
 
 

 

A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM MISTY NAS PUBLICAÇÕES 

PRODUZIDAS NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

 

 

 
RESUMO 

 
Nos anos 80 a Marvel, através de seu selo Star Comics, tentou reproduzir o sucesso de uma 

série de quadrinhos voltada para o público feminino nos anos 50 e 60: Millie, the model. Para 

isso, contou com a habilidade de uma desenhista conhecida por seu pensamento feminista, Trina 

Robbins, para dar vida à sobrinha à Misty. Este artigo busca identificar as marcas das 

representações femininas de uma década, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e apontar de 

que forma a influência da cultura local determinou não só os roteiros, como também a 

caracterização da personagem nos dois países. Além das comparações feitas através das capas 

das revistas e alguns exemplares, também serão realizadas entrevistas com a desenhista Trina 

Robbins e a roteirista Lúcia Nóbrega, responsável pelas adaptações no Brasil, tendo em mente 

as conclusões apontadas por Betty Friedan em seu clássico feminista A Mística Feminina, 

Claudia A. Mitchell e Jacqueline Reid-Walsh sobre cultura feminina em Girl Culture, além de 

textos acadêmicos sobre as mulheres nos quadrinhos como a dissertação de mestrado de Natania 

Nogueira As Representações Femininas nas Histórias em Quadrinhos Norte-Americanas: June 

Tarpé Mills e Sua Miss Fury. 
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MULHERES E QUADRINHOS 

 

O caminho percorrido desde as primeiras tiras desenhadas por mulheres que se 

tem conhecimento até a publicação da primeira edição de Misty nos anos 80 não foi 

exatamente um caminho tranquilo. Para que eu, aos nove anos de idade pudesse ter em 

mãos aquela que seria umas das minhas HQ favoritas, Trina Robbins e algumas 

mulheres antes dela tiveram que abrir passagem através trilhas hostis e é preciso 

conhecer e entender suas histórias para que possamos então contextualizar o universo 

em que Misty foi concebida e lançada. 



 
Independentemente de gosto ou opinião, é no mínimo curioso que uma 

personagem cuja inspiração se baseava em outra HQ de muito sucesso (Millie, the 

model) tenha tido apenas seis edições nos Estados Unidos e nove no Brasil, sendo 

publicada por um pouco mais de um ano, 1985-1986. 

Nos anos 80 o único lugar para comprar HQS nos EUA era nas 

lojas de quadrinhos, que pertenciam ou eram gerenciadas por 

homens que atendiam meninos e jovens oferecendo 

prioritariamente quadrinhos mainstream de super-heróis. A 

cultura predominante era que meninas não liam quadrinhos, 

mas obviamente se uma loja está lotada de meninos de 12 anos 

que fedem a meias velhas e cujos quadrinhos a venda mostram 

grandes caras musculosos se batendo, a maioria das garotas 

nem entraria em uma loja de HQs. O resultado é que as lojas ou 

não pediam nada para meninas ou pediam muito pouco e 

quando as HQs acabavam elas não solicitavam mais. Então, se 

você não encontrava Misty nas lojas, você obviamente não 

podia comprá-la, por isso, depois de seis episódios, ela foi 

cancelada. Misty não foi a única HQ que teve este problema: A 

DC distribuía Angel Love da Barbara Slate e que também não 

deslanchou devido à falta de distribuição. 
1
 

 

Embora não possamos dizer que a Golden Age das HQs tenha sido tão dourada 

para as artistas femininas, foi entre os anos 30 e 50 que algumas mulheres conseguiram 

se destacar em um universo extremamente masculino e que se não fosse pela pesquisa 

intensa de Trina Robbins para os seus livros The Great Women Cartoonists e Pretty In 

Ink: North American Women Cartoonists 1896-2011, muito provavelmente não 

teríamos conhecimento de sua existência.  

A incidência de mulheres no mercado editorial dos estados Unidos está 

diretamente ligada ao contexto histórico do país: entre os anos 20 e 30 movimentos 

feministas inspirados em sufragistas como Lucy Stone e Elizabeth Blackwell ganhavam 

repercussão mundial. Mulheres se organizavam para lutar por direitos de igualdade 

profissional, direito ao voto e de acesso ao ensino. Em consequência das guerras e da 

“Grande Depressão”, as mulheres se viram obrigadas a procurar empregos até então 

desenvolvidos por homens, pois precisavam prover seus lares. Mulheres dirigindo 
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caminhões, escrevendo, pilotando aviões e consequentemente, abraçando o universo das 

ilustrações e cartuns não eram mais consideradas como algo fora do comum. 

Ainda antes disso, Rose O’Neil desenhou a primeira tira feita por uma mulher, 

praticamente na mesma época que o mundo conhecia o personagem tido por muitos 

pesquisadores de HQs como o precursor do estilo, Yellow Kid de Outcault. Em 1896 

Rose, com 22 anos, publicou uma tira na revista Truth, apenas alguns meses depois da 

aparição do “garoto amarelo” no jornal. Ela passou a ser a primeira mulher a integrar a 

equipe da revista de humor Puck. 

Todo mundo lia jornais e revistas. As mulheres que 

desenhavam cartuns eram famosas superestrelas nacionais. As 

pessoas recortavam as tiras e guardavam. Você pode encontrar 

scrapbooks com as ilustrações destas mulheres coladas neles, 

algumas vezes coloridas por alguma menina. Ninguém achava 

que era incomum para uma mulher fazer quadrinhos porque não 

era incomum para as meninas e mulheres lerem quadrinhos. 

(ROBBINS, 2014) 
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Nos anos 20, com a aquisição do direito ao voto e a influência das melindrosas 

que ia muito além da moda, cartuns referenciando essas mulheres se tornaram comuns e 

tiveram em Ethel Hays com Flapper Fannie, uma de suas maiores representantes. No 

entanto, com a “Grande Depressão” causada pela quebra da bolsa de Nova York em 

1929, as personagens passaram a ser um pouco menos glamorosas e retratavam 

mulheres pobres, órfãos e trabalhadoras que davam duro para ganhar a vida. 

Um exemplo dessa tendência nas tiras foi o surgimento da personagem pobre, 

mas otimista de Jackie Ormes, Torchy Brown in Dixie to Harlem. Ormes foi a primeira 

cartunista afro-americana a ser publicada nos Estados Unidos. Suas tiras eram 

publicadas em jornais voltados à população negra em vários estados. 

Com a ameaça do nazismo e a popularidade crescente de Hitler, muitos jovens 

se alistaram para lutar na segunda Guerra Mundial e diante do medo e falta de esperança 

que despontavam no horizonte, quem seria capaz de defender os indefesos? Foi nesse 

contexto que em junho de 1938 a Action Comics foi lançada pela Detective Comics se 

tornando a primeira coletânea de histórias publicadas em forma de Quadrinhos como 
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conhecemos em vez de manter as tiras apenas nas publicações de jornais. Ela inaugurou 

a chamada “Era de Ouro” dos Quadrinhos e trazia Superman em sua capa. 

Apesar da resistência, em 1939 Tarpe Mills desenhou algumas histórias de 

mistério, zumbis (até então elas se limitavam a publicar personagens femininas 

delicadas ou animais “fofos”) e outros personagens para revistas em quadrinhos e 

posteriormente ficou conhecida por sua Miss Fury, uma das personagens femininas de 

maior sucesso entre as histórias de aventura. 

Na mesma época, ainda que com muita relutância, os jornalistas sindicalizados 

de Chicago e Nova York aceitaram a publicação de uma das tiras com maior 

longevidade das Histórias em Quadrinhos e que era produzida por uma mulher: Brenda 

Starr, a repórter, de Dalia Messick (publicada como Dale Messick para esconder sua 

identidade feminina no início). Essas tiras foram publicadas até 2011, sempre 

desenhadas por mulheres a pedido da artista. (NOGUEIRA, 2015) 

Seguindo o caminho trilhado por Tarpé Mills e Dale Messick, Lilly Renée, 

Gladys Parker e Fran Hopper também brilharam nos anos dourados das HQs, porém, 

com o fim da guerra em 1945, os homens voltaram aos seus postos e muitas mulheres 

que haviam sido admitidas para desenhar histórias de ação, perderam seus postos e 

simplesmente não foram mais recolocadas. 

