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O ato de desenhar para descrever cenas do cotidiano ou compor representações 

encontra-se entre as mais antigas formas de expressão humana. Das cavernas em 

Lascoux, passando pela tapeçaria de Bayeux chegando até o desenho digital, traços e 

pontos vem compondo essa linguagem artística e alimentando a necessidade do ser 

humano de se comunicar. Como uma forma de marcarmos nossa passagem pela terra, 

uma prova de que estivemos aqui, a imagem se tornou essencial na composição das 

representações produzidas pelos seres humanos. 

Desde então evoluímos bastante e o desenho ramificou-se nas mais variadas 

formas, dentre as expressões artísticas que fazem uso dele para narrar acontecimentos, 

representar situações e contextos e veicular discursos, temos as histórias em quadrinhos. 

Desde as suas origens, que remontam ao fim do século XIX até a atualidade elas se 

prestaram a representar os mais diversos contextos e veicular variados discursos, 

constituindo um gênero textual que congrega influências de outros segmentos, como 

literatura, cinema e fotografia, mas que guarda características próprias. 

 O presente estudo tem como foco a análise das tirinhas da personagem Olga, a 

sexóloga, criada pela paraibana Thaïs Gualberto em 2009 no blog Kisuki e que já foi 

publicada em jornais como A União e Folha de S. Paulo. Entendendo os quadrinhos na 

perspectiva de representação proposta por Chartier (1990), procuramos observar como o 

discurso feminista é veiculado nas tirinhas da personagem e como podemos relacioná-

las a atitudes que corroborem o empoderamento feminino. Para tal, nos debruçamos 

sobre as tiras publicadas no livro Olga, a sexóloga, lançado em 2015, estas compõem 

uma coletânea que compreende as várias fases da personagem, desde o seu lançamento 

até a data da publicação do livro. 

 

 
1 Professora de História na rede municipal de João Pessoa (SEDEC/PMJP). Licenciada e Mestre em 

História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Graduanda em Letras no Instituto Federal 

Paraibano (IFPB). 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Quadrinhos enquanto representação 

 

 A presença de desenhos como forma de expressão humana nos remete a tempos 

mais remotos. No entanto, a linguagem escolhida para nosso estudo, os quadrinhos, tem 

como marco inaugural o século XIX. Fica difícil estabelecer uma origem específica para 

tal linguagem, haja vista que a ocorrência de expressões próximas ao que conhecemos 

como quadrinhos aparecem em vários momentos e lugares. Porém, é consenso entre 

estudiosos da linguagem que os quadrinhos, mais próximos dos moldes que 

conhecemos hoje, remontam aos humorísticos que acompanhavam os jornais de grande 

circulação. Vários autores estabelecem como “origem” dos quadrinhos modernos a tira 

The Yellow Kid, que passou a circular a partir de 1895 no jornal New York World, dentre 

os elementos que corroboram-na enquanto “marco inaugural” para os quadrinhos 

podemos citar a regularidade da publicação, a ocorrência de personagens fixos e a 

presença de elementos como narrativa sequencial em quadros e utilização de balões para 

diálogos. 

 Mas afinal, o que são quadrinhos? Costuma-se erroneamente caracterizar as 

histórias em quadrinhos como literatura, o que não são. Segundo Paulo Ramos:  

Chamar quadrinhos de literatura, a nosso ver, nada mais é do que uma 

forma de procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente 

prestigiados (caso da literatura, inclusive a infantil) como argumento 

para justificar os quadrinhos, historicamente vistos de maneira 

pejorativa, inclusive no meio universitário. (RAMOS, 2009, p.17) 

Devido à polissemia que o termo quadrinhos evoca, Ramos (2009) recorre a 

Maingueneau e, usando um termo da linguística, caracteriza as histórias em quadrinhos 

como hipergênero, se trata de um gênero mais amplo que por sua vez abriga outros. No 

caso das histórias em quadrinhos, esse termo abarca manifestações artísticas como 

charges, caricaturas, cartum, tiras (estas, por sua vez, tem diversos tipos), comics, etc. 

