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RESUMO: 

O presente estudo trata da análise composicional das personagens femininas, dentro da 

narrativa cinematográfica Pantera Negra (2018). Para tal, foram selecionadas as quatro 

personagens mais relevantes para o enredo (Ramonda, Shuri, Okoye e Nakia), focando 

principalmente na permanência e na desestabilização dos estereótipos atribuídos ao gênero 

feminino. Observamos também a construção dessas mulheres como sujeitos ficcionais, 

apoiando-nos nos trabalhos de Candido (2007), Brait (1985), Couto (2019) Ducrot e Todorov 

(1998) e Propp (2001). Para discutir a permanência ou não dos rótulos, nos embasaremos em 

Bastos e Nogueira (2016) e Nunes, Ramos e Guerra (2016). Focaremos ainda, em como as 

personagens femininas são concebidas sob o olhar masculino e a forma como isso ocorre 

dentro do Corpus aqui discutido, para isso nos embasemos em Mulvey (1983), Gubernikoff 

(2009) e Lauretis (1984). Ademais, serão apresentadas características específicas a cada 

personagem na tentativa de exprimir e detalhar da melhor forma possível suas personalidades. 

À medida que a pesquisa avançou, obtivemos descobertas importantes sobre as características 

constituintes dos personagens. Por exemplo, enfatizo a difícil escolha que Nakia e Okoye 

tiveram que fazer, optar pelo homem que amam ou por suas vidas profissionais.  Acrescento, 

ainda como exemplo, a revolução contra o novo rei, instigada pelas mulheres da antiga 

realeza (Ramonda, Nakia e Shuri). Em relação à Princesa Shuri, é perceptível que em nenhum 

momento ela foi submissa aos padrões estipulados para as mulheres, muito menos aos 

estipulados para as princesas. Temos ainda, bastante evidente nessa personagem, o alívio 

cômico da narrativa, bem como a inteligência científica.  

 

Palavras-chave: Personagem. Feminino. Estereótipo. Pantera Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

The present study discusses the compositional analysis of female characters, within the 

cinematic narrative Black Panther (2018). For this, the four most relevant characters to the 

plot (Ramonda, Shuri, Okoye, and Nakia) were selected, focusing mainly on the permanence 

and destabilization of stereotypes attributed to the female gender. We also observed the 

construction of these women as fictional subjects, taking as support the works of Candido 

(2007), Brait (1985), Couto (2019), Ducrot and Todorov (1998) and Propp (2001). To discuss 

the permanence or not of labels, it is based on Bastos and Nogueira (2016) and Nunes, 

Ramos, and Guerra (2016). It will also focus on how the female characters are conceived 

under the male gaze and the way this occurs within the Corpus discussed here, for this, we 

rely on Mulvey (1983), Gubernikoff (2009), and Lauretis (1984). Furthermore, specific 

characteristics of each character will be presented in an attempt to express and detail their 

personalities in the best possible way. As the research progressed, we obtained important 

discoveries about the constituent features of the characters. For example, I emphasize the 

difficult choice that Nakia and Okoye had to make, choosing the man they love or their 

professional lives. I also add, as an example, the revolution against the new king, instigated 

by the women of the old royalty (Ramonda, Nakia and Shuri). Regarding Princess Shuri, it is 

noticeable that at no time was she submissive to the standards stipulated for women, much 

less those stipulated to princesses. We still have, as it is quite evident in this character, the 

comic relief of the narrative, as well as the scientific intelligence.  

 

Keywords: Character. Female. Stereotype. Black Panther. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

Por muito tempo, o gênero fílmico do qual os super-heróis fazem parte foi tido como 

atratividade para o público masculino, fosse devido as cenas de luta, morte guerra e 

destruição, como por exemplo Capitão América: Guerra Civil (2016), seja pela extrema 

sexualização das personagens femininas, utilizadas como forma de atrair a atenção do sexo 

oposto, como é o caso da Catwoman (2004), dentre outras tantas.  

Pensando nisso, o desenvolver dessa pesquisa emana da ideia de que os meios de 

comunicação e entretenimento são eficientes ferramentas no que diz respeito a influenciar o 

público. Ao assistir um filme, série ou programa televisionado, o espectador vê-se refletido 

naquela imagem, ou porventura tenta ser reflexo da mesma. Dessa forma, a representatividade 

tem ganhado destaque nas telas, seja no intuito de conquistar um público específico, seja no 

intuito de cativar aquele que assiste. Portanto trata-se de um meio eficaz de propagar a visão 

que se tem de mulher, bem como a personalidade que essa deve apresentar partindo desde o 

estilo de roupa que veste até as atitudes e pensamentos que deve ter em seu dia a dia. 

O feminino nas obras fílmicas tem sido historicamente retratado na visão 

predominantemente masculina, fortemente tendenciosa, na qual o homem ocupa sempre lugar 

de poder, responsável pela mulher que é, e deve ser sempre frágil e dependente, mulher esta 

que por vezes é retratada de forma caricata como por exemplo, a loira que não é inteligente, a 

inteligente que não possui atributos de beleza, dentre outros tantos que acabam por ser 

unicamente uma representação e nunca (ou quase nunca) uma representatividade. 

Em razão do mencionado, o trabalho que se discorrerá, justifica-se por meio da 

necessidade de instigar questionamentos acerca da estereotipada e hegemônica visão 

masculina sob a constituição de personagens femininos, para tal abordar-se-á a constituição 

da personagem feminina dentro da adaptação cinematográfica Pantera Negra (2018) focando 

nas rupturas e permanências desses estereótipos, bem como a ocupação de espaços não 

convencionais ao gênero. 

Para tal, me atentarei as personagens Ramonda (Angela Bassett), Nakia (Lupita 

Nyong’o), Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira) segundo a construção destas 

enquanto seres da ficção, servirão de aporte para tal, os trabalhos desenvolvidos por Candido 

(2007), Brait (1985) e Couto (2019). Para definições e tipologias Ducrot e Todorov (1998) e 

Propp (2001). Após, é de intenção objetiva, estipular relação comparativa entre os 

estereótipos atrelados ao sexo feminino e a construção das personagens na obra, dessa forma é 

imprescindível atentar-se a esses rótulos, sejam eles de senso comum e/ou abordados mais 
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claramente em Bastos e Nogueira (2016) e Nunes, Ramos e Guerra (2016). Outro ponto a ser 

trazido a luz dessa pesquisa é a sexualização das personagens femininas nos filmes de super-

heróis, para tal utilizarei como aporte Mulvey (1983), Gubernikoff (2009) e Lauretis (1984). 

Para além dos mencionados, suprirão ainda, o aporte do presente trabalho, textos como os de 

Oliveira (2018), Diop (2012), Carvalho (2011) dentre outros voltados para especificidades de 

cada personagem em questão. 

O presente trabalho, compõe seu capitulo teórico em torno de três pontos importantes, 

o primeiro, acerca da personagem e suas definições, bem como diferenças e similaridades 

com o ser humano. O segundo, prima-se pela mulher enquanto personagem e os estereótipos 

comumente atribuídos a elas. O terceiro, postula-se acerca da forma como as personagens 

femininas são levadas e representadas no cinema. Em se tratando do capitulo das analises, o 

mesmo constitui-se em cinco tópicos, sendo o primeiro, um breve relato sobre a obra fílmica 

em questão, o segundo a constituição da personagem Ramonda, o terceiro, sobre a princesa 

Shuri, o quarto analisa a forma como se estabelece a personagem Okoye e o quinto, Nakia. 

Em todos esses capítulos discute-se acerca de características apresentadas por cada 

personagem referida, porém prima-se pela ressalva da permanência e do romper de rótulos de 

gênero presentes na composição destas, seja em suas ações, seja em sua personalidade.  Por 

fim, retoma-se as discussões e evidencia-se os dados obtidos.  
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2 - A PERSONAGEM 

 

Quando contamos histórias, sejam essas fictícias ou verdadeiras, inserimos em nossas 

narrativas seres, humanos ou não, os quais denominamos personagens. Segundo o Novo 

Dicionário Aurélio, o termo personagem, advém do francês personnage, que pode ser 

compreendido como o indivíduo de destaque numa história, mais especificamente, 

encontraremos em um de seus verbetes os dizeres “Cada uma das pessoas que figuram em 

uma narração”. Porém, essa definição pode não ser suficiente a abarcar a ideia, já que 

personagem e pessoa não são um só. No Dicionário Enciclopédico das Ciências da 

Linguagem vemos que “Numa acepção mais particular, podemos denominar personagem o 

conjunto de atributos que foram predicados ao sujeito no curso de um relato”. Em suma, 

temos que personagem é a representação de algo ou alguém nas múltiplas possibilidades de 

contextos e que habita em uma realidade ficcional. 

Na busca por uma caracterização, tentou-se ainda estipular dois níveis de tipologias 

composicionais da personagem, como as vistas em Ducrot e Todorov (1998). Em relação às 

tipologias formais, esses indivíduos da ficção poderiam ser estáticos e não sofrerem alterações 

no decorrer da narrativa, ou dinâmicos aqueles que se alteram. Podem também ser as 

personagens protagonistas, ou secundários, havendo claro, inúmeros personagens no 

entremeio desses extremos. Temos ainda, a depender da complexidade, as personagens 

espessas1 (redondas) e planas, se esta pode surpreender o leitor/público atribuímos a ela a 

característica de espessa, caso contrário esta será plana. 

Referente às tipologias substanciais, ainda em Ducrot e Todorov (1998, p. 211), temos 

que essa tipologia anteriormente estava “fixada de uma vez por todas, mudando apenas as 

ações de acordo com a ocasião”; os papéis e atributos não se alteravam, da mesma forma que 

os nomes permaneciam sempre como sendo Arlequim, Pantalone, Colombina. Posteriormente 

no teatro boulevard surgiram o pai nobre, o traído, o galã, a ingênua e a criada. Em uma 

perspectiva mais espontânea, os autores apontam a análise realizada por Propp do conto de 

fadas russo, ao qual ele definiu sete esferas de ação (o agressor, o doador, o auxiliador da 

princesa e de seu pai, o mandante, o herói e o falso herói). Propp (2001, p. 44) nos diz que de 

forma geral, tais esferas, correspondem às personagens e suas funções. A exemplo disso, pode 

ser apontado: 

 
1 Termo apresentado em Ducrot e Todorov – Dicionário Enciclopédico das ciências da linguagem. (1998) página 

211 
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A esfera de ação da Princesa (personagem procurado) e seu pai, que 

compreende: a proposição de tarefas difíceis (M), a imposição de um 

estigma (J), o desmascaramento (Ex), o reconhecimento (Q), o castigo do 

segundo malfeitor (U) e o casamento (W0). A distinção entre as funções da 

princesa o as de seu pai não pode ser absolutamente precisa. Cabe ao pai, 

geralmente, a proposição de tarefas difíceis, como ação que se origina de 

uma atitude hostil em relação ao pretendente. Além disso, costuma ser ele 

quem castiga ou manda castigar o falso herói. 

 

A partir disso, Ducrot e Todorov (1998) nos apontam que a personagem pode seguir 

duas vias, a direta, na qual o narrador informa explicitamente o que a personagem é, ou a 

indireta, quando é necessário que quem lê, ou assiste, tire suas próprias conclusões, por 

intermédio do decorrer das ações. Outro artifício de caracterização é o uso de emblemas, isso 

é mais claramente evidenciado nos filmes de heróis, por exemplo a letra ‘S’ do Superman, ou 

o morcego como simbologia do Batman. Frases de efeito, como a celebre “Hulk Esmaga!” 

também fazem parte desse tipo de artificio, a maneira de se vestir como o uniforme da grande 

maioria, salvo alguns poucos que não precisam da vestimenta pois a alteração já ocorre em 

seu próprio corpo (Hulk, o homem invisível...), ou acessórios, como o caso do anel do 

Lanterna Verde. 