De repente, aquelas mulheres fortes que pilotavam aviões, dirigiam, passaram a 

ser vistas como masculinizadas. As mulheres estavam sendo chamadas de volta ao lar 

para que pudessem exercer a verdadeira e única vocação feminina: a maternidade. Ao 

invés de sonhar com aventuras ao redor do mundo, a única ideia de realização possível 

vinha em forma de um casamento, uma casa e vários filhos correndo pelo quintal. 

Especialistas ensinavam-lhe a agarrar seu homem e a conservá-

lo, a amamentar os filhos e orientá-los no controle de suas 

necessidades fisiológicas, a resolver problemas de rivalidade e 

rebeldia adolescente; a comprar uma máquina de lavar pratos, 

fazer pão, preparar receitas requintadas e construir uma piscina 

com as próprias mãos; a vestir-se, parecer e agir de modo mais 

feminino e a tornar seu casamento uma aventura emocionante; a 

impedir o marido de morrer jovem e aos filhos de se 

transformarem em delinquentes. Aprendiam a lamentar as 

infelizes neuróticas que desejavam ser poetisas, médicas ou 

presidentes. Ficavam sabendo que a mulher verdadeiramente 

feminina não deseja seguir carreira, obter educação mais 

 

 



 
aprofundada, lutar por direitos políticos e pela independência e 

oportunidades que as antigas feministas pleiteavam. 
(FRIEDAN, 1971, p.17) 

 

Esse ideal feminino que era imposto não só pelo governo e pela publicidade, era 

totalmente abraçado pela sociedade. Ao menos era o que acreditavam os especialistas 

em comportamento, sociólogos, psicólogos até que a escritora Betty Friedan provou que 

aquela imagem vendida pela TV e propagandas de utensílios domésticos era tão frágil 

quanto uma bolha de sabão.  

Poucas donas de casa recorrem ao suicídio, mas há provas de 

que a mulher paga um alto preço físico e emocional por fugir ao 

seu desenvolvimento. Ela não é biologicamente mais frágil, 

conforme sabemos agora. Em todos os grupos etários morrem 

menos mulheres que homens. Mas nos Estados Unidos, desde 

que as mulheres assumiram o papel exclusivo de donas de casa, 

perderam o entusiasmo, a alegria, o sentido de vida que são as 

características da verdadeira saúde humana. Na década de 50, 

psiquiatras, analistas e médicos de todas as especialidades 

observaram que a síndrome da dona de casa parecia tornar-se 

cada vez mais patológica. Os ligeiros sintomas impossíveis de 

diagnóstico — bolhas, mal-estar, nervosismo e fadiga — 

tornaram-se ataques cardíacos, úlceras, hipertensão, 

broncopneumonia. A perturbação emocional indefinida tornou-

se colapso nervoso. Entre as jovens donas de casa dos subúrbios 

ensolarados, somente nesta última década, houve um fantástico 

aumento de «psicoses maternas», depressões leves e suicidas e 

alucinações puerperais. (FRIEDAN, 1971, p.252) 

 

Como se não bastasse o retrocesso gerado pelo pensamento vigente na década de 

50, outros dois fatores contribuíram para que o mercado de HQs sofresse drásticas 

mudanças: o lançamento do livro do psiquiatra Fredric Werthman, Sedução do Inocente, 

que além de atestar que as HQs eram responsáveis pela delinquência juvenil, dizia 

também que a independência de personagens como a Mulher Maravilha levaria as 

meninas a se tornarem lésbicas, e o Código dos Quadrinhos que impunha censura a 

todas as produções de quadrinhos. 

Contudo, com a popularidade do movimento hippie negando os valores que 

teriam levado os Estados Unidos à Guerra do Vietnan, os jovens passaram a se 

identificar com a contracultura do Rock n’ Roll, das drogas psicodélicas e do amor livre, 

levando artistas como Robert Crumb, Gilbert Sheldon e Kim Deitch a liderar o 



 
movimento de quadrinhos “underground” e que ficou conhecido como Comix. As HQs 

produzidas através do movimento “underground” faziam apologia às drogas e ao sexo 

explícito, em uma tentativa clara de contrariar o autoritarismo do Código dos 

Quadrinhos. Essas produções podiam ser encontradas em locais como as “Head Shops”, 

lojas especializadas em produtos relacionados à maconha ou tabaco e comercialização 

de produtos relacionados à contracultura. 