Néstor García Calclini (2013), ao discutir sobre os processos de hibridação, 

enquadra os quadrinhos em uma categoria que ele chama de “gêneros 

constitucionalmente híbridos”, sendo estes: “Lugares de intersecção entre o visual e o 

literário, o culto e o popular, aproximam o artesanal da produção industrial e da 

circulação massiva” (CANCLINI, 2013, p. 336). As histórias em quadrinhos enquanto 
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produtos de um mercado maior disseminam valores e saberes próprios das culturas onde 

se originam. Além disso: 

[...] as histórias em quadrinhos, ao gerar novas ordens e técnicas 

narrativas, mediante a combinação original de tempo e imagens em 

um relato de quadros descontínuos, contribuíram para mostrar a 

potencialidade visual da escrita e o dramatismo que pode ser 

condensado em imagens estáticas (CLANCLINI, 2013, p. 339). 

Dessa maneira, entendemos as histórias em quadrinhos enquanto uma linguagem 

híbrida, que possui seu próprio instrumental linguístico, este com referências oriundas 

tanto na literatura, quanto no cinema, desenho animado, teatro, etc. Embora apresentem 

instrumentais das manifestações já citadas, elas, em conjunto, formam outra composição 

que não mais a sua de origem, portanto, um novo jogo de significação. 

 Uma das principais características da linguagem dos quadrinhos é o balão, uma 

espécie de caixa de textos onde são veiculadas as falas dos personagens. São 

constituídos de continente, conteúdo e rabicho. O continente é o globo onde são 

inseridos os textos, sua forma determina o valor do seu conteúdo, se o volume da fala é 

alto ou baixo, se é um pensamento, ou mesmo se o tom da fala é vibrante ou choroso. O 

conteúdo é o texto escrito dentro do continente, porém, nem sempre o conteúdo usa 

textos verbais, pode-se fazer o uso de signos não-verbais dentro do continente visando 

transmitir alguma mensagem, por exemplo: uma cifra musical dentro de um balão pode 

ser tanto uma canção quanto um assobio. Por fim, o rabicho, literalmente, a cauda do 

balão, é ele que indica quem está falando na cena narrativa. 

 Outro elemento característico das histórias em quadrinhos são as onomatopeias, 

palavras que indicam sons e ruídos. Esse termo já existe na norma culta da língua 

portuguesa, no entanto, nos quadrinhos, elas adquirem formas artísticas, podendo ser 

incorporadas à própria dinâmica do quadro, como ocorre com frequência nos mangás 

(histórias em quadrinhos japonesas). 

Devido às suas características, agregadoras das mais diversas influências, as 

histórias em quadrinhos também trazem em si elementos oriundos do cinema, tanto no 

seu plano de expressão quanto no de conteúdo:  

O plano de conteúdo refere-se ao significado do texto, ou seja, como 

se costuma dizer em semiótica, ao que o texto diz e como ele faz pra 

dizer o que diz. O plano de expressão refere-se à manifestação desse 

conteúdo em um sistema de significação verbal, não verbal ou 

sincrético. (PIETROFORTE, 2014, p.11) 
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No plano de expressão, a disposição das imagens nos quadros recebem nomes 

vindos da linguagem cinematográfica, como o close, que indica um detalhe na cena, ou 

mesmo a panorâmica, quando se mostra um plano geral com todos os elementos do 

cenário.  

Ao mesmo tempo, o cinema também faz uso dos elementos dos quadrinhos, pois 

o storyboard nada mais é que o roteiro em quadrinhos do filme a ser feito. A sequência 

de quadros compondo um movimento recebe o nome de cena narrativa, esse recurso é 

que faz a história “andar”. Tal estratégia começou a ser utilizada com mais frequência 

por Will Eisner, mesmo sendo uma narrativa sequenciada desde sua origem, a cena 

narrativa trouxe mais elementos cinematográficos para os quadrinhos, dinamizando sua 

leitura e a fluência da história. 

Outro elemento característico dos quadrinhos e que consideramos como 

específico ao mesmo é a elipse. Trata-se do espaço em branco entre os quadros, nesse 

espaço o leitor constrói mentalmente a cena, preenchendo na sua imaginação o espaço 

entre um quadro e outro. Tal recurso permite exercitar a capacidade criativa e 

interpretativa do leitor. Assim como ocorre com os balões, existem vários tipos de 

elipse, empregadas de acordo com a necessidade narrativa de cada história. 