Frente aos avanços da narrativa romanesca, aprimoram-se também os estudos sobre as 

origens das obras de arte e fatores que circundam o artista. A exemplo disso, Brait (1985 p. 

39) menciona os mistérios da criação e por decorrência, a função da personagem. Dessa 

forma, a autora também esclarece que: 

 

[...] os seres fictícios não mais são vistos como imitação do mundo exterior, 

mas como projeção da maneira de ser do escritor. E é por meio do estudo 

dessas criaturas produzidas por seres privilegiados que é possível detectar e 

estudar algumas particularidades do ser humano ainda não sistematizadas 

pela Psicologia e pela Sociologia nascentes. 

 

Brait (1985, p. 51) ressalva também que “Ao encarar a personagem como ser fictício, 

com forma própria de existir, os autores situam a personagem dentro da especificidade do 

texto, considerando a sua complexidade e o alcance dos métodos utilizados para apreendê-la”. 

Dessa forma a personagem deixa de ser unicamente uma representação de alguém e passa a 

ser o indivíduo que foi concebido e veio à luz por intermédio da mente do escritor. Mente esta 

que pode, e vai, criar incontáveis indivíduos de características singulares, na qual muitas 

vezes se assemelhará ao leitor/expectador, criando assim uma espécie de vínculo, mas que não 

se aprisionará a imprimir uma única imagem, à medida que a construção de uma personagem 

se dá por meio do real e do fantasioso. Por exemplo, em se tratando de filmes de super heróis, 
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temos a constituição de Peter Parker, um jovem estudante, que mora com os tios, perdeu os 

pais cedo, tem cabelos castanhos, se apaixona pela amiga de escola, todas essas características 

são passiveis da realidade e podem fazer com que quem o lê/assiste se identifique com o 

rapaz; porém em uma visitação a exposição cientifica, esse mesmo jovem rapaz é mordido por 

uma aranha, e ganha poderes sobre-humanos, a nova construção da personagem não está ao 

alcance da realidade, mas não deixa de ser atrativo aqueles que se identificaram com Parker, 

desde a narrativa inicial.  

Análogo a esta perspectiva, Candido (2007), nos diz que personagem é um ser fictício 

e o romance se estabelece através da relação entre o ser vivo e o ente ficcional: “[...]há 

afinidades e diferenças essenciais entre o ser vivo e os entes de ficção, e as diferenças são tão 

importantes quanto as afinidades para criar o sentimento de verdade, que é a 

verossimilhança”. Sendo assim, compreendamos que não é porque a personagem tem poderes 

extraordinários, comete algum tipo de crime (como exemplo, é válido de menção o filme 

Deadpool (2016)), não é o protagonista da trama, ou mesmo seja o vilão desta, que o público 

não encontrará nele algo que o cative. Por exemplo, até a atualidade, a personagem Coringa 

segue sendo um “querido” vilão. No mocinho, vislumbramos o que podemos ser, nos vilões o 

que gostaríamos de fazer quando ninguém está olhando: seria, talvez, a representação dos 

nossos instintos primitivos. 

Existem, ainda, aqueles vilões que conquistam o público pela motivação, como é o 

caso de Erik Killmonger em Pantera Negra (2018), “o filho abandonado de Wakanda”, que 

ainda criança vê seu pai ser morto pelo irmão e traído pelo melhor amigo, é deixado para 

sobreviver por conta própria. Em sua trajetória, Killmonger supera as estatísticas de ser 

apenas mais um jovem periférico, forma-se no MIT2 e entra para o serviço secreto americano. 

Ao contrário do que possamos pensar, o vilão de Pantera Negra não é uma história bonita e 

encorajadora, a personagem é levada a tamanhas realizações motivado pelo ódio e desejo de 

vingança, a intenção é tomar o poder daqueles que excluíram ele e seu pai, rebelar os 

oprimidos e destruir os sistemas opressores. E é justamente por essa motivação tão simbólica 

historicamente que a personagem, mesmo sendo o vilão da narrativa, consegue conquistar o 

público. 

 Candido (2007) acrescenta ainda que: 

 

[...] a natureza da personagem depende em parte da concepção que preside o 

romance e das intenções do romancista. [...] está interessado em traçar um 

 
2 Massachusetts Institute of Technology, o Instituto de Tecnologia de Massachusets. 
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panorama de costumes, a personagem dependerá provavelmente mais da sua 

visão dos meios que conhece, e da observação de pessoas cujo 

comportamento lhe parece significativo. Será, em consequência, menos 

aprofundado psicologicamente, menos imaginado nas camadas subjacentes 

do espírito. [...] se está interessado menos no panorama social do que nos 

problemas humanos, como são vividos pelas pessoas, a personagem tenderá 

a avultar, complicar-se, destacando-se com a sua singularidade sobre o pano 

de fundo social. 

 

Notamos, então, que a personagem se constitui, também, através da perspectiva que o 

autor tem do meio ao qual se insere, e do qual irá inserir sua criação. Se a intenção nada mais 

é do que relatar problemáticas banais do cotidiano, a personagem tende a ser menos 

complexa, sem grandes reviravoltas ou surpresas. Mas, se a busca é uma abordagem mais 

carregada e intensa, a personagem tenderá a ser bem mais profunda, multifacetada, 

perpassando críticas sociais, questões psicológicas, sentimentos intensos, mudanças 

comportamentais ou mesmo de ideais, o que acaba fazendo com que este ser, existente até 

então na ideia do autor, no papel ou mesmo na tela, tenha uma maior proximidade do modelo 

real (ser humano/pessoa(as))3. 

 Em consonância com o mencionado, Couto (2019), diz que “A composição da 

personagem está intimamente ligada à tentativa de representar o ser de papel como se fosse o 

ser real”. Dessa forma, a personagem existente no campo das ideias de um autor, tem o intuito 

de aproximar-se ao máximo do mundo real sem que se percam suas diferenças e 

singularidades. À medida que este ser é efetivado, seja por meio da tela ou através de outro 

artificio, vislumbramos a ideia tornar-se, dentro do possível, real e aproximamo-nos ou 

afastamo-nos dela pelos mesmos motivos aos quais somos levados a nos aproximar ou afastar 

de indivíduos do nosso cotidiano. 

Candido (2007) coloca ainda que as personagens possuem mais sentido nas ações e 

decisões, fato que o ser humano real por vezes não possui. Parafraseando o autor, a 

personagem até quando é incoerente tem coerência, mesmo personagens considerados mais 

rasos como por exemplo M'Baku4 em Pantera Negra (2018), que, não sendo uma personagem 

com a história explorada na adaptação, suas atitudes conseguem fazer sentido para quem 

assiste o filme e dentro do próprio contexto narrativo. O líder dos Jabari5 é a representação de 

 
3 Quando me refiro ao real, é direcionado ao ser humano em si, com erros e acertos, falhas e habilidades.  
4 Rei da tribo fictícia Jabari, é o segundo maior guerreiro de Wakanda. Ganhou força sobre-humana ao perseguir 

e matar um dos raros gorilas brancos das florestas, banhando-se no sangue do animal e consumindo sua carne. 
5 Tribo Wakandana tradicionalista, conhecida como a tribo das montanhas, evitam o uso do vibranium e adoram 

o deus gorila Hanuman. 
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uma religião diferente dos adoradores da deusa Bast6, é um tradicionalista e por vezes 

interpretado como opositor de T’Challa. É dessa forma que temos personagens com maior 

significação, são mais ricas e conseguem construir sentido num emaranhado de possibilidades 

ou mesmos em fios dispersos da realidade imaginária que compõe o enredo. Ainda utilizando 

M’Baku como exemplo, temos que, mesmo sendo contra o rei pantera, ao encontrá-lo em 

perigo, socorre-o e o mantém vivo até que a família venha em seu encontro, não se nega a 

receber a rainha, tampouco abandona o povo Wakandano quando estão em perigo. 

A lógica atribuída às ações das personagens dá-se por este existir através das palavras 

de um autor, que pode a qualquer momento refazê-las, reescrevê-las ou até mesmo apagá-las. 

Para a realidade estas ações seriam mais complexas e talvez até impossíveis, o que torna a 

realidade bem mais frágil que a ficção. 

É essa perspectiva de fragilidade versus força, que Butler (2005, p.76) faz referência à 

teoria do espelho de Lacan (1949), na qual a visão que a criança possui de si própria no 

espelho serve como metáfora para quando vemos uma personagem, ou várias delas, na tela do 

cinema. A teoria desenvolvida por Christian Metz é explicada por Butler como aquele 

momento em que: 

Sentamo-nos no escuro, em silêncio e não nos movemos, enquanto 

observamos a imagem de uma pessoa que é muito maior, mais forte, mais 

inteligente, mais corajosa e mais engenhosa do que nós. O espelho da tela do 

cinema não nos reflete de volta, mas mostra quem gostaríamos de ser.7 

(BUTLER, 2005, p. 76, tradução nossa) 

  

Quando a autora diz que o espelho da tela não nos reflete, mas reflete aquele que 

gostaríamos de ser, ela faz menção às possibilidades que o indivíduo existente na realidade 

ficcional tem acesso. A personagem pode, assim o autor deseje, reviver o mesmo momento 

incontáveis vezes, e sentir o mesmo prazer da primeira vez. O indivíduo da ficção pode sentir 

e parar de sentir em um passar de página, ou o avançar dos segundos da progressão, ele pode 

perder e ganhar alguém com um apagar e ascender de luzes, ele pode ser o mais pobre 

mendigo e o mais rico empresário apenas com a escrita de dois dígitos. É essa facilidade que 

proporciona ao expectador e ao leitor o encantamento pelas personagens, gerando o desejo de 

ser, de parecer ou de talvez poder ver-se refletido nelas, afinal toda criança se não quis, ao 

 
6 Quando as cinco tribos lutaram pelo controle de Wakanda, um guerreiro xamã recebeu uma visão de Bast, que 

o levou até a Erva em Forma de Coração, concedendo-lhe o poder de se tornar rei e o primeiro Pantera Negra. 

Historicamente, Bast é uma deusa felina egípcia conectada com o sol e depois a lua na era ptolomaica. Ela foi 

inicialmente representada como uma leoa, depois como um gato doméstico nos últimos estágios da história 

egípcia. Disponível em: https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Bast 
7 [...]We sit in the dark, quietly, and don’t move, whilst watching an image of a person who is much bigger, 

stronger, more intelligent, braver and more resourceful than ourselves. The mirror of the cinema screen doesn’t 

reflect us back but shows whom we’d like to be. 

https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Bast
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menos imaginou-se com super poderes, jovens e mulheres alguma vez já quiseram ser fortes e 

emponderadas ou talvez encontrar um amor digno de Hollywood, homens já se imaginaram 

como aquele herói que salva o dia, o mocinho que derrota o vilão, ou quem sabe o próprio 

vilão que dispensa os padrões éticos e morais estipulados socialmente para realizar-se 

individualmente. 

 

2.1 A Mulher Personagem E Os Estereótipos Atrelados Ao Gênero 

 

 As obras das quais contam com a presença de personagens femininos, normalmente já 

tem uma concepção do que seja a mulher e, portanto, o perfil que essa personagem deva 

apresentar. Mulvey (1983, P. 438), nos relata sobre a perspectiva de fragilidade atribuída ao 

sexo feminino, que é tão somente “o significante do outro masculino” sendo assim, criou-se 

em torno da personagem feminina a ideia de indefesa, maternal, servidora e serviente, 

carinhosa e portadora de incontáveis dotes domésticos. Aquelas personagens que não 

apresentam essa caracterização são as responsáveis por representar o lado errôneo da 

narrativa.  