 

TRINA ROBBINS 

 

Nos anos 60 Trina Robbins morava em Los Angeles, mudando-se para Nova 

York posteriormente. Influenciada pelas tendências das HQs da Marvel cujos 

personagens passaram a ter maior aprofundamento psicológico, tentou desenhar 

algumas histórias de super-heróis, mas percebeu que não era seu estilo. Naquela época, 

Trina desenhava roupas para roqueiros e suas namoradas, porém, seu interesse pelas 

HQs não parava de crescer, principalmente depois do jornal independente The East 

Village Other começar a publicar tiras de diversos artistas que incorporavam vários 

ideais hippies. 

Com o crescimento dos quadrinhos “underground”, principalmente em São 

Francisco, Trina resolveu se mudar novamente para Califórnia. Em 1970 ela descobriu 

que a cidade era o centro do universo de HQs “underground” para os homens, não para 

as mulheres. Trina havia recentemente se tornado feminista e além dela, poucas 

mulheres desenhavam em São Francisco até então. 

No entanto, apesar de os desenhistas não incluírem seu trabalho em suas 

produções, Trina acabou conhecendo as editoras do primeiro jornal feminista, It Ain’t 

me, Babe, e em pouco tempo ela estaria desenhando ilustrações para as capas, 

contracapas e páginas internas. Com a coprodução de Willy Mendes, conseguiu então 

lançar a primeira antologia de quadrinhos exclusivamente feminina. 

Em 1971 Trina publicou sua primeira HQ sozinha, a Girl Fight além de se juntar 

com outras duas artistas para produzir o livro All-Girl Thrills pela Print Mint e em 

decorrência do sucesso da coletânea de It Ain’t me, Babe, a Last Gasp publicou maios 

duas edições com 10.000 cópias cada. 



 
A visibilidade alcançada com a antologia fez com que uma de suas editoras, Pat 

Moodian, chamasse artistas que pudessem contribuir em outro projeto e em 1972, 

juntamente com Trina Robbins e outras nove mulheres, ela deu início à primeira série 

de publicações exclusivamente produzida por mulheres, a Wimmen’s Comix que 

circulou até 1992. 

Na primeira edição de Wimmen’s Comix, Trina contribuiu com uma história 

chamada Sandy Comes Out (Sandy sai do armário) e que se baseava na vida de uma 

amiga lésbica, no entanto, a artista também lésbica e ativista feminista Mary Wings se 

sentiu ofendida, acreditando que uma mulher heterossexual produzir uma história gay 

seria ultrajante. Por isso, em 1973, Mary produziu a primeira HQ sobre lesbianismo, a 

Come Out Comix. Trina conta que posteriormente elas acabaram se tornando amigas e 

rindo do episódio
3
.  

No final dos anos 70, ser ativista dos direitos da comunidade gay e feminista 

começou a ser tornar mais complicado, pois o único lugar onde era possível encontrar 

quadrinhos “underground” era nas “Head Shops”, porém, com o enfraquecimento da 

cultura hippie, essas lojas foram se tornando mais escassas. 

As bancas de jornal dedicavam cada vez menos espaço para os quadrinhos que 

passaram a ser vendidos quase que exclusivamente nas lojas especializadas cujos donos 

eram homens sem nenhum interesse na produção feminina. Sem ter onde comprar 

quadrinhos, as mulheres também passaram a comprar menos e, consequentemente, a 

opção que restou para as artistas foi recorrer aos jornais alternativos que ainda 

publicavam suas tiras. 

Trina chegou a desenhar a Mulher Maravilha e a roupa da Vampirella, mas não 

produz mais quadrinhos há cerca de 30 anos, tendo se dedicado em tempo integral às 

pesquisas de HQs que já lhe renderam mais de 10 livros sobre o assunto, sendo o mais 

recente deles o Pretty in Ink que narra a histórias das grandes mulheres cartunistas entre 

os anos de 1896 e 2013. Em 1994, ela se juntou a outras desenhistas para incentivar 

mulheres a se envolverem no universo das HQs, tanto como leitoras como artistas e a 
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organização sem fins lucrativos que ficou conhecida como Friends of Lulu existe até 

hoje. 