Entendemos então as histórias em quadrinhos como uma linguagem composta 

pela influência e contribuição de várias outras, como detentoras de um domínio próprio 

em que juntas, exercem um jogo de significação que, mesmo guardando semelhança 

com as linguagens das quais tomou elementos de referência, tem sua própria dinâmica. 

Entendendo os quadrinhos enquanto representações nos moldes propostos por 

Roger Chartier, qual seja: “as representações do mundo social, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses dos grupos que as forjam” (CHARTIER, 1990, p.17), consideramo-los 

portadores de discursos carregados de intencionalidades dos grupos onde são 

produzidos. Portanto, os consumidores de histórias em quadrinhos assimilam esses 

valores que elas difundem, dialogam com eles, seja no que se aproxima da sua realidade 

ou no que se distancia dela. “As HQs são hoje uma reprodução social que não se furtam 

a grandes debates” (PAIVA, 2013, p. 11), por isso, acreditamos na necessidade de 

estudos mais profundos sobre elas. 
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Feminismo e empoderamento  

 Na última década, com o avanço do ativismo digital e a abertura e consolidação 

de novos canais de debate e espaços de fala, percebemos que os termos feminismo e 

empoderamento tem andado de mãos dadas. Mas o que vem a ser empoderamento? 

 A autora Joice Berth, livro O que é empoderamento? faz uma reflexão sobre o 

termo e suas implicações. Partindo das ponderações sobre o conceito de poder ela 

percorre as reflexões de Hannah Arendt e Michel Foucault para culminar nas 

observações sobre o ato de empoderar, entendendo-o como instrumento de 

transformação social. A autora recorre à conceituação proposta pela intelectual indiana 

Batliwala para apresentar uma primeira impressão sobre empoderamento: “O termo 

empoderamento se refere a uma gama de atividades, da assertiva individual até a 

resistência, protesto e mobilizações coletivas que questionam as bases das relações de 

poder” (BATLIWALA apud BERTH, 2018, p. 16). 

 Dessa maneira, a autora entende empoderamento necessariamente vinculado a 

estratégias de enfrentamento às relações de poder, e acrescenta que, embora os 

estímulos para tal venham de fatores externos, o empoderamento “é uma movimentação 

interna de tomada de consciência ou do despertar de diversas potencialidades que 

definirão estratégias de enfrentamento das práticas do sistema de dominação machista e 

racista” (BERTH, 2018, p. 17). 

 Porém, é preciso estar atento ao fato de que, embora o empoderamento guarde 

em si relação com um processo de tomada de consciência interna, coletivo e individual 

não estão dissociados nem são fatores em oposição, na perspectiva da teoria do 

empoderamento, eles  estão intimamente relacionados: 

Ora, se a coletividade é o resultado da junção de muitos indivíduos 

que apresentam algum – ou alguns – elementos em comum, é 

intrínseco que estamos falando de um processo que se retroalimenta 

continuamente. Indivíduos empoderados formam uma coletividade 

empoderada, consequentemente será formada por indivíduos com alto 

grau de recuperação de recuperação de consciência do seu eu social, 

de suas implicações e seus agravantes (BERTH, 2018, p. 41). 

 Assim, Berth se alinha à perspectiva Madalena León ao afirmar que o 

empoderamento individual leva a uma tomada de consciência sobre “a necessidade de 

alterar as estruturas sociais” (BERTH, 2018, p. 41), a reconhecer o imperativo de 

mudança e tomar posicionamento e ações que questionem as estruturas de poder que 
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atuam de forma a garantir a manutenção de hierarquias socialmente construídas as 

custas da opressão e silenciamento de grupos situados na base.  

O empoderamento individual e coletivo são duas faces indissociáveis 

do mesmo processo, pois o empoderamento individual está fadado ao 

empoderamento coletivo, uma vez que uma coletividade empoderada 

não pode ser formada por individualidades e subjetividades que não 

estejam conscientemente atuantes dentro dos processos de 

empoderamento. 

É o empoderamento um fator resultante da junção de indivíduos que 

se reconstroem e desconstroem em um processo contínuo que culmina 

em empoderamento prático da coletividade, tendo como resposta as 

transformações sociais que serão desfrutadas por todos e todas. 