 A mulher, desde os primórdios da humanidade, é moldada e ensinada a seguir padrões 

e preceitos predominantemente masculinos, o estereótipo do que é ser uma mulher, do que ela 

deva ou não fazer, como agir, como pensar (ou mais especificamente como não pensar), qual 

função possui e principalmente a maneira como agradar o indivíduo do sexo oposto nos são 

apresentadas como uma espécie de cartilha a qual deve-se aprender (ou tão somente decorar) 

e por fim pô-las em prática. Quando ainda muito jovens, são instruídas a servir o pai, irmãos, 

tios e avô, quando mais madura e, portanto, apta ao casamento, esta deve obedecer 

servilmente a seu marido. 

Tais ensinamentos encontram-se presentes nas mais variadas formas de narrativas e é 

justamente por intermédio dessas narrativas que povos em diferentes lugares e épocas, 

cultuam, ensinam e propagam sua cultura, sua forma de pensar bem como suas crenças do que 

é certo e errado. Essa transmissão de ensinamento se faz presente por meio de desenhos, 

através da oralidade ou o mais comum, por intermédio da escrita. Podendo-se citar como 

exemplo deste último e como sendo, talvez, um dos meios mais conhecidos, a bíblia, já que 

esta data inicialmente em 1500 a.c., ou seja, esteve presente nas crenças e culturas de 

incontáveis povos, transpondo décadas e guiando princípios. 

Deparamo-nos por exemplo, no livro de efésios, com os seguintes dizeres “Esposa, 

obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a 
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esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a Igreja. [...]Portanto, assim como a Igreja é 

obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido”. É também 

na bíblia que encontramos a mulher penalizada pela desobediência e como a pervertedora do 

homem, nos deparamos também com a santificação e pureza de algumas, bem como a 

sexualização de outras, a exemplo deste último pode-se apontar Herodias e sua filha Salomé8. 

Para além do cunho bíblico, mas também pensando em divindades, temos ainda as 

mitologias, grega, romana, nórdica, egípcia dentre outras. Se colocarmos em foco as grandes 

divindades femininas, como por exemplo Hera tão conhecida por sua força vingativa, ainda a 

teremos como representação do casamento, da fertilidade e da maternidade é também aquela 

que perdoa as traições do marido e castiga as mulheres com quem este mantem relações 

afetivas.  Similar a Hera, mas referente a mitologia nórdica, temos Frigg, deusa da fertilidade 

que veste-se com um manto branco parecido com nuvens, que muda de cor segundo seu 

humor. Além das mencionadas, ainda pode-se citar Afrodite, a deusa da beleza e do amor, 

tem-se ainda Atena, a deusa da guerra da sabedoria, diga-se de passagem uma mudança 

significativa no que diz respeito a representação feminina, se esta não fosse também a deusa 

do artesanato doméstico, ou ainda Bast a deusa gato cultuada pelo povo wakandano, que por 

certo tempo era representada como uma leoa e era protetora do rei na batalha, passa a ser 

representada por uma gata com corpo de mulher e torna-se a protetora da saúde individual, 

dos lares e da fertilidade. Ou seja, por mais poderosa, forte e inteligente que seja a 

representação feminina, ela está sempre atrelada a simbologias maternais, amorosas, 

cuidadoras, de emoções fortes e claro, servientes ao sexo masculino. 

 As obras em que encontramos a representação do que seria ou deveria ser uma mulher 

são inúmeros, vemo-las representadas nas tantas Amélias9 que estão nos trechos de músicas 

ou nas princesas no alto de uma torre, a depender do resgate de um príncipe, na fragilidade 

destacada nos escritos de Shakespeare10, nas suas representações divinais, na simbologia de 

pureza, maternidade e docilidade ou aquelas que em contra partida nos são apresentadas como 

 
8 Herodias divorcia-se de seu Tio Felipe, com quem tem uma filha chamada Salomé, para casar-se com o rei 

Herodes Antipas, almejando melhor posição social. Tal união foi bastante condenada pelos judeus. João Batista 

ao expressar sua desaprovação a esta união frente a todos, acaba sendo preso e conquistando para si o ódio 

mortal da rainha, que agora deseja sua morte. Durante uma comemoração, Salomé dança para o padrasto que se 

encanta e promete realizar-lhe qualquer desejo, ao conversar com sua mãe Salomé então pede a cabeça de João 

Batista em uma bandeja, impedido de quebrar sua promessa de rei, Herodes manda decapitar João Batista e 

entrega sua cabeça para Salomé. 
9 Referência a música Aí que saudade da Amélia, escrita por Ataulfo Alves e Mário Lago em 1942. 
10 Em Hamlet, Shakespeare emprega a frase “fragilidade, nome de mulher” para referir-se a forma como a 

mulher deixa-se levar pelas emoções, e pelas coisas fúteis da vida. Fonte: A trágica história de Hamlet Príncipe 

da Dinamarca. (1603) William Shakespeare. Edição: Ridendo Castigat Mores. Ato I, Cena II, pág. 21. 

Disponível em: https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/hamlet.pdf 
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o sinônimo do erro, as condenáveis, aquelas que não são um exemplo a se seguir, mas sim as 

dignas de punição, que pensam e agem por conta própria, aquelas que tramam contra alguém, 

ou tão somente aquelas que não desejam o matrimônio. 

Em se tratando mais diretamente dos contos de fadas, desde nossa primeira infância, 

que a representação do feminino está atrelada à percepção que os homens têm do gênero, 

como mencionado por Bastos e Nogueira (2016, p. 13): 

 
A história da mulher na sociedade é marcada por uma trajetória em que 

preconceito, discriminação e paternalismo se fizeram constantes, [...]a visão 

social da mulher foi forjada pelo poder patriarcal e sexista e, apesar dos 

avanços ocorridos ao longo dos anos, a mulher ainda se encontra associada 

às funções de mãe e dona-de-casa. 

 

Essa visão estereotipada colocou por muito tempo, e ainda coloca nos dias atuais a 

mulher num lugar de fragilidade, submissão e serviência, que precisa sempre da intervenção e 

do socorro de um homem, ela é aquela que está sempre ao alcance dos desejos masculinos.  

Pensando nessa perspectiva da padronização, se faz necessário esclarecer o termo 

estereótipo bem como seu advento, mesmo que superficialmente. A palavra originou-se a 

partir do grego stereos e typos que significa impressão sólida. O francês Firmin Didot, utiliza-

se desta para referir-se às placas metálicas utilizadas para impressão gráfica em massa de 

jornais e revistas. Em 1922, o vocábulo é empregado pela primeira vez em um contexto 

diferente, o escritor Walter Lippmann o aplica em seu livro Opinião Pública e explica que 

utilizamos a palavra estereótipo como uma forma de categorizar e padronizar coisas e 

pessoas, simplificando assim nossa visão do mundo. 

Em uma sociedade patriarcalista, a padronização da mulher perfeita foi atrelada à 

forma como ela é vista pela sociedade, ao casamento que tem, a como cuida de seu lar e de 

seus filhos. Nunes, Ramos e Guerra (2016, p. 3) colocam que “[...]a mulher tem seu papel 

diretamente ligado à vida doméstica, do lar, devotada ao marido. Além do trabalho familiar, a 

mulher observava as atividades que eram ligadas ao funcionamento da casa-grande”. Em se 

tratando da moral, esta também é construída sob a perspectiva de pesos diferentes a depender 

do gênero do indivíduo: ao homem é permitido e visto como algo comum, trair, ou manter 

quaisquer tipos de relações amorosas fora ou antes do casamento, mas para a mulher a honra 

da família dependia do resguardo, da fidelidade e da pureza dela. É certo que os tempos têm 

se renovado, e a mulher tem se libertado, mesmo que lentamente, dessas amarras sociais, 

porém, esses preceitos ainda são vistos e cultuados pois estão enraizados tão profundamente, 

que por vezes nem os percebemos. 
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Voltemo-nos mais uma vez para os contos de fadas, que são inseridos em nossas vidas 

desde muito jovens, até então interpretados como formas educativas e simbólicas de se 

aprender certas lições, de nos ensinar a diferenciar o bem e o mal, o certo e o errado. 

Entretanto, essas narrativas também são carregadas de preceitos arcaicos que impedem o 

rompimento e impossibilitam a igualdade entre os gêneros. 

Atentemo-nos então para o exemplo da cinderela: 

 

[...] o bem representado por Cinderela, submissa, dócil, virtuosa e prendada, 

incapaz de apresentar qualquer sinal de rebeldia; na extremidade oposta, o 

mal é representado pela madrasta e suas filhas, que fazem de tudo para 

alcançar seus objetivos. O papel de Cinderela como passiva e/ou submissa 

remete-nos à crença de que a mulher, para ser feliz, precisa sujeitar-se às 

ordens e imposições, esperando que forças mágicas e exteriores (fada 

madrinha, por exemplo) lhe auxiliem e a guiem até ao príncipe – homem 

sempre forte e seguro que representa a salvação, libertação e felicidade. 

(BASTOS e NOGUEIRA, 2016, p.20) 

 

Independente de qual versão11 estamos lendo, fica claro que o padrão a ser seguido, na 

referida obra, é o de Cinderela, é ela que está certa e fica claro que a felicidade feminina está 

em encontrar um amor e por fim casar-se com ele, já que é nesse encontro que reside o 

“felizes para sempre”. 

Os filmes são também, principalmente na atualidade, uma maneira de difundir através 

das gerações, crenças, culturas e estigmas, dessa forma é preciso atentar-se a maneira como 

alguém é cultuado nas telas, de que maneira o público perceberá a representação de um 

indivíduo e de que maneira essa representação influenciará no enrijecimento de culturas 

arcaicas ou a mudança destas. 

Um forte exemplo a ser mencionado, são os estereótipos de negro para o cinema, essas 

personagens se apresentam normalmente na imagem de marginalizado, domésticas, bobos, ou 

uma mulher que cria atritos o tempo todo. Não nascemos com tais concepções, mas o meio 

que integramos, nos leva a adotar pensamentos e posicionamentos sem sequer nos darmos 

conta. O público que está adaptado a vislumbrar o negro no papel de marginalizado, o judeu 

no lugar de sovina, o adolescente no papel de irresponsabilidade, a mãe no lugar da cuidadora 

e o homem no papel de herói, trará essas concepções para seu dia a dia, impedindo assim o 

romper com classificações que ao invés de representar um povo, apenas denigre sua imagem. 

 

 
11 Existem várias versões deste mesmo conto, empregando-se algumas diferenças, mas seguindo o mesmo 

conceito. Tem-se como a mais antiga versão conhecida a originária da China, datada de 860 a.C., temos também 

a versão de Charles Perrault, a dos irmãos Grimm e as várias adaptações da Disney. 
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2.2 - O Feminino No Cinema 

 

A representação do feminino, passa também por rotulações que perduram de geração 

para geração, devido a isso tornou-se alvo de diversos estudo, principalmente no que diz 

respeito a crítica feminista. No presente trabalho, voltarei a atenção para a representação da 

mulher no âmbito cinematográfico. Não tão diferente dos contos de fada, o cinema por muitas 

gerações também buscou representar a mulher como o ser frágil, dependente, submissa, dona 

de casa e mãe, alterando-se apenas (ou talvez não) quando esta se torna objeto de 

contemplação erótica. 