 

 MISTY 

 

Trina estava então vivendo aquilo que ela chamou de “seca” para os quadrinhos 

femininos nos anos 80. Ao que tudo indica a indústria também sentiu a queda no 

consumo de HQs voltadas para o público feminino e assim, associando sua personagem 

Misty à tia Millie que teria feito tanto sucesso entre os anos 50 e 70, a Marvel, através 

do selo Star Comics, garantiria que aquela parcela de consumidoras que havia deixado 

de consumir quadrinhos voltasse a fazê-lo. 

Millie foi uma das séries de maior duração da Marvel. Inicialmente concebida 

como uma série de humor, em meados dos anos 60 acabou se tornando mais romântica. 

A personagem que era vista usando peles e possuía um guarda-roupa ilimitado, era 

apresentada em situações cômicas às voltas com sua rival ruiva Chilli Storm. Entre os 

artistas que a desenhavam (todos homens) estava Stan Lee. 
4
 

Apesar de ser uma série produzida por homens, ela era voltada ao público 

feminino que se reconhecia nos estereótipos produzidos pela revista: 

Na cultura popular convencional dos anos 50 e 60, as 

adolescentes eram representadas por imagens de garotas falando 

ao telefone por horas, geralmente um telefone rosa de princesa. 

Nas edições das revistas Betty e Veronica (associadas à série 

Archie), bem como em filmes e livros adolescentes, a imagem 

recorrente é de que uma garota não poderia se separar de seu 

telefone; obviamente, a pior punição que ela poderia imaginar é 

ser privada do aparelho e ser obrigada a acampar com a família 

(e ser retirada de sua “linha da vida” para o mundo exterior). 

(MITCHELL; REID-WALSH, 2008, Introdução) 

 

Sendo feminista, Trina não poderia conceber a sobrinha de Millie nos mesmos 

moldes de uma revista dos anos 60, por isso, Misty era independente e divertida. Muito 

embora a maior parte das histórias girasse em torno de garotos, moda e fama, Misty era 
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uma garota confiante que sabia o que queria. Seu guarda-roupa era despojado e muitas 

vezes produzido por estilistas reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, as edições traziam as bonecas de 

papel da personagem para que as leitoras pudessem recortar e trocar suas roupas, 

seguindo o modelo que já era feito desde os anos 30. As meninas também eram 

incentivadas a desenhar e enviar seus modelos à editora para que pudessem ser 

selecionados e usados pela personagem nas histórias. A expectativa de ver um desenho 

seu sendo usado por sua personagem favorita era um dos grandes motivos para que as 

meninas esperassem a próxima edição ansiosamente: de acordo com Trina Robbins, 

cartas de todo o país chegavam à editora com desenhos de roupas para Misty. 

Embora houvesse público para consumir a revista, as lojas não faziam pedidos 

sob a alegação de que meninas não liam quadrinhos, dessa forma, é praticamente 

impossível encontrar vestígios de sua existência no mercado. Essa relutância das lojas 

Fig. 1 e 2 Capa nº 4 de Millie, the model – Capa nº 1 de Misty – Fonte: https://www.mycomicshop.com/ 



 
em vender revistas voltadas para o público feminino resultou no encerramento da 

produção que teve seis edições nos EUA entre 1985 e 1986 e nove no Brasil, com o 

traço de Watson Portela nas edições de 7 a 9. Trina sequer ficou sabendo dessas edições 

extras e só tomou conhecimento porque posteriormente acabou recebendo algumas de 

um fã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Crédito da roupa de Misty - nº9 Fonte: Arquivo pessoal 

Fig.4 –edição nº 6 – Fonte: http://bullyscomics.blogspot.com.br/2014/09/paper-doll-month-day-16-dress-misty-for.html 



 
 

AS REPRESENTAÇÕES FEMININAS NAS HISTÓRIAS DE MISTY 

 

