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RESUMO  

 

Observar minha construção de significados perante padrões que regulam o comportamento de 

mulheres despertou o interesse para esta pesquisa. Para isso, três itens da lista “Aprenda 10 

dicas para conquistar um homem” foram selecionados para me aprofundar no tema. A 

metodologia utilizada nesta pesquisa foi a autoetnografia (ONO, 2017) (ADAM; JONES; 

ELLIS, 2015), e objetivou propor uma reflexividade (ADAM; JONES; ELLIS, 2015) sobre 

como minha construção identitária influencia os três itens selecionados. Por buscar a 

aproximação entre pesquisadores, experiências culturais e leitores, a autoetnografia permite 

compartilhar narrativas pessoais para compreender como minhas relações sociais conduziram 

minha construção identitária. Assim, foram escolhidas duas perspectivas que foram 

importantes para minha identidade: a saga Harry Potter e o movimento feminista. Ao observar 

o papel de ambas as percepções na minha formação identitária, foi possível compreender de 

que forma as produções de significado sobre os três itens da lista “Aprenda 10 dicas para 

conquistar um homem” são construídas por mim. Para observar o papel de Harry Potter na 

minha construção identitária, questões como a maneira que a experiência do leitor é capaz de 

desenvolver imaginação cívica (JENKINS, LAZARO, SHRESTHOVA, 2020) a partir do 

consumo de mídias da cultura pop foram abordadas. Além disso, considerar a minha construção 

identitária feminista a partir dos movimentos desenvolