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Dean Cooper-Cunningham é um doutorando na Universidade de Copenhagen que atua com 

Teorias das Relações Internacionais e Estudos sobre Segurança. Seus interesses específicos são 

pós-estruturalismo, gênero e sexualidade. Sob a orientação da professora Lene Hansen, ele 

pesquisa o uso de atos de comunicação alternativos, primariamente visualmente, produzidos 

por indivíduos e/ou grupos marginalizados como meios de construção e contestação de 

segurança.  

 

 

Nesta resenha observarei a tecitura do artigo de Cooper-Cunningham (2019), buscando 

evidenciar não apenas a forma como ele constrói a sua análise, mas também a importância da 

leitura dos símbolos de todo o conteúdo por ele analisado (figuras, textos e intertextualidade). 

Antes de mais nada, é preciso expor que o autor apoia-se no modelo de análise de discurso de 

Lene Hansen, em que há um foco analítico na cultura popular. 

 O artigo é dividido em quatro partes: Dicotomias de Gênero e a Política pós-11/9; 

Dicotomias Desestabilizadoras; Quadrinhos da Ms. Marvel¹: Uma breve introdução; e 

Dicotomias disruptivas da Ms. Marvel. Em cada uma dessas seções, o autor operacionaliza 

uma leitura queer dos quadrinhos da Ms. Marvel e da forma como eles são lidos por diferentes 

grupos. Ele acredita que indivíduos possuem diferentes identidades que se interseccionam (e 

que possuem interesses conflitantes por vezes) e que é necessário, então, que reconheçamos 

que esses sujeitos ocupam posições que são “tanto...como...” e não ‘um ou outro”.² (COOPER-



 

 

CUNNINGHAM, 2019) 

 Com relação a visão queer utilizada, Dean esclarece que um olhar queer reconhece “que 

gênero é sempre racializado e sexualizado […] Ele também se concentra na desvinculação de 

binários construídos que detêm poder ao serem feitos para parecer naturais (por exemplo, 

masculino/feminino).” (COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p.4) 

 Isto posto, na primeira seção do texto, o autor explicita que, no que tange ao discurso 

pós-11/9, é possível vermos que há um processo de genderização operando como pano de 

fundo, uma vez que na ideia de Guerra Global ao Terror o gênero é mobilizado para legitimar 

uma fala em que é preciso “salvar as mulheresecrianças³ afegãs e iranianas da ameaça 

brutalmente repressiva da Al Qaeda, Saddam Hussein, do Talibã e, em geral, do Islã”. 

(COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p. 9) 

 Neste contexto, as mulheres aparecem como vítimas a serem salvas (assim como as 

crianças). Desprovidas de agência, elas passam a fazer parte de uma lógica binária de “um ou 

outro” em que as identidades “Americana”, “feminino”, “masculino” e “Oriente Médio passam 

a ser reconstruídas e reorientadas. (COOPER-CUNNINGHAM, 2019) Isto é, um adepto do 

discurso da Guerra Global ao Terror provavelmente entraria em pane ao pensar que pode haver 

uma mulher afegã, bissexual e dona da sua própria empresa morando nos EUA e exercendo 

sua cidadania livremente. 

 É importante ressaltar, contudo, que a visão supramencionada, ainda que comum, não 

é mais do que uma construção. Na cultura popular não é raro vermos a reproduções de 

dicotomias como Eu/Outro, Bom/Mau, Herói/Vilão, Homem/Mulher, 

Heterossexual/Homossexual. Essas noções dicotômicas servem, dentre outros propósitos, para 

naturalizar um construto divisório em que identidades devem, necessariamente, serem 

excludentes. Todavia, para Cooper-Cunningham (2019), a cultura popular pode ser também 

um espaço de discursos contra-hegemônicos. 

Os leitores muitas vezes encontram terras estrangeiras e ideias e vozes marginais ou 

silenciadas por meio de quadrinhos, tais que - como argumentado em imagens - os 

quadrinhos funcionam como veículos para críticas e vozes que foram suprimidas, 

estruturalmente silenciadas e / ou ignoradas. […] Isto é importante, uma vez que a 

mídia é poderosa no "desenvolvimento, reforço e validação", bem como criticando 

"crenças e expectativas estereotipadas" de corpos racializados-generificados. 

(COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p.12-13) 

 Essa última colocação fica explícita na terceira parte da escrita de Cooper-Cunningham 

(2019). Na seção que surge para explicar os quadrinhos da Ms. Marvel, o autor não lê o texto 

da forma como ele está posto somente: ele o compreende sob a ótica do discurso pós-11/9 e 



 

 

enxerga nele a desestabilização destas supostas identidades dicotômicas. Antes de adentrar na 

leitura do autor, gostaria de trazer a sua explicação acerca do quadrinho. “Em 2013, a Ms. 

Marvel foi relançada como Kamala Khan, uma paquistanesa-americana-muçulmana nascida 

em Nova Jersey. Ela é a primeira super-heroína muçulmana com uma série de quadrinhos solo.” 

(COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p.15). O autor acrescenta, ainda, que tanto a aparência de 

Kamala quanto a Ms. Marvel não são hipersexualizadas/ hiperfemininas, fato comum em 

quadrinhos. 

 Partindo do pressuposto de que “cada leitura de um texto é localizada intertextualmente, 

o que significa que todos os textos são lidos por meio de vários outros textos e discursos por 

diferentes públicos” (COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p.13), o autor observou que a imagem 

da Ms. Marvel vem sendo utilizada politicamente em mídias sociais (onde a heroína aparece 

rasgando a foto do presidente estadunidense, Donald Trump) e em intervenções contra a 

islamofobia (em que, através de uma foto postada no facebook, é possível ver que a imagem 

da Ms. Marvel foi colada em cima de um anúncio em que o Islã é comparado ao Nazismo em 

um ônibus de São Francisco). 

 As diversas facetas da interpretação de Cooper-Cunningham (2019) ficam ainda mais 

visíveis na última parte de seu artigo: ele analisa como a Ms. Marvel quebra as dicotomias 

muçulmana/americana; feminino/heroico; e presença/ausência de ‘brancura’ (em inglês, 

“whiteness”). Com relação a primeira identidade, o autor nos mostra que, no discurso 

‘tradicional’, viver como muçulmano é um desvio da normalidade, que é viver como 

‘americano’. Ou seja, um indivíduo só pode viver como um ou outro (seja esse um muçulmano 

ou americano). Entretanto, a própria existência de Kamala já coloca isso em xeque. 

 Na seção em que se dedica a este tema, o autor observa as cores e o design da capa de 

um dos volumes do quadrinho, bem como analisa a trajetória da personagem e alguns pontos-

chave, como um diálogo que Kamala tem com um líder religioso (em que ele a incentiva a 

continuar sendo uma super-heroína) e a inspiração que os versos do Alcorão suscitam na jovem.  

 Já no que diz respeito à identidade feminino/heroico, Cooper-Cunningham (2019) nos 

mostra que Kamala, diferentemente das demais heroínas e heróis, é uma adolescente retratada 

de forma menos sexualizada. Ao longo desta seção, o autor analisa diferentes quadrinhos, 

utilizando-se de uma leitura crítica das imagens (em uma delas está a primeira vez que Kamala 

viu Carol Danvers, Capitã Marvel, sua heroína preferida, ‘descendo dos céus’, quase como a 

figura de Vênus na famosa pintura de Botticelli) e a sua correlação com o desenvolvimento da 

personagem (fato visível na análise do autor sobre um diálogo entre Carol Danvers e Kamala 

quando a última se recusa a fazer uma prisão preventiva, o que coloca em questionamento esse 



 

 

tipo de política). 

 É interessante notar que, apesar de Ms. Marvel ser um quadrinho bem disruptivo, ele 

não passa ileso pela crítica. Esta crítica pode ser vinculada a próxima e última identidade 

analisada por Cooper-Cunningham (2019): a de presença/ausência de ‘brancura’. Ainda que 

Kamala se inspire nas ideias do Alcorão e em sua ideologia de vida pessoal, o seu principal 

modelo é Carol Danvers, uma estadunidense branca, loira e que é extremamente sexualizada. 