Em meados da década de 70, após a segunda onda do movimento feminista, que a 

posição das mulheres nos enredos é posta “às claras”. Como menciona Gubernikoff (2009, 

p.65): 

 

“a posição das mulheres nos enredos dos filmes hollywoodianos sempre foi a 

do outro, nunca a de sujeito da narrativa, e que sempre foram tratadas como 

objetos do voyeurismo masculino. [...]Esses estereótipos impostos à imagem 

da mulher funcionam como uma forma de opressão, pois transformam a 

mulher em objeto, nulificando-a como sujeito e recalcando o seu papel 

social”. 

  

Dessa forma, o lugar da mulher nas obras fílmicas era unicamente secundária, onde 

não possuía funções para além das consideradas aceitáveis socialmente (casar, cuidar da casa, 

cozinhar, lavar passar e ter filhos), era a concepção masculina que definia o papel desta dentro 

dos enredos. Tinha ainda, a função de atratividade visual, podendo esse visual ser composto 

pela ideia da esposa ideal, ou aquelas apenas para saciar desejos sexuais. 

Essa concepção da personagem feminina nas narrativas, está atrelada a auto afirmação 

masculina. Em uma sociedade patriarcalista, mesmo que isso tenha sofrido alguma alteração 

nos dias atuais, ainda coloca o homem como o senhor de sua casa, ele é o provedor, ele é o 

herói e defensor das mulheres, que são donas de uma imagem idealizada e praticamente 

inatingível. Como menciona Lauretis (1984, p. 28) “pode-se dizer que a construção social da 

mulher, [...] é baseada em critérios preestabelecidos socialmente e impõe uma imagem 

idealizada da mulher”.   

Com a permanência dos estereótipos, com a passividade da imagem feminina sob a 

perspectiva do olhar masculino, os padrões não são rompidos, o ser masculino continua como 

centro do universo ficcional e a mulher como objeto anulado frente a narrativa. As 

personagens são baseadas no que o autor vivencia no meio social e o meio social se molda por 
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aquilo que vê exposto nas telas. Como vemos em Mulvey (1983), “[...] já existe uma ideia de 

mulher como a eterna vítima: é a sua carência que produz o falo como presença simbólica, seu 

desejo é compensar a falta que o falo faz”. Em meio a sociedades machistas, a mulher tenta a 

todo custo compensar o fato de ter nascido mulher, em meio às cenas e telas o mesmo ocorre 

e é por esse motivo que elas se encontram, a maioria das vezes, se não sempre, em lugar de 

fragilidade, sofrimento, necessitando de ser amparada pelo ser masculino e então poder sentir-

se completa. 

Nas discussões desenvolvidas na obra de Mulvey (1983, P. 444), a autora coloca a 

mulher como sendo a imagem e o homem como o dono do olhar que a produz, o que importa 

é que aquela representação atenda às expectativas do male gaze (olhar masculino). A autora 

ressalva ainda suas palavras com os dizeres do diretor de cinema e tv Budd Boetticher: “O 

que importa é o que a heroína provoca, ou melhor, o que ela representa. É ela que, ou melhor, 

é o amor ou o medo que ela desperta no herói, ou então a preocupação que ele sente por ela, 

que o faz agir assim dessa maneira. Em si mesma, a mulher não tem a menor importância”. 

Ou seja, por muito tempo a representatividade feminina não tinha sequer valor narrativo, o 

intuito era unicamente que a personagem ocupando o espaço de mulher fosse apenas motivo 

de sentimentos do homem, o foco de real importância. 

Para que se esclareça melhor, o termo male gaze foi cunhado por Mulvey em seu 

artigo “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (“Prazer visual e cinema narrativo”), gaze é 

utilizado para se referir à maneira como as pessoas são apresentadas e visualizadas pelo 

público. No caso do male gaze, Mulvey acredita que essa caracterização estereotipada da 

mulher, se dá porque aquele que está atrás da câmera também é um homem, ou seja, ele 

transmite ao público o que ele vê, ou gostaria de ver. 

Mesmo com a chegada de novos tempos, novas perspectivas, com as mulheres 

ganhando um pouco mais de voz no âmbito cinematográfico, o termo e a própria perspectiva 

ainda persistem, é certo que hoje temos inúmeros filmes em que as mulheres são personagens 

principais, ou têm atitudes fortes e empoderadas; porém estes não ganham tanta notoriedade, 

ou talvez, venham a se tornar alvo de críticas. A exemplo disso, podem ser apontados 

Catwoman (2004) que, na tentativa de reproduzir nas telas uma mulher forte e sagaz, acaba 

entregando uma personagem completamente sexualizada, caricata de comédia-pastelão12 e de 

gosto discutível. A cena em que a anti-heroína bebe leite em um pires é um exemplo válido 

 
12 Comédia em que predominam cenas de tropelias, em que se exploram motivos de riso fácil e de gosto 

discutível; comédia de chanchadas. 
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para demonstrar a tonalidade sexual, animalesca e no mínimo esdrúxula de representação. 

Como menciona Marchi (2018, P.50): 

  

Tudo no longa é apenas um pretexto para explorar a beleza antagônica e 

sexualidade das duas atrizes, que culmina num constrangedor duelo final, 

com ângulos de câmera vulgares e direito até a evidentes dublês masculinos, 

enfatizando o claro tom sexista e fetichista da produção. 

 

Pode-se ainda mencionar o caso de Elektra (2005) que tinha a intenção de abordar a 

fúria vingativa de uma mulher, que aprende a lutar e defender-se sozinha, mas acaba por 

atentar-se quase que completamente a beleza física da personagem. É de conhecimento que 

esta adaptação foi lançada para ser derivado do filme Demolidor o homem sem medo (2003), 

isso devido à performance da atriz Jennifer Garner e o final aberto a possibilidades, sendo 

assim, abriu-se caminho até a produção do spin-off. Este, porém, desapontou a muitos que 

aguardavam ansiosos pelo retorno de Elektra às telas. Parafraseando Marchi (2018), o que se 

tem na verdade é “[...] muito estilo sem substância alguma”. O autor destaca também o quanto 

a aparência física é importante, quando afirma que: 

 

É difícil ver a ameaça que Elektra representa aos seus inimigos quando luta 

com eles como se estivesse posando para uma revista de moda, sempre com 

o cabelo e roupa (sumária) impecáveis enquanto o banho de sangue plástico 

se desenrola na tela. Essa falta de profundidade da personagem, em contraste 

com suas origens nos quadrinhos, faz com que todos os pontos positivos da 

produção se evaporem em estilosa fumaça, como próprios vilões do 

“Tentáculo” por ela enfrentados. 

(MARCHI, 2018, p.52)  

 

Nessa perspectiva, podemos vislumbrar por conta própria o que Mulvey (1983) coloca 

como “as respostas que a heroína provoca”. Acaba que o enredo, ou mesmo o sentido do 

filme não recebe a devida atenção, o intuito é agradar pelo visual, seja por meio da degradante 

sexualização de uma mulher de quatro bebendo leite em um pires, ou pelo exagero de closes 

ou movimentos de câmera que dão ênfase a um cabelo longo, a roupas curtas e que marcam o 

corpo. 

Em contrapartida, tem-se o Male gaze invertido no filme Mulher Maravilha (2017), 

sob o olhar e direção de Patrícia Lea Jenkins, pois o super-herói agora vem na figura de uma 

mulher, e o mocinho é por inúmeras vezes emasculado. Esses momentos em que a 

superioridade masculina é posta em xeque variam desde a força física, quando, na tentativa de 

salvar Diana, é na verdade ela quem o salva, até a sexualização dos corpos, do qual um 
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exemplo que podemos destacar é o momento em que Diana vê Steve nu, saindo do banho e o 

questiona “você é um típico exemplo de seu sexo?”, ele responde-lhe que está acima da 

média. A frase dita por ele torna-se então alvo de algumas piadas, como o momento em que 

se preparam para dormir no navio, e ela o questiona se homens acima da média não dormem. 

Outro momento significante sobre essa inversão ocorre quando a amazona afirma que “os 

homens são essenciais para a procriação, mas em relação ao prazer, são desnecessários”, 

deixando-o visivelmente constrangido e incomodado. 

Ao confrontar os três filmes mencionados, podemos perceber a diferença entre a ótica 

masculina que compõe Elektra e Catwoman no intuito de conquistar o público 

primordialmente pela beleza das atrizes do que pela atuação ou enredo, e a visão feminina 

sobre Mulher Maravilha, colocando-a em evidência, por sua força, destreza, habilidade de 

luta, inteligência dentre outros tantos atributos. É certo que a atriz é dona de uma singular 

beleza, mas nessa narrativa isso não é o foco. 
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3 – WAKANDA, SUAS MULHERES E O MITO DO SEXO FRÁGIL  

 

Os subtópicos que se seguirão no presente capítulo têm por intuito, em primeiro 

momento, de realizar um apanhado acerca da narrativa fílmica e posteriormente descrever as 

personagens analisadas, enquanto sua constituição, influência no decorrer da narrativa e o 

rompimento e permanência de estereótipos atribuídos ao gênero feminino. Para tal atentei-me 

desde as características como a complexidade até a representatividade que carregam os 

figurinos. 

 

 

3.1 - Wakanda Pra Sempre: Entre A Utopia E A Realidade 

 

O filme Pantera Negra (2018) é o 18º capítulo da Marvel Comics, dessa série 

intitulada de Universo Marvel, a partir de 2008. Trata-se de uma adaptação cinematográfica 

da personagem dos quadrinhos de mesmo nome, criado por Stan Lee e ilustrado por Jack 

Kirby. O Pantera Negra apareceu pela primeira vez na HQ13 Fantastic Four14 52, ganhado 

espaço em outras narrativas da editora, até conquistar a sua própria. A película foi lançada no 

Brasil em 15 de fevereiro de 2018, teve como diretor e roteirista Ryan Coogler e Joe Robert 

Cole. Ganhou espaço pelo caráter representativo que possui, já que seu elenco é quase que 

completamente composto por negros e por retrata um herói negro que não está ou esteve à 

margem da sociedade. 

A trama ocorre entre Oakland, Coreia do Sul e Wakanda, este último um país utópico 

e fictício que simboliza um ideal futurista pelas avançadas tecnologias e a lembrança de um 

passado não vivido, onde o continente não foi colonizado, não sofreu com a escravidão e 

tampouco foi acometido pelas atrocidades das guerras, fome e miséria. A narrativa é 

construída em torno da história do jovem príncipe wakandano, T’Challa (Chadwick 

Boseman), que, para ocupar o trono de Wakanda, antes pertencente a seu falecido pai, deve 

superar algumas provações, como por exemplo, o roubo do precioso vibranium, metal 

(fictício) responsável pelos avanços tecnológicos de Wakanda, a rejeição do líder Jabari e 

posteriormente a fúria vingativa de seu primo Killmonger (Michael B. Jordan), que também 

deseja ocupar o trono. 

 
13 História em Quadrinhos 
14 Quarteto fantástico. 
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T’Challa, protagonista deste enredo, é o filho primogênito de T’Chaka (John Kani), 

pantera negra que o antecede e foi morto por um inesperado ataque durante uma reunião nas 

Nações Unidas. Após a morte do pai, o jovem príncipe precisaria disputar o ritual de batalha 

para testar sua capacidade de ser líder e defender seu povo, bem como ser ou não aceito pelas 

tribos de Wakanda. 

T’Challa possui força, velocidade e habilidades sobre-humanas, é apaixonado por 

Nakia (Lupita Nyong'o) e, até a invasão a seu país, não sabia da existência de seu primo 

Killmonger. Tem grande apreço por W’Kabi (Daniel Kaluuya), e o considera seu melhor 

amigo, porém este acaba por traí-lo, por não mais acreditar que os reis que ocupam o trono de 

Wakanda sejam capazes de capturar Ulysses Klaw (Andy Serkis) e vingar a morte de seus 

pais. Com relação a seus ideais e crenças políticas, como seu pai, T’Challa acredita que 

Wakanda deva permanecer em segredo, longe dos olhos e do alcance daqueles que desejam 

unicamente apropriar-se das riquezas de seu país. 

Aqueles que desejam ocupar o trono devem lutar até a morte ou a desistência, sem 

poderes ou interferência externa. Sendo assim, T’Challa retira seus poderes do pantera, 

recebidos através da “erva coração” para enfrentar M’Baku, o primeiro a questionar a 

capacidade do príncipe em liderar e proteger seu país. A disputa que por alguns momentos 

pareceu perdida, acabou de forma positiva para T’Challa, que mostra clemência a seu 

adversário. 

M’Baku (Winston Duke), o líder da tribo Jabari, é opositor ferrenho do governo e das 

crenças da Wakanda moderna. O país fictício se distribui em cinco tribos (mercante, da 

fronteira, do rio, mineradora e Jabaris) que por vezes, como em toda sociedade, divergem 

devido às variantes culturais. Os Jabari, tribo liderada por M’Baku, é a última tribo 

wakandana a cultuar o gorila branco, por esse motivo o “rei Gorila”, retirou seu povo do meio 

da sociedade dominante, passando a viver nas montanhas renegando Bast (a deusa pantera) e 

cultuando a Hanuman. 

A tentativa de M’Baku em conquistar o trono se dá pelo desejo de voltar às antigas 

tradições, por acreditar que T’Challa é incapaz de proteger seu povo (já que não conseguiu 

proteger seu próprio pai), e por considerar uma afronta que toda a tecnologia do país esteja 

entregue aos cuidados de Shuri (Letitia Wright): “Nós observamos e ouvimos das montanhas. 

Assistimos com repulsa quando seus avanços tecnológicos foram supervisionados por uma 
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criança que zomba da tradição15”, são as palavras ditas ao povo pelo líder Jabari, ao explicar 

porque deseja disputar o trono. 

M’Baku é o segundo guerreiro mais poderoso e habilidoso de Wakanda, perdendo 

unicamente para o jovem príncipe. Durante o ritual de disputa ao trono M’Baku é derrotado 

por T’Challa, que poupa sua vida. Posteriormente, M’Baku retribui a ação ao salvar a vida do 

rei quando ele é derrotado e lançado da cachoeira por Killmonger. 

Por sua vez, Erik Stevens, nascido N’Jadaka e após seu desempenho nas guerras 

nomeado Killmonger, é o filho perdido de N’Jobu irmão mais novo do falecido rei T’Chaka, 

agente dos cães de guerra16 que foi enviado a Oakland em missão, apaixonou-se por uma 

americana e então opta por ficar na América, traindo seu povo e aliando-se a Ulysses Klaw 

(Andy Serkis) para roubar o vibranium, acaba sendo descoberto e morto por seu irmão. O 

então rei wakandano abandona Erik para que não seja descoberto o assassinato, tampouco a 

traição. O garoto é deixado para sobreviver sozinho, mas o que T’Chaka não esperava é que 

ele cresceria sob a sombra dos desejos, planos e sonhos de seu pai e, claro, com uma 

grandiosa sede de vingança. Ao longo de sua vida, Killmonger obteve as melhores notas na 

escola posteriormente ingressando no MIT17, fez parte da equipe SEALs18 da Marinha dos 

Estados Unidos, sendo enviado para o Afeganistão, Iraque e África onde obteve a maior 

contagem de mortos, sendo também recrutado para participar de uma unidade fantasma do 

Comando de Operações Especiais associada à CIA19. 

Killmonger20 é muito inteligente, um habilidoso combatente, forte e um grande líder 

revolucionário, tem pensamentos fortes e desejo de mudança, busca não apenas a vingança 

pela morte de seu pai, o jovem rapaz procura por aceitação e principalmente deseja que seus 

semelhantes não sejam mais subjugados: ele quer que Wakanda, sob sua liderança, divida seu 

conhecimento, armamento e força na busca de conquistar outras nações e não mais estar à 

margem. Ele acredita que a diplomacia não consegue fazer a diferença, por isso quer alcançar 

seus objetivos por meio da força. Em seu corpo, Stevens carrega marcas que representam o 

 
15 We have watched and listened from the mountains. We have watched with disgust as your technological 

advancements have been overseen by a child who scoffs at tradition. 
16 Serviço de inteligência central de Wakanda, encarregado de coletar informações em todo o mundo para 

garantir a segurança do reino. 
17 Massachusetts Institute of Technology, uma das universidades mais prestigiadas do mundo em cursos de 

engenharia e tecnologia. 
18 Equipes marítimas, aéreas e terrestres da Marinha dos Estados Unidos 
19 Central Intelligence Agency, a agência de inteligência norte-americana. 
20 O termo é aplicado como nome a personagem, devido sua letalidade. Se traduzido ao “pé da letra” teríamos o 

termo assassino, ou ainda matador. Sendo assim, Erik Killmonger é Erik o Assassino, mediante o grande número 

de mortos que fez em sua vida. 
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número de execuções que ele realizou, e dentre essas mortes ele acredita incluir seu primo 

T’Challa, a quem derrotou na disputa pelo trono 

O filme Pantera Negra é uma tela que foi colorida a pinceladas de referências, sejam 

elas políticas, históricas ou culturais. A exemplo têm-se a cena inicial em Oakland, nos 

Estados Unidos, escolhida por ser o berço dos Panteras Negras21; outro exemplo válido de 

destaque são as tribos da utópica Wakanda, pois, segundo o documentarista e pesquisador 

Aristóteles Kandimba, os povos refletidos na tela são representações de povos reais africanos, 

sejam na construção da personagem, do figurino, ou por meio da língua falada. 

As Ahosi22, por exemplo, ganham vida por intermédio das Dora Milaje, o exército de 

mulheres treinadas em batalha para defender o rei. Essas mulheres vinham de diferentes tribos 

e era uma forma de suas mais fortes e habilidosas guerreiras serem apresentadas. Para além do 

contexto e da linguagem, são empregadas, também, referências na maneira como a cena se 

constrói, a composição, posição e cores também carregam um simbolismo que à primeira 

vista pode passar despercebida ao público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisani (2016, p.16) nos diz que “[...]a imagem[...] constrói sua comunicação de duas 

formas: pelo conteúdo da imagem e pela forma com que captamos este conteúdo”. A maneira 

como é composta a cena da chegada de Nakia, Okoye e T’Challa na Coreia do Sul é detentora 

de um forte significado e está aberta a algumas interpretações. Inicialmente a construção da 

 
21 O movimento defendia a resistência armada nos bairros negros contra a perseguição policial. 
22Eram as mulheres treinadas militarmente para serem guardiãs do rei do Daomé, região da atual República do 

Benin, foram um dos exércitos mais prósperos do continente africano durante as incursões coloniais europeias. 

Figura 1- Chegada na Coreia do Sul 

Fonte - Pantera Negra (2018) 
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cena remete à coloração das bandeiras africanas e mais especificamente à bandeira de Gana. 

Theodosia Okoh, criadora da flâmula que representa o país, disse que cada detalhe foi 

pensado de acordo com a geografia e o contexto histórico da referida nação, o verde para 

representar a rica vegetação, o vermelho para representar o sangue daqueles que morreram na 

luta pela libertação do país, o amarelo representando as riquezas minerais e a estrela preta de 

cinco pontas ao centro é o símbolo da emancipação africana e da luta contra o colonialismo. 

Okoye, à direita, trajando sempre o vermelho e o dourado, sendo ela a única das Dora 

Milaje a utilizar adornos em tons de amarelo, tem genericamente a interpretação direcionada a 

sua posição enquanto general do exército, porém, quando visualizamos a cena percebemos 

que suas cores carregam um significado mais profundo. Nakia tem todo seu figurino em tons 

de verde, posicionada à esquerda e ao centro encontra-se T’Challa, o rei o símbolo e 

representante de Wakanda. 

A posição organizacional das personagens dentro da cena também é capaz de 

constituir e transmitir interpretações representacionais, mesmo não parecendo tão explícita. 

Popularmente, chamamos aqueles que nos auxiliam e estão sempre à disposição para nos 

ajudar de “braço direito”; isso ocorre porque, segundo Holder (1997), a grande maioria da 

população é de pessoas destras. Uma significação parecida é atribuída ao lado esquerdo, 

conferimos a ele a responsabilidade sob os sentimentos e o nosso emocional, e isso acontece 

devido a posição um pouco mais à esquerda do nosso coração dentro da nossa caixa torácica. 

Pensando por essa perspectiva, o público tem, do ponto de vista de quem assiste, Okoye à 

direita, sendo a mais fiel escudeira de T’Challa e à esquerda Nakia, representando o 

emocional do jovem rei.  

Além das alusões já mencionadas, existem ainda as de teor histórico, que ganham vida 

através de Ulysses Klaw, traficante de armas que acredita que o povo wakandano não é digno 

de possuir o vibranium, remetendo aos colonizadores que traficavam o povo e as riquezas da 

África. Se o fato histórico não fica completamente explicito através de Klaw, ele é dito 

verbalmente quando Everett Ross (Martin Freeman) é chamado de colonizador devido a sua 

cor de pele e nacionalidade, mesmo lutando em favor de T’Challa, o termo lhe é atribuído 

como nome. Existem no enredo dessa obra fílmica inumeráveis formas e alusão que remetem 

a contexto histórico, cultural, social ou mesmo que fazem com que o público veja que 

Wakanda é um país escondido aos olhos do mundo, mas o mundo não está escondido de sua 

visão. 

Com o enredo construído em torno de uma personagem masculina e dirigido sob uma 

perspectiva também masculina, Pantera Negra foge ao costumeiro padrão dos filmes de 
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herói, ele traz à tona questões de representatividade que são bastante incomuns ao gênero, 

retratando mulheres ocupando espaços, difundindo ideias e ideais sem temerem por seus 

posicionamentos e escolhas. Tal constituição coloca a adaptação em um lugar de 

desestabilizadora dos rótulos atribuídos ao, até então, tido como sexo frágil. Designo-a como 

desestabilizadora porque, como mencionado em Oliveira (2020 p. 04), “[...] embora haja um 

evidente aumento no número destas personagens, o mesmo não cabe à diversidade, sendo 

quase sempre mulheres brancas, esguias, heterossexuais, sem deficiências e cisgêneras”. A 

obra em questão coloca em evidencia duas minorias (de gênero e racial), porém atentaremos 

aqui ao fato da construção do feminino, já que o elenco (com falas) se compõe quase 

completamente por negros, havendo apenas dois personagens brancos relevantes. 

 

3.2 - Ramonda: A Rainha Mãe  

 

A imagem atribuída à personagem de Ramonda (Angela Basset) é, talvez, a que mais 

se aproxime dos estereótipos sociais aos quais estamos acostumados. Ela é uma rainha, mas 

também é a mãe protetora, cuidadosa e preocupada com as ações e conduta de seus filhos: não 

é à toa que esta se desespera e censura cada “mau comportamento” de Shuri, que faz piadas e 

tripudia a cada solenidade, ritual e tradição. 

Entretanto, para que a descrição da personagem consiga abarcar os parâmetros que 

objetivam este trabalho, é preciso que nos atentemos a Ramonda a partir de algumas 

perspectivas. Iniciemos, então, por descrevê-la enquanto seus aspectos tipológicos. A rainha 

pode ser compreendida, como visto em Foster (2005), como uma personagem “plana”, sem 

muita complexidade, girando em torno de um único objeto. É também, uma personagem 

secundária, ou seja, ela não é o centro da narrativa, mas possui grande influência para o 

desenrolar da trama. 

Posteriormente, discutamos a ela enquanto posição de rainha africana. As governantes 

pertencentes ao continente africano eram mulheres fortes, ativas em sociedade, que 

governavam lado a lado com o rei ou mesmo sozinhas; a exemplo podemos mencionar a 

rainha Amina que governou onde hoje localiza-se a Nigéria, ou mesmo Cleópatra, governante 

do Egito. Mencionando os estudos realizados por Oliveira (2018) é relevante que se mencione 

que o berço meridional23, do qual a África fazia parte, tinha seu desenvolvimento baseado na 

 
23 África Austral ou África Meridional é a região Sul do continente 
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agricultura, e eram as mulheres as responsáveis pela produção, enquanto os homens atuavam 

na caça. Diante disso a sociedade nasceu baseada na matricentralidade: 

 

A mulher era emancipada da vida doméstica e possuía uma posição de 

destaque na comunidade. Através desta organização matricêntrica foram 

passados valores morais e éticos fundamentados na paz e na cooperação 

social. Portanto, neste berço de desenvolvimento não era encontrado um 

sentimento individualista e nem mesmo a agressividade[...]. Nas sociedades 

de organização matrilinear, o poder da mulher estava baseado em seu papel 

econômico, e a herança biológica da mãe era mais forte e mais importante 

que a do pai. A mãe possuía um sacro poder e sua autoridade era ilimitada. 

Todos os direitos políticos eram transmitidos pela mãe e a herança era 

proveniente do tio materno e não do pai. (OLIVEIRA 2018 p.323) 

 

Seguindo essa linha de pensamento, Ramonda devia assemelhar-se as rainhas de um 

passado distante e ser, talvez, a comandante de Wakanda. Contudo, a construção dela 

enquanto personagem carrega traços das rainhas que costumamos ver nos filmes, nos contos 

etc, ela governa junto a seu rei, mas Wakanda ainda é uma sociedade patriarcalista, onde os 

poderes políticos, reais e governamentais são passados pelo pai, mesmo que o filho que 

disputará o trono seja uma mulher, como é o caso de Nakia, quando é questionada sobre 

desafiar T’Challa pelo cargo de soberano de Wakanda. Essa caracterização de reinado, 

provavelmente, se encaixe melhor (mas não completamente) na concepção dada por 

Nascimento (2008) e que também é estudada por Diop (2012)24 em que, no matriarcado 

africano não existe soberania da mulher sobre o homem, mas trata-se da equidade de direitos, 

é um governo harmonioso e colaborativo entre ambos os sexos onde os dois crescem e 

prosperam juntos. 

Exemplificando o mencionado, temos a cena em que se discute junto ao conselho, o 

reaver do vibranium roubado e a captura de Ulysses Klaw.  

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Women participated in running public affairs within the framework of a feminine assembly, sitting separately 

but having the same prerogatives as the male assembly. […] Black Africa had its specific bicameralism, 

determined by sex. Far from interfering with national life by pitting men against women, it guaranteed the free 

flowering of both. 
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Nesta construção podemos considerar duas interpretações: em primeiro temos ao 

centro o grande rei que debate as possibilidades a serem realizadas, em seu posicionamento 

ele mostra-se um pouco curvado, nos fazendo perceber a maleabilidade e a aptidão à 

mudança, enquanto por trás dele vemos Ramonda, reta, firme, sem alteração, nos fazendo 

perceber a estabilidade e solidez de suas ideias. Esse posicionamento remete ao fato de que as 

ideias dele são influenciadas e moldada pelas dela. Em segundo, temos Ramonda ao seu lado 

(já que os representantes das tribos reúnem-se em um círculo) atuando e opinando em 

equidade, mesmo que já haja um representante da família real no Conselho. 

Outro fato a se destacar, acerca da personagem, é o nome que lhe é atribuído por todos 

do reino, como mencionado em Ducrot e Todorov (1998 p. 212): “A personagem se manifesta 

de várias maneiras. A primeira é no nome que já anuncia as propriedades que lhe serão 

atribuídas”. Ramonda, chamada de Rainha Mãe, ou mais especificamente a Candence, recebe 

uma simbologia atribuída à denominação, o público que a vê direciona quase que 

imediatamente a esta a figura materna, de proteção cuidado e responsabilidade. Mas, se 

buscarmos pela fiel descrição de uma Candance, Oliveira (2018) nos diz que veremos 

mulheres que assumiram locais de poder político e social, atuando como governantes de seus 

reinos ou como conselheiras de seus maridos e filhos. E assim Ramonda o fez, durante a vida 

de seu marido atuou lado a lado com ele, após sua morte preparou seu filho para ocupar o 

lugar do pai, sempre seguindo as leis, crenças e tradições wakandanas.  

Ramonda é baseada na personagem dos quadrinhos de mesmo nome, porém, para o 

cinema, a mesma ganhou e perdeu alguns detalhes, por exemplo, nos quadrinhos Ramonda é 

uma mulher sul-africana, que saiu de seu país em busca de ajuda para combater o Apartheid, 

encontrou o jovem príncipe que havia se perdido de seu pai, e ao reuni-los acabou 

Figura 2 - Reunião do Conselho 

Wakandano 

Fonte: Pantera Negra (2018) 
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apaixonando-se por T’Chaka, tornando-se a segunda esposa do rei e madrasta de T’Challa. Na 

adaptação, Ramonda é a primeira esposa do rei e mãe legitima de T’Challa, gerando 

posteriormente Shuri. 

Como já discutido, a adaptação é construída com base nas referências históricas e 

culturais dos povos africanos e afro-americanos, sendo assim a constituição das personagens 

não seria diferente, cada um deles carrega características, adereços e vestimentas que remetem 

a um ou mais povos ou tribos africanas. Em Ramonda, é preciso que nos atentemos 

principalmente a sua coroa, feita segundo o chapéu utilizado pelo povo Zulu, adorno que 

costuma ser utilizado por mulheres casadas em solenidades, celebrações e eventos sociais ou 

em casamentos pela noiva. 

Enquanto suas ações, Ramonda é percebida como a mãe zelosa, que prepara seu filho 

ao trono, se orgulha por ter feito dele um homem hábil ao cargo de rei e que também se 

desespera quando este se vê derrotado pelo inimigo desconhecido Erick Killmonger, mas esta 

mesma mãe protetora mobiliza-se na busca da retomada de sua terra, quando acredita ter 

perdido seu filho e este não mais poder proteger Wakanda. 

É a atitude tomada por Ramonda que desestabiliza e desloca as características 

estereotipadas atreladas à imagem de mãe e cuidadora do lar. Sob o forte posicionamento, a 

contrariedade ao poder do novo rei, o abandonar das leis, tradições e ordem dos anciãos, ela 

não se deixou dominar, uniu-se a outras mulheres (Shuri e Nakia) para buscar uma solução. A 

intenção é salvar seu povo, evitar a destruição em meio a batalhas desnecessárias. Já que, 

sabendo que sua força física não conseguiria combater Killmonger, Ramonda, agora com 

interesses que provavelmente se assemelham aos do rei Jabari, busca-o, na tentativa de 

encontrar ajuda. 

A perspectiva de rainha criada através dos contos de fada acaba sendo subvertida na 

imagem de Ramonda, pois anteriormente tínhamos rainhas que eram “más” e queriam destruir 

a princesa, matar o rei, ludibriar seu povo e enganar o príncipe, como é o caso do conto da 

branca de neve, ou rainhas que têm como única função dentro narrativa a de ser mãe da 

princesa, como em cinderela. 

A rainha abandona seu lugar de mãe de um filho morto para ocupar o lugar de mãe de 

uma nação, sendo nítida as características atribuídas tipicamente ao papel maternal, como o 

caso do cuidado, da proteção, do orgulho e do lamento, mas o que foge ao padrão é a força 

para a luta, é não deixar-se subjugar por aqueles a quem devia obedecer. É certo que a rainha 

não aparece ou influencia o enredo tanto quanto as demais personagens femininas, mas a 
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forma como está foi construída, estremece tanto a imagem da rainha que apenas ocupa um 

trono, como a da mãe que é apenas a cuidadora dos filhos e do lar. 

 

3.3 - Shuri: Entre o alivio cômico e a genialidade 

 

A princesa Shuri é a irmã mais nova do rei T’Challa, segunda filha de Ramonda e 

T’Chaka, é a líder do Wakandan Design Group25 e é a representação do saber cientifico, na 

figura de uma jovem mulher. É comum atrelarmos a ideia de gênio a figuras masculinas, no 

mundo Marvel, como por exemplo Tony Stark e Bruce Banner. Isso, segundo Carvalho 

(2011, p.2), ocorre porque:  

 

[...] historicamente o campo científico foi apropriado pelos homens que aí 

passaram a exercer a prática científica com exclusividade masculina. O 

mundo científico foi então construído sob regras e códigos androcêntricos e 

patriarcais cujas características são principalmente a objetividade e a 

racionalidade, características estas, que não se encaixavam nas 

características consideradas femininas pela sociedade da época, séculos XV-

XVI-XVII. 

 

Porém, a princesa Shuri ocupa o cargo de forma singular, ela carrega em si a rebeldia 

comumente atribuída ao período da adolescência, o desrespeito um tanto cômico pelas 

tradições de seu povo (isto fica bastante claro com a forma que tripudia sobre a figura de seu 

irmão enquanto rei), mas também é dona de um brilhantismo e inteligência incomparáveis. A 

princesa busca sempre melhorias tecnológicas para Wakanda, pois acredita que essas 

evoluções podem contribuir para o povo de dentro do país e para seus semelhantes que vivem 

fora. 

A tipologia da personagem Shuri se assemelha com a de sua mãe, pois, mesmo ela 

possuindo maior participação e influência no decorrer da obra, ela ainda é uma personagem 

secundária e plana, sem muita complexidade. O que foge, talvez, na construção das 

personagens femininas dentro dessa narrativa é justamente o que instiga o desenvolvimento 

deste trabalho. No caso da princesa Shuri, esse romper se enquadra em três níveis: 1) ela 

enquanto princesa, já que o público estava acostumado a passividade das princesas dos contos 

de fadas, que aguardam no alto da torre para serem salvas por seus príncipes encantados, e 

esta vem se rompendo aos poucos através das novas princesas como Elsa (Frozen) e Merida 

(Valente); 2) enquanto qualificação intelectual, já que o público estava acostumado a três 

 
25 Divisão científica da Wakanda. O grupo trabalha principalmente no laboratório da Princesa, localizado dentro 

do Monte Bashenga e diretamente acima do Grande Monte, a única fonte mundial de Vibranium. 
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perspectivas, o homem como os mencionados anteriormente, a nerd que não se enquadra aos 

padrões de beleza estipulados socialmente e com histórico de exclusão social, como a Velma 

(Scooby-doo) ou Amy Farrah Fowler (The Big Bang Theory); ou 3) a que mesmo capaz 

intelectualmente é sexualizada, como no caso de Harleen Frances Quinzel (antes de tornar-se 

a Arlequina, em Batman) e Jean Grey (X-men). Shuri, apesar da pouca idade, consegue ainda 

entrar em uma batalha executando golpes e estratégias quase tão bem quanto uma Dora 

Milaje. 

Como já mencionado nas discussões abertas até aqui, podemos ver por toda parte as 

referências à cultura africana, para além das já mencionadas ressalvo aqui a presença dos 

símbolos Adinkras26, eles estão em maior quantidade nas capas da tribo da fronteira 

representada em maior evidencia por W’Kabi, porém, Shuri carrega em seu figurino um único 

em destaque, o Wawa Aba que significa “a semente da árvore wawa” que, segundo Corat 

(2017 p. 36), é “Símbolo de resistência, tenacidade e perseverança. A semente da árvore 

wawa é extremamente dura. Na cultura Akan, é um símbolo de alguém que é forte e 

resistente. Inspirar o indivíduo a perseverar através de dificuldades”.  

Da mesma forma que o termo “Rainha Mãe” configura uma simbologia para 

Ramonda, o desenho que Shuri carrega em sua roupa configura a ela características que 

compõem sua personalidade. Shuri é inteligente apesar de jovem, é forte apesar de temer pela 

vida de todos, é persistente mesmo quando duvidam de sua capacidade. 

Outra componente bastante evidente do perfil da personagem Shuri é o humor, a 

princesa pode ser interpretada como alivio cômico da obra, é ela a responsável pela quebra 

dos momentos de seriedade e tensão. Uma cena bastante marcante em que isso ocorre, é o 

momento da primeira batalha pelo trono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Conjuntos de símbolos, originários do povo acã de Gana, eles podem representar ideias e/ou provérbios. 
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As tribos são questionadas se desejam entrar em confronto pelo lugar de governante de 

Wakanda, todas presentes manifestam-se em negativa. Quando Zuri questiona se algum 

membro da linhagem real deseja combater pelo cargo, Shuri ergue sua mão. Um rápido 

movimento de câmera retira o foco da cena de T’Challa e o direciona para Shuri, que tem em 

seu rosto uma expressão de seriedade, convencendo e chocando a todos de que tem a intenção 

de enfrentar seu irmão. A câmera com a imagem mais ampla tem a intenção de mostrar o 

posicionamento da jovem, mas também a reação de sua mãe ao vê-la erguer o braço. O 

espanto de todos dá lugar ao riso, quando Shuri diz: “Esse traje aqui é tão desconfortável. 

Será que não dá pra gente resumir e ir logo para casa?27”. 

Apesar de às vezes demonstrar uma certa rebeldia e falta de respeito pelas tradições, 

Shuri ainda participa das solenidades, e demonstra uma certa devoção pela a autoridade de sua 

mãe, fato que não ocorre para com seu irmão, mesmo este sendo seu rei. A exemplo disso, 

pode-se mencionar uma das cenas iniciais28, em que tem-se a recepção para o ainda príncipe, 

T’Challa. Shuri, irritada pelas brincadeiras do irmão sobre seu traje de solenidade, mostra-lhe 

o dedo e é imediatamente repreendida pela mãe. 

Além das características mencionadas, a jovem princesa também possui um grande 

coração, primeiro quando presta assistência a um desconhecido que é levado a seu laboratório 

 
27 This corset is really uncomfortable. So, could we all just wrap it up and go home? 
28 A cena inicia-se em 00:14:51 

Figura 3 - Desafio Pelo Trono 

Fonte - Pantera Negra (2018) 
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ou quando tem o desejo de atuar junto a Nakia prestando assistência ao povo afro-americano 

(a quem chama de irmãos) que não podem ser levados para Wakanda. 

É incontestável a importância da princesa para o desenvolver da narrativa, seja 

enquanto mantenedora dos avanços tecnológicos de Wakanda, seja enquanto aliada valiosa de 

seu irmão. Shuri dentro da adaptação cinematográfica desestabiliza os rótulos atribuídos às 

princesas convencionais, bem como os que relacionam a mulher com a ciência, talvez a 

padronização que ainda permaneça na descrição de Shuri sejam os relacionados a sua pouca 

idade, já que em momento algum, sua capacidade de ocupar o “lugar” que ocupa foi 

questionado pelo seu gênero. 

 

3.4 - Okoye: A Grande Guerreira De Wakanda 

  

Okoye, personagem retratada por Danai Gurira, é, talvez, aquela que mais se 

assemelha com a original das HQ’s. Ela ocupa o posto de general da guarda real, nomeadas de 

Dora Milaje, é a fiel escudeira do rei T’Challa, por quem desenvolve grande apreço e 

amizade, e é a chefe das forças armadas de Wakanda. Okoye, carrega em seu personagem 

características bem marcantes, que partem desde sua personalidade forte até a composição de 

seu vestuário. 

Adentremos então a caracterizar Okoye enquanto mulher guerreira. Fato bastante 

incomum ao que vemos atrelado aos rótulos de feminilidade, é correto que temos inúmeras 

outras personagens femininas que ocupam lugar de guerreiras, mas o que diferencia na 

produção do Pantera Negra é o fato de o exército ser composto em completo por mulheres. 

Podemos ainda compará-las às amazonas, porém estas se tratam de uma sociedade 

inteiramente composta por mulheres e não um exército que convive pacificamente em meio a 

uma sociedade com características patriarcalistas servindo assim a um rei do sexo oposto. 

Outra característica bem marcante na personagem Okoye é seu cabelo, ou a ausência 

deste. Todas as Doras Milaje possuem essa característica, mas o que diferencia a general é a 

presença de tatuagens em sua cabeça no formato de um capacete; essa simbologia pode estar 

atrelada a sua posição hierárquica frente as demais “irmãs” do exército. Essa opção singular 

de corte de cabelo pode ser percebida como um romper de padrões estéticos. Como 

mencionado em Souza (2009) ao cabelo atribui-se inúmeras significações, como força, 

sabedoria, sedução e beleza. Tal qual a box braids29 de Shuri, o bantu knots30 de Nakia e o 

 
29 Se traduzido ao pé da letra, significa tranças de caixa. Isso acontece porque são tranças feitas desde a raiz do 

cabelo, em que as mechas são separadas desenhando inúmeros quadrados no couro cabeludo. 
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Dreadlock31 de Ramonda, a escolha capilar de Okoye surge embebida de representatividade e 

demonstra bem sua personalidade prática. Em uma sociedade onde rótulos e padrões buscam 

ser alcançados todos os dias, utilizar-se de algo que foge completamente ao esperado, é no 

mínimo libertador. A ausência de cabelos pode ser compreendida como facilitadora durante as 

batalhas, já que impede que o oponente utilize-se dele como forma de machucar, prender ou 

quaisquer outra situação do qual ele possa ser um artificio. Pode-se atribuir também a ideia da 

não sexualização da personagem, à medida que como mencionado em Chevalier (1986, p. 

220) “[...]o cabelo é uma das principais armas da mulher, o fato de mostrá-lo ou escondê-lo, 

amarrá-lo ou desamarrá-lo é frequentemente um sinal de disponibilidade, dom ou reserva da 

mulher”.32 Dessa forma, Okoye representa em sua caracterização, a força, a praticidade e a 

feminilidade, sem a necessidade do artificio dos cabelos. 

Em relação ao uniforme de Okoye, ficam em evidência as cores (vermelho e dourado) 

e a ausência do destaque às formas de seu corpo. Morais (2020, p.09), agrega que “A estética 

de suas vestimentas já foge da objetificação e hipersexualizada tão presentes em 

representações de mulheres negras”, para além dos dizeres do autor, acrescento que a imagem 

da mulher é corriqueiramente hipersexualizada no que diz respeito a composição do gênero 

narrativo. Este tipo de artificio visual está presente desde as representações criadas para as 

HQ’s em que aparecem em seus figurinos extremamente apertados, com decotes profundos e 

contornando suas formas, até o cinema, onde mesmo que com menor frequência, ainda é 

possível notar a presença desses recursos com o intuito de gerar prazer, como visto em 

Mulvey (1983) é agradar por intermédio do visual. Para exemplificar a presença dessa tática, 

poderia mencionar incontáveis personagens, para o discorrer dessa pesquisa mencionarei 

Arlequina, Mulher Gato e Mística (X-men). 

É relevante a caracterização de Okoye pois, apesar da relação de amizade, 

companheirismo e cuidado para com T’Challa, ela deixa bem claro que serve aquele que 

ocupa o trono, independentemente de sua aprovação particular. Esse emaranhado de 

sentimentos, não faz com que a chefe da guarda perca seu lado racional para dar lugar a 

emoção. Isso fica bastante claro durante a batalha entre T’Challa e Erik. 

 

 

 

 
30 São pequenos coques feitos por todo o couro cabeludo, bastante comum em todo o continente africano. 
31 Penteado feito com as mechas do cabelo que são separadas e emaranhadas. 
32 Por ser la cabellera una de las principales armas de la mujer, el hecho de mostrarla o esconderla, anudarla o 

desatarla es frecuentemente signo de la disponibilidad, de don o de reserva de una mujer 
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O meio primeiro plano é um movimento de câmera que capta a personagem da altura 

do tórax a cabeça, apontado por Pisani (2016, p. 20) como o momento em que as relações se 

estreitam. Nessa perspectiva, Okoye é apresentada ao público ao centro da tela, com distância 

suficiente para ver sua arma em punho, mas também para ver seus olhos marejados pelo 

temor de perder seu rei e amigo. Apesar da situação, a general permanece estática, já que não 

pode e nem deve interceder por quaisquer que seja o indivíduo a que disputa o trono, sua 

função é proteger e servir aquele que o ocupa. 

Se pensarmos as características que compõem a personagem Okoye, vemos que esta 

possui uma grande influência na narrativa, fato bastante característico do filme em questão, 

pois as mulheres deste conseguem facilmente dar sequência ao desenrolar do enredo, sem a 

presença da personagem masculina principal. Mesmo assim, ainda temos uma personagem 

sem grandes surpresas, o que a configura como uma personagem plana. Mesmo que o público 

ficasse na expectativa de ver Okoye ajudar na retomada do trono, ela não o fez, pois, sua 

lealdade não lhe permite. Por esse motivo, ela permanece em Wakanda, ao lado de 

Killmonger, mesmo que seu coração deseje estar ao lado de Ramonda, Shuri e Nakia, ainda é 

ao lado do rei que ela tem que estar. 

Outro exemplo a ser mencionado acerca dessa fidelidade servil, é no momento da 

batalha final. Quando a general vê T’Challa retornar, ela compreende que a luta pelo trono 

não foi finalizada, portanto, T’Challa ainda é o rei. Então, ao direcionar seu exército em 

defesa do monarca, Okoye acaba enfrentando frente a frente W’Kabi, para defender M’Baku, 

Figura 4 - Batalha entre T'Challa e Killmonger 

Fonte - Pantera Negra (2018) 
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a general coloca-se entre o rinoceronte de seu amado e o líder Jabari, e em respeito a ela o 

animal interrompe o ataque. Então W’Kabi questiona-lhe “você vai me matar meu amor?” e 

ela responde-lhe “Por Wakanda? Sem nem hesitar”. Nesse momento o líder da tribo da 

fronteira curva-se e rende-se frente a força e a destreza da general. 

A desestabilização dos estereótipos em Okoye se dá por intermédio de sua aparência 

física, de seu local de atuação profissional, de sua força física e estratégias de batalha. A 

muito se atribui tais características ao gênero masculino, mas tanto a personagem Okoye, 

como as demais Doras Milaje fazem com que se tenha uma nova perspectiva acerca do 

guerreiro e do fiel escudeiro do rei. Porém, como já mencionado no decorrer deste trabalho, 

ainda existe rótulos a se romper, como é o fato da subserviência feminina, mesmo querendo 

auxiliar a atitude de Nakia, Ramonda e Shuri, a serviência de uma Dora Milaje é ao trono, 

independente do que sinta. 

 

3.5 - Nakia: A mocinha que não é indefesa 

 

A personagem Nakia, interpretado por Lupita Nyong’o, pode ser tida talvez, como a 

maior ruptura dos estereótipos. Para a trama fílmica, ela é a ex-namorada do jovem príncipe, 

mas também é a espiã que partiu, deixando de lado o homem que ama para lutar por seus 

semelhantes que não possuem a oportunidade de usufruir das riquezas de Wakanda. Morais 

(2020, p.02) nos relembra que a presença do feminino em obras do gênero “[...]esteve 

relegada a alguns papéis largamente conhecidos como a mocinha que precisava ser salva, a 

secretária, ou ainda, a amada que aguardava ansiosa pelo retorno de seu herói”. Mediante esse 

pensamento, encontramos na personagem o par romântico como menciona o autor, porém 

com ações que divergem ao esperado. 

Se pensarmos nos pares românticos de incontáveis obras até a atualidade, somos 

remetidos ao casal que luta até o último instante de suas vidas para estarem juntos. No caso de 

Nakia, ela faz o inverso desse papel, ela rompe seu relacionamento com aquele que ama, por 

terem posicionamentos e crenças diferentes, e por acreditar que seu proposito não é tornar-se 

rainha, mas sim auxiliar aqueles que precisam. Um forte exemplo desse pensamento ocorre 

logo no início do filme, quando T’Challa e Okoye atacam traficantes de mulheres no intuito 

de salvar Nakia, para que vá a coroação do novo rei. Ao ser “salva”, Nakia irrita-se e diz que 

T’Challa arruinou sua missão. 

Esse cenário que pinta a personalidade de Nakia se rompe quase que por completo da 

personagem das HQ’s. Tal qual a narrativa dos quadrinhos, Nakia é apaixonada pelo jovem 
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príncipe, porém, essa similaridade só se segue até aí, na obra original, ela é uma Dora Milaje, 

sendo assim, talvez um dia ela possa desposá-lo, porém T’Challa não é apaixonado por ela e 

deixa bem claro que para ele as Dora Milaje são mais como filhas que esposa. Certa vez, sob 

o feitiço de Mephisto33, o príncipe acaba beijando-a, ela se torna tão obcecada por T’Challa 

que tenta matar sua namorada. Irritado pela situação T’Challa expulsa Nakia da guarda real e 

ao partir ela é atacada quase até a morte por um inimigo de seu amado, largada para morrer. 

Nakia é salva por Killmonger, a partir desse dia ela passa a se chamar Malicia, sua intenção 

agora é destruir seu antigo amor. Diferente dessa mulher estampada nos quadrinhos, a Nakia 

da obra fílmica tem como prioridade sua missão: ela era sim uma Dora Milaje, por isso Okoye 

a chama de irmã, mas ela preferiu retirar-se do exército para trabalhar como espiã. Essa 

alteração da personagem pode ser compreendida como um romper quase que completo, da 

ideia de que a mulher que não é correspondida torna-se vingativa, padrão bastante retratado 

em novelas por exemplo. 

Além de sua personalidade liberta, têm-se também uma personagem bastante 

emocional, que cuida, que protege, que age independente de sua posição. Sendo talvez o 

oposto de Okoye, ela é muito inteligente, estrategista, treinada como uma Dora Milaje mas 

incapaz da imparcialidade. A oposição entre as duas personagens fica em evidencia durante o 

diálogo que se segue: 

 

Okoye: A Rainha Mãe e Shuri, estão a salvo? 

Nakia: Estão! [...] Devemos ir até elas, imediatamente. 

Okoye: Eu não posso! [...] Vá, meu coração está com você. 

Nakia: Não pode entregar nossa nação a um homem que chegou aqui horas 

atrás. 

Okoye: Ele tem sangue real. 

Nakia: Ele matou T’Challa. 

Okoye: Em um ritual de combate! 

Nakia: Você é a grande guerreira de Wakanda. Ajude-me a subjugá-lo, antes 

que ele se torne forte. 

Okoye: Subjugá-lo? Nakia, não sou uma espiã que pode fazer o que bem 

entender. Eu sou leal àquele trono, não importa quem esteja nele! 

 

Temos, como já mencionado sobre Okoye, os dois lados em um diálogo inflamado, a 

razão e a emoção tentando resolver a difícil situação, agir segundo as regras, ou segundo 

desejo? Nakia, opta por fazer algo, interceder por Wakanda, salvar a rainha e Shuri seguindo 

aquilo que é esperado para ela, sendo ela uma personagem plana, sem grandes alterações, mas 

com forte influência sobre o desenrolar da história. 

 
33 Demônio que governa uma dimensão de bolso que ele chama de inferno, mesmo não sendo tal qual o demônio 

ou o inferno da religião cristã, ele nomeia assim para que possa explorar os temores dos humanos. 
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Diferentemente das mocinhas dos contos de fada ou mesmo de algumas histórias que 

tem o foco na personagem masculina, Nakia não é a moça indefesa que espera pacificamente 

ser salva por seu amado, até porque por vezes é ela quem o salva. Mesmo reconhecendo sua 

força, coragem e habilidades, T’Challa, ainda coloca-se em posição de protegê-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O futuro rei de Wakanda entra na frente de sua amada, mesmo ela havendo, há poucos 

segundos, lutado contra três homens armados. Cenas como essas acabam acontecendo durante 

todo decorrer do filme, esse fato pode ser concebido como um artifício para conquistar o 

público, já que tornou-se um senso comum que o par romântico é atrativo para os 

espectadores. Foi atrativo na infância com os contos de fada, cresceu conosco por meio de 

filmes, series, desenhos e clássicos literários e permanecem presentes, se não em todos, ao 

menos na grande maioria dos gêneros. 

Com relação ao seu figurino, vemos Nakia em várias vestimentas, a imagem acima 

nos servirá de exemplo, para um dos primeiros figurinos que aparece, em uma roupa comum, 

similar ao das mulheres sequestradas para contrabando e em tom de verde que se assemelha à 

floresta, Nakia tem o intuito de misturar-se e passar despercebida no que remete a sua 

atividade de espiã. Posteriormente ela aparece em um traje cerimonial marrom com detalhes 

em um verde mais vibrante, já na Coreia do Sul, ela usa um vestido longo com fendas laterais 

que facilita seus movimentos, também em verde e, nos momentos finais veste o uniforme da 

guarda real. Em todos os seus figurinos Nakia utiliza a cor verde, remetendo a sua tribo, a 

criação de modelos, tecidos e adereços fazem referência a tribo Shuri (Etiópia), Ashante e 

Ewe (Gana). 

Figura 5 - O resgate de Nakia 

Fonte: Pantera Negra (2018) 
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Em sua composição física, Nakia carrega ainda um cabelo muito curto, optando as 

vezes pelo uso do bantu knots, fazendo referência as tribos africanas, ou do black power, que 

teve e ainda tem relevância histórica para o povo negro, sendo símbolo de aceitação de si e de 

liberdade dos padrões estipulados pela sociedade. Como mencionado em Santos (2015, p. 03), 

“O mesmo foi precursor do questionamento relativo à imposição de alterar a estrutura do 

cabelo de mulheres negras através do alisamento para adequarem-se aos padrões europeus de 

beleza que implicam em mulheres com cabelos perfeitamente lisos”. Sendo assim, Nakia não 

foge ao padrão somente por seus cabelos curtos tipicamente atribuídos ao masculino, mas 

também carrega junto a ele o romper dos padrões europeus forçosamente impostos à mulher 

negra, que para ser aceita em sociedade se insere neles. 

Se pensarmos Nakia de forma geral, ela se enquadra no típico papel da mocinha, 

aquela que é par romântico do herói, mas se rompe quando suas ações vão além dessa 

perspectiva: ela não é, como a caracterização descrita em Bastos e Nogueira (2016, p.20) “[...] 

submissa, dócil, virtuosa e prendada, incapaz de apresentar qualquer sinal de rebeldia”, ela é o 

inverso de tudo isso e deixa bem claro durante toda a obra. Outro fator importante que o 

enredo do filme empregou na composição de Nakia, foi o romper com a personagem dos 

quadrinhos, esse sentimento exacerbado que temos na personagem da HQ, acaba por colocá-

la não como uma mulher empoderada, mas como o estereótipo das personagens tidas como 

“más”.  

Para além do mencionado até aqui, o romper dos rótulos em Nakia se estabelece de 

forma similar aos de Okoye, por intermédio de suas habilidades, atuação profissional e 

ausência da sexualização de seu corpo. E eles permanecem pela necessidade de haver o 

romance entre a personagem e outro, de ela não se considerar capaz de recuperar o trono e 

principalmente pela necessidade da volta de T’Challa para que Wakanda seja salva. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A pesquisa aqui apresentada, desenvolveu um estudo sobre a maneira como se 

constitui as personagens femininas dentro do filme Pantera Negra (2018), tendo como foco 

principal o romper e a permanência de rótulos que por tanto tempo foram atribuídos ao sexo 

feminino. Essa discussão surge como consequência das incontáveis narrativas, fílmicas ou 

não, onde a mulher, erroneamente é colocada em um molde criado por uma sociedade 

patriarcalista e, até certo ponto, arcaica. 

Estabeleceu-se também, que a obra fílmica aqui utilizada como Corpus não se trata da 

completa quebra dos padrões, mas age como desestabilizadora destes. É certo que, a 

personagem principal ainda é masculina, o foco ainda encontra-se centralizado no homem, 

entretanto, as personagens femininas ganharam uma repaginação, incomum para o gênero dos 

filmes de super-herói, onde estas não estão em local de fragilidade, elas podem e dão opinião, 

tem influência dentro do enredo e sobre ele, são responsáveis pela salvação do herói, ocupam 

profissões que a muito são consideradas masculinizadas, são habilidosas em luta e possuem 

grande força física. Ressalvo ainda que, mesmo com a permanência de alguns estereótipos, o 

filme Pantera Negra e a utópica Wakanda ainda demonstram uma forma mais igualitária nas 

relações de poder entre as figuras masculinas e femininas.  

Tal perspectiva de imagem feminina em uma obra com personagem principal 

masculina e dirigida sob uma ótica também masculina proporciona ao público ao menos uma 

inquietação com relação à imagem mental que se tem de mulher, perde-se, mesmo que a 

curtos passos, o arcaico pensamento de dependência e vulnerabilidade. 

 Para além das constatações obtidas, percebeu-se também que as quatro personagens 

escolhidas compõem uma relação de oposição. Sendo Ramonda a representação das tradições, 

da maturidade e da cautela, contrastando diretamente com sua filha Shuri, que carrega em sua 

personalidade a euforia jovial, a impaciência, o apreço pelos avanços, sejam eles científicos 

ou não, e certo tom de desacato no trato com as pessoas. É o conservador e o progressista 

frente a frente com um pouco de atrito, mas ambas lidam à sua maneira, da melhor forma 

possível, para salvar Wakanda. A segunda relação de contraposição é vista nas personagens 

Nakia e Okoye. Nakia é a representação dos fortes sentimentos, do emocional, do apreço por 

aqueles que seu “coração” escolheu. Okoye é a lógica fria, apesar do que sente. Suas ações 

são sempre segundo seu dever, não podendo deixar-se dominar pelas emoções.  

 Ademais, apesar de restrita, a realização deste trabalho esperou contribuir com os 

estudos literários, no âmbito da crítica feminista, estudos cinematográficos, bem como as 



47 
 

relações de representatividade. Ambiciona também o despertar para novas discussões e 

pesquisas que contribuam da melhor forma para um público mais crítico e para o continuo 

romper de rótulos e preceitos que não condizem, ao menos não mais, com a realidade. 
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