(BERTH, 2018, p. 42-43) 

 Assim, nos alinhamos à Berth e entendemos o empoderamento nessa perspectiva 

em que individual e coletivo se relacionam de forma sincrônica e articulada, que a 

tomada de consciência e as ações individuais levam ao reforço do coletivo que por sua 

vez alimentam o ambiente para que outras tomadas de consciência sejam possíveis, 

levando a ações que questionem as estruturas. 

 

Olga, a sexóloga, empoderada e atuante 

  Após este percurso, chegamos enfim à personagem escolhida para nosso 

estudo: Olga, a sexóloga. Criada pela paraibana Thaïs Gualberto em 2009, Olga teve sua 

estreia no blog Kisuki, espaço criado e administrado pela autora. Desde então a 

produção foi se intensificando e as tiras chegaram a ser publicadas em jornais como A 

União e Folha de S. Paulo. No ano de 2015, data de publicação do material de 

referência do presente estudo, a trajetória de Olga já somava cento e trinta tiras, 

Gualberto caracteriza sua personagem da seguinte maneira: 

A Olga não foi pensada enquanto personagem, ela surgiu de uma 

necessidade de expor o lado sexual de muitas mulheres, porque reúne 

em uma só a lascívia descarada que cada uma deseja de vez em 

quando, mas reprime por medo do julgamento alheio. Toda mulher 

que se joga na esbórnia se reconhece na Olga, a sexóloga, e talvez seja 

esse o motivo para a receptividade que ela encontra desde o primeiro 

instante (GUALBERTO, 2015, p. 135). 

 A personagem foi criada a partir de um traço experimental feito a mouse, suas 

histórias desenvolvem-se geralmente em tiras com dois ou três quadros, ou em cena 

única. A desenhista faz uso do quadro vazado, ou seja, não há linhas delimitando os 

quadros, recurso inaugurado por Will Einer e amplamente utilizado por vários 
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desenhistas. No curso da leitura é possível ao leitor distinguir a passagem de um 

momento a outro, fazendo a cena narrativa acontecer. A autora usa abundantemente o 

recurso da quebra de expectativa, característico da tira cômica, para acionar o humor e 

através dele tecer suas críticas e expor posicionamentos. 

Nascida sob o título Olga, a sexóloga taradóloga, a personagem foi apresentada 

inicialmente como uma mulher com um certo vício em masturbação, o que em si só já 

começa quebrando um tabu sobre o prazer feminino e a capacidade da mulher em 

prover seu próprio prazer. Uma vez que a ideia construída ao longo dos anos sobre o 

corpo da mulher ser objeto que serve ao prazer alheio, “um ser em concavidade, 

esburacado, marcado para a possessão, para a passividade” (PERROT, 2008, p. 63), 

Olga já começa seu vida entre quadros e balões “metendo o pé na porta” nas discussões 

sobre machismo. Desde então a personagem evoluiu, como é natural nas produções 

autorais, e os temas se diversificaram apresentando diferentes fases da personagem. 

 O material que utilizamos para análise constitui uma coletânea de tiras 

produzidas entre 2009 e 2015 e que foram publicadas no livro Olga, a sexóloga, em 

2015. A obra explora uma grande diversidade de temas, mas o feminismo está sempre 

presente, assim, para o nosso trabalho escolhemos algumas tiras que apresentam os 

posicionamentos mais voltadas para a sexualidade e direito sobre o próprio corpo de 

Olga, a sexóloga, embora de antemão recomendemos a leitura do livro na íntegra. 

 A tira escolhida (Fig. 01) foi produzida em 2010, nela observamos Olga 

conversando com um parceiro, a composição da cena nos permite perceber que eles 

estão no meio do ato sexual. Olga diz ao seu parceiro “Pega a camisinha!”, ao que é 

contestada por ele com a pergunta “Pra que camisinha? Não confia em mim?” ao que de 

pronto responde “Claro que não!”. A tira gira em torno das discussões sobre a 

resistência por parte dos homens ao uso do preservativo em uma relação sexual. 
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Conforme Perrot, o corpo feminino ao longo da história teve sua vontade 

ignorada em favor dos interesses e das conveniências masculinas “Corpo desejado, o 

corpo das mulheres é também, no curso da história, um corpo dominado, subjugado, 

muitas vezes roubado em sua própria sexualidade” (2008, p. 76). Assim, a negativa do 

uso de preservativo por parte dos homens denota uma valorização da sua vontade em 

detrimento da parceira. O jogo de significação que ativa o humor presente na tira é 

justamente a quebra de expectativa na resposta de Olga, uma vez que casais em relações 

estáveis costumam abrir mão do uso de preservativo, Olga rompe com isso ao colocar 

sua segurança em primeiro plano.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Fonte: GUALBERTO, Thaïs. Olga, a sexóloga. Paraíba: 
Thais de Lima Gualberto, 2015, p. 27. 

Figura 2. Fonte: GUALBERTO, Thaïs. Olga, a sexóloga. Paraíba: 
Thais de Lima Gualberto, 2015, p. 122. 
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A mesma temática é abordada pela autora em outras tiras, como na Fig. 02, 

publicada em 2014, na qual desta vez Olga e seu interlocutor estão conversando, tal qual 

os mecanismos usados nas esquetes de humor, em Olga são suas respostas às situações 

apresentadas que levam a esse humor reflexivo.  

No primeiro quadro o interlocutor indaga “Fala a verdade, Olga, existe algo mais 

chato do que usar camisinha?”, ao que Olga responde “Ter que pedir o tempo todo pra 

vocês usarem camisinha”. A leitura nos faz pressupor que o interlocutor espera que a 

personagem concorde com ele e replique sua pergunta transmutada em afirmação, ao 

responder a pergunta colocando a negativa masculina como centro do problema, Olga 

expõe o ridículo da questão quando parte da mulheres a necessidade de garantir um item 

básico de segurança em uma relação sexual, segurança esta que embora se estenda aos 

dois, acaba por ser atribuída pelo discurso machista como prerrogativa da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Fig.03, publicada originalmente em 2012, observamos que a personagem 

encontra-se em pleno ato sexual, quando seu parceiro pergunta “Posso gozar dentro?”, 

obtendo como resposta da sua interlocutora a pergunta “Pode pagar pensão?”. Nesta tira 

observamos que a personagem está em uma relação sem uso de preservativo, e a 

Figura 3. Fonte: GUALBERTO, Thaïs. Olga, a sexóloga. Paraíba: 
Thais de Lima Gualberto, 2015, p. 87. 
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pergunta feita por seu parceiro nos leva a compreender que provavelmente, no consenso 

estabelecido entre os dois, chegaria o momento em que a relação seria interrompida, 

seja para colocação do preservativo ou para a prática do coito interrompido. O jogo de 

humor presente na cena encontra-se na resposta de Olga à investida do parceiro, ao 

evocar a possível responsabilidade decorrente de uma relação sexual desprotegida ela 

impele seu parceiro a desistir da proposta feita. 

 Entendemos Olga como uma personagem que se reconhece na posição de 

oprimida pelas relações de gênero, e que por reconhecer-se nesse lado assume a postura 

de enfrentamento lançando mão da ironia para expor o ridículo presente nas situações 

que lhes são postas, levando a uma reflexão sobre as questões do feminino e do ser uma 

mulher “fora da curva”.  

Olga rompe com o silenciamento normalmente imposto aos grupos oprimidos, e 

que segundo Berth é “uma prática recorrente das estruturas opressoras” (2018, p. 45), e 

ao fazê-lo abre caminho para que através da reflexão proposta pelo seu humor outras 

vozes possam se reconhecer na sua fala e se levantarem também. “O empoderamento é 

a continuidade do processo que garantirá que essa existência pleiteada pelo lugar de 

fala se desenvolva de maneira plena e eficiente nas ações para a emancipação possível 

de mulheres negras e outros sujeitos sociais oprimidos” (BERTH, 2018, p. 52). 

 Assim, levando em conta que “empoderamento é um processo e não um fim em 

si mesmo” (BERTH, 2018, p. 56), consideramos as tiras de Olga como um veículo 

significativo no qual as pautas feministas encontram espaço para circulação e abertura 

para outros diálogos, tanto direcionados aos pares quanto para um público que ainda 

não está inserido em tais discussões, e que ao levar a tomada de consciência individual 

através do humor, contribui para a coletividade e fortalecimento das lutas feministas. 

 

Fonte 

GUALBERTO, Thaïs. Olga, a sexóloga. Paraíba: Thais de Lima Gualberto, 2015. 
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