Ela busca a "americanidade" e a produção capitalista da feminilidade 

ocidental/americana ideal: o indivíduo livre e livre de vontade, a pele branca, o cabelo 

loiro, elitista e de salto alto. […] Ela oscila entre o suposto desempoderamento das 

mulheres muçulmanas enquanto Kamala - uma paquistanês-muçulmano-americano 

de pele marrom (Outro Ocidental) - e capacitação auto-obtida como a Ms. Marvel - 

uma super-heroína branca (Eu Ocidental). (COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p.29) 

 Eventualmente, na edição 12, Kamala aparece como uma Ms. Marvel a seu jeito: 

usando um véu. “Confundindo todas as três dicotomias analisadas acima, sua última 

performance como uma super-heroína que usa véu no Paquistão (edição 12) a reifica (como 

misteriosa) e rompe com o discurso da passividade feminina (muçulmana) que ajudou a 

justificar a Guerra Global ao Terror.” (COOPER-CUNNINGHAM, 2019, p.30) 

  

Notas: 

¹ Optei pela não tradução do nome da heroína pois Ms. Marvel é o nome original do quadrinho. 

Para fins explicativos, Ms. Marvel pode ser lida como Sra. Marvel. 

² O autor utiliza as expressões “both/and” e “either/or” para demonstrar que as identidades 

individuais podem ser múltiplas e sobrepostas, ainda que sejam, em um primeiro olhar, 

excludentes.   

³ “Discursos  de gênero sobre a inocência e vulnerabilidade essenciais das mulheres 

constroem as mulheres e as crianças como indistinguíveis,  infantilizando assim as mulheres e 

produzindo um masculino protetor/binário protegido feminino.” (COOPER-CUNNINGHAM, 

2019, p. 9) 

 

 



 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

Este artigo analisa os tipos de contestação 

que quadrinhos oferecem; como construções 

de raça, gênero, e identidade nacional em 

discursos oficiais e políticos mais amplos 

são perturbadas e contestadas na e pela 

cultura popular 

p.3 

As dicotomias subjacentes às construções 

discursivas de identidade nunca são fixas, 

estáveis e inalteráveis: elas podem sempre 

ser desafiadas, desconstruídas, evitadas. 

Embora certas dicotomias (por exemplo, 

masculino / feminino) sejam constituídas 

como naturais, isso não significa que o 

sejam 

p.11 

Como uma muçulmana que não é apenas 

americana, mas também uma super-heroína 

que salva outros Americanos, a vida e o 

trabalho de Kamala / Ms.Marvel em Nova 

Jersey são políticos e perturbam discursos 

hegemônicos sobre a não-americanidade do 

Islã e o que é "americano" ou pode ser. 

p. 21 

A forma como Kamala/Ms. Marvel é 

desenhada ao longo dos quadrinhos pode ser 

lida como suporte a infantilização das 

mulheres muçulmanas. Raça, gênero e 

sexualidade vêm juntos no modo como 

Kamala é desenhada quando adolescente. 

Pode-se interpretar isso como (re) produção 

a infantilização das mulheres muçulmanas 

ao negar às mulheres muçulmanas (Kamala) 

a capacidade de ser totalmente reconhecida 

como um sujeito adulto (sexual). Ao 

comparar Carol Danvers/Capitão Marvel e 

Kamala/Ms. Marvel, há uma diferença 

distinta em como seus corpos são 

desenhados. Kamala /Ms. Marvel nunca é 

desenhada como uma mulher muçulmana 

totalmente madura, o que pode minar o 

potencial crítico do quadrinho ao replicar 

discursos que constrói o Muçulmano 

p. 29 



 

 

 

Relações Internacionais (RI) sempre pareceram, ao menos a mim, muito distantes. 

Quando lia meus gibis da Turma da Mônica ou minhas coleções do Percy Jackson, pensei muito 

pouco em como as temáticas se relacionam com as RI. Entretanto, ao meu deparar com o texto 

de Dean Cooper-Cunningham, “Drawing Fear of Difference: Race, Gender and National 

Identity in Ms. Marvel Comics”, publicado em 2019, resolvi compreender como se dá uma 

leitura internacional a partir de algo cotidiano.  

 Quando finalizei a leitura deste texto, vi que ele vai muito além da utilização de um 

quadrinho para uma análise da política internacional. Ele trata de questões de identidade, mas 

mexe, também, nas estruturas sociais e em como um texto nunca é um fim em si mesmo. 

Cooper-Cunningham (2019), através da leitura de diferentes simbologias e textualidades, nas 

linhas e espaços vazios, mostrou a todos nós a importância de um olhar interseccional. 

 

  



 

 
 


