma reportagem estilo denúncia sobre o que ocorreu com ela: o assédio 

propriamente dito. Tina passa pela fase da ajuda e do renascimento. A ajuda ela obteve como 

fonte inspiração de sua mãe e o renascimento veio quando ela enfrentou as dificuldades pelo 

caminho, inclusive também enfrentando o próprio editor-chefe assediador, levando a referida 

reportagem para ele saber até aonde uma mulher determinada pode chegar, que é onde ela 

quiser.  
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A história Tina-Respeito, como o próprio título diz, pede respeito e luta contra muitas 

adversidades, dentre elas: machismo, lgbtfobia, assédio sexual, a submissão ao patriarcado e 

tantas outras situações vividas pela personagem e por outras que estão na HQ. Fefê Torquato 

transformou todos estes assuntos em algo com uma linguagem completamente acessível e de 

uma forma leve para o público jovem e jovem adulto e principalmente com representatividade 

e boas representações dos fatos. 

 

METODOLOGIA 

Sabendo que a metodologia se trata da apresentação da forma da pesquisa, segue quadro com 

as formas, fontes, objetivos e a abordagem do problema:  

Classificação da pesquisa Pesquisa acadêmica 

Técnica empregada Documentação direta 

Natureza Pesquisa básica 

Objetivos 
Pesquisa descritiva 

Pesquisa explicativa 

Abordagem do problema Pesquisa qualitativa 

Fontes de informação Bibliografia 

Procedimentos técnicos 

Bibliográfica 

Documental 

Levantamento 

Pesquisa participativa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Saber que os assuntos de LGBTfobia, assédio e machismo ainda precisam ser discutidos pela 

presença de um patriarcado que submete a mulher a situações que degradam sua imagem: seja 

no ambiente de trabalho, no qual a interrompem de falar até ao assédio sexual de um superior 

ou nas ruas, é questão urgente em nossa sociedade.  
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E as Histórias em Quadrinhos, como parte da cultura de massa, tornam-se uma ferramenta 

importante neste processo, pois com ela pode-se ter um alcance para um público formador de 

opinião, sendo que estes podem propagar esta discussão a outros que desconhecem ou pouco 

sabem a respeito. 

Em Tina-Respeito, com uma história cercada e rica destes temas, acessível, divertida e leve, o 

leitor é convidado a mergulhar neste universo e assim se tornar curioso a pesquisar mais 

sobre, destacando que esta HQ feita por uma mulher, o que torna a representatividade mais 

importante e pano de fundo na elaboração do referido trabalho.  

Falar a respeito de feminismo e discutir o gênero dentro dos quadrinhos são oportunidades de 

acesso ao conhecimento que precisa e deve ser disseminado. O intuito da elaboração deste 

artigo foi poder levantar a discussão destes assuntos por um meio de comunicação de 

linguagem acessível para um público com muito ou pouco repertório.  
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