No processo de recriação de interpretação dos modos de 

ser e estar no mundo através das HQs, as representações, 

sejam elas quais forem, não partem apenas de um 

indivíduo, a nível de opinião. São antes, uma construção 

coletiva, um processo de construção de uma representação 

baseada em uma rede de significados relacionados a 

valores e práticas sociais. Assim, o modo como o corpo 

feminino é representado nas HQ reflete posições coletivas, 

no plano ideológico dumontiano, hierarquizado e 

valorativo.(ZAMPROGNE, 2015,p. 259) 

 

Os Estados Unidos presenciavam o final do movimento hippie e 

experimentavam uma era de inovações tecnológicas. No mundo da moda, surgiam as 

top models, como Cindy Crawford, cujos salários e fama se tornariam o sonho das 

adolescentes americanas. Misty foi concebida neste cenário e em suas histórias iria 

perseguir seu sonho através de concursos de beleza e aventuras entre uma disputa e 

outra com sua rival Darlene. 

No Brasil a explosão da profissão de top model ganhou maior visibilidade nos 

anos 90 com o “debut” de Gisele Bunchen nas passarelas. Nos anos 80, após os 

movimentos pelas “Diretas Já!”, o país saia de um sistema ditatorial que censurava a 

produção cultural em diversos níveis. O programa mais popular, tal como ainda é hoje, 

era a telenovela. 

Enquanto nos Estados Unidos Misty ganharia um concurso de talentos para se 

tornar uma grande modelo, no Brasil ela se tornaria uma atriz de telenovela cujo 

objetivo seria ganhar o coração do galã Flávio Júnior, em alusão ao astro Fábio Júnior 

que fazia muito sucesso na época.
5
 

Vale lembrar que a venda de quadrinhos no Brasil também se diferenciava da 

dos Estados Unidos: Enquanto lá as HQs passaram a ser vendidas exclusivamente em 

lojas especializadas, no Brasil elas eram vendidas em bancas de jornal, o que teria 

propiciado que a personagem ganhasse mais três edições por aqui. Ao lado de sucessos 
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como a Turma da Mônica, Tio Patinhas, Moranguinho, Barbie e todos os gibis de 

super-heróis, Misty era facilmente encontrada. Não enfrentávamos dificuldade em 

encontrar HQs, uma vez que muitas bancas se localizavam nas proximidades de escolas 

e juntamente com álbuns de figurinha, muitos pais incentivavam sua compra. Em nossa 

cultura, ainda é extremamente comum que uma criança seja alfabetizada com 

quadrinhos da Turma da Mônica e nos anos 80, quadrinhos voltados exclusivamente 

para o público feminino eram colocados nas prateleiras ao lado das HQs mais populares. 

Outras curiosidades sobre como a personagem era representada no Brasil dizem 

respeito principalmente ao estilo de Misty nas edições de 7 à 9 com os traços de Watson 

Portela e roteiro de Lúcia Nóbrega. A personagem ganhou decotes e se tornou mais 

sexualizada que sua versão americana. Trina também lembra que em uma das edições 

Misty aparece em sua cidade natal, que fica no Estado de Nova York, com palmeiras no 

cenário. “O estado de Nova York é muito frio no inverno. Não há palmeiras!” 

No que diz respeito a grande parte das representações femininas na mídia 

americana nos anos 80, de acordo com as autoras de Girl Culture, práticas sociais 

comumente associadas às incluíam idas ao shopping (incluindo marcas e lojas 

específicas), liderar torcida (englobando roupas e popularidade), escrever em diários 

(associados à expressão “querido diário”, diários secretos, esconder os diários que 

seriam descobertos posteriormente por irmãos ou pais), e ser babá eventual de filhos de 

amigos dos pais ou vizinhos. 

