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A ideia de corpo feminino quando atrelado à produção de histórias em quadrinhos (HQs) é, quase 
sempre, concebida de forma dicotômica e estereotipada; de um lado encontramos o modelo de mulher 
fraca, sensível e indefesa e do outro, a mulher atraente, sexualizada e perigosa, a típica femme fatale 
encarnada por (super) heroínas ou vilãs. Esse recurso se faz presente mesmo se tratando de traba-
lhos produzidos inteiramente por mulheres, como é o caso de Miss Fury (MILLS, 1941), por exemplo. 
Considerando esses aspectos, o presente trabalho tem como objetivo analisar o (re) engendramento 
do corpo feminino a partir da construção textual e do traço artístico em The Maxx (1993), do dese-
nhista e escritor estadunidense Sam Kieth. Para desenvolver a reflexão a que nos propusemos, foi feita 
uma pesquisa teórica em obras que tratam acerca da teoria dos quadrinhos tais como McCloud (1995; 
2006), Eisner (2005) e do nos trabalho sobre o corpo Foucault (1984; 1988), Butler (1994; 2007), 
Louro (1997). Em seguida, empreendemos a análise dos seis volumes de The Maxx à luz dos menciona-
dos referencias teóricos. Nessa obra, criada no mesmo contexto da terceira onda feminista (década de 
noventa aos dias atuais), a apresentação do corpo da mulher, bem como os problemas sociais por ela 
enfrentados, tais como a agressão, o estupro, o trauma pós estrupo e o descontentamento com a forma 
física, são tratados de forma crítica a partir dos traços e do desenvolvimento dos conflitos vivenciados 
pela personagem principal, Julia, e por outras mulheres próximas a ela. O enfoque sobre o corpo femi-
nino violentado e fora de forma até então raramente abordado em uma HQ nos revela que a fórmula 
dos binarismos pode ser subvertida por este tipo de expressão artística. 
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