Não é possível falar em representação feminina sem entrar em questões de 

gênero. Foucault, Butler, Lauretis versam sobre a construção e desconstrução dos 

gêneros, suas implicações sociais e políticas em suas obras, no entanto, o 

aprofundamento destes conceitos caberia em um estudo posterior cujo foco fosse a 

análise destes aspectos e seus impactos em determinadas narrativas, o que não é o caso 

aqui. Sendo assim, apenas a título didático, temos: 

Gênero é (uma) representação – o que não significa que 

não tenha implicações concretas ou reais, tanto sociais 

quanto subjetivas, na vida material das pessoas. A 

representação de gênero é a sua construção - e num 

sentido mais comum pode-se dizer que toda a arte e a 

cultura erudita ocidental são um registro da história dessa 

construção. (LAURETIS, 1994, p. 209) 



 
 

Misty não seguia os estereótipos dessa idealização social: Grande parte de suas 

histórias, embora envolva assuntos relacionados à moda, fama e relacionamento, 

traziam aventuras variadas. Em uma das histórias ela tem que resolver um mistério 

sobre uma casa mal-assombrada e em outra, encontra uma roupa aparentemente 

desenhada para uma heroína de uma peça e ganha super poderes ao vesti-la. 

No Brasil, entre as edições nº 1 e 6 o roteiro não sofreu grandes alterações além 

das mencionadas:  ela queria ser atriz de telenovela, mas mesmo nas edições americanas 

ela atua como atriz em seriados e peças, portanto, não há grandes diferenças em como 

as meninas eram representadas na revista. Tanto lá, como aqui, ela era independente e 

divertida, não se limitando às representações de estereótipos mais conhecidas. Já nas 

publicações produzidas no Brasil, nº 7,8 e 9, embora o argumento da roteirista Lúcia 

Nóbrega procurasse mostrar a personagem de forma mais feminista, os desenhistas, 

homens em sua maioria, acabaram lhe conferindo um ar mais sexualizado do que a 

versão de Trina Robbins.  
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O fato de vivermos em um país tropical com festas onde o corpo é a grande 

atração como é o carnaval, aliado ao fim da ditadura, pode ter contribuído para que 

Fig. 5 -  Misty nº 9 - Arquivo pessoal 



 
Misty adotasse um visual mais próximo do que era praticado pelas brasileiras. Uma 

pesquisa mais detalhada sobre os costumes das brasileiras naquela época poderia indicar 

se esta hipótese se confirmaria. De qualquer forma, o desejo de se tornar uma atriz e 

casar com o galã de uma novela que remetia ao cantor Fábio Júnior, já seriam 

características capazes de gerar identificação das leitoras com a personagem. No mais, a 

verdade é que tanto o visual da revista quanto a linguagem refletia a cultura americana e 

estes não foram alterados nas publicações brasileiras. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Misty foi uma revista que retratava uma garota americana cujo conteúdo era 

voltado às adolescentes e embora não apresentasse exatamente o estereotipo da garota 

americana, é possível que grande parte das meninas se sentisse representada por ela, 

tanto pelo seu envolvimento com o mundo da moda como pelo seu desejo de seguir uma 

carreira, ser famosa e independente. Como diz Trina Robbins à entrevista concedida à 

autora, no fundo, o que todas as mulheres querem é que possam ser tratadas com 

igualdade e....SAPATOS! 

No entanto, não é possível falar em representação feminina das histórias de 

Misty no Brasil a não ser no que se refere ao gosto pelas roupas, compartilhado quase 

Fig. 6 - Capas nº 6 , 5 e 4 – Fonte: http://blogmaniadegibi.com/2011/11/misty-a-estrela-dos-quadrinhos/ 

 



 
que universalmente por meninas de várias idades, mas como mencionado por Lúcia 

Nóbrega, uma típica adolescente brasileira nos anos 80 provavelmente se sentisse 

melhor representada em revistas voltadas para elas, como a Capricho que até 1985 

trazia fotonovelas em suas edições ou através das próprias telenovelas. 

Tendo em mente que a associação da leitura de gibis à infância é ainda muito 

forte no Brasil, o público que consumia Misty nos anos 80 possivelmente via na 

personagem uma possibilidade a mais de leitura e entretenimento além de fantasiar 

sobre o que o esperava no futuro. Talvez, se a revista tivesse sido publicada por mais 

tempo, poderíamos avaliar melhor as questões de representatividade, porém, devido à 

dificuldade de acesso às HQs femininas nos Estados Unidos nos anos 80 e às questões 

culturais nos dois países, só podemos concluir que Trina tentou garantir que as meninas 

de diversos lugares pudessem se ver na revista e se identificar com a independência e 

determinação da personagem e que provavelmente as representações femininas da 

revista tivessem um apelo direto às suas personalidades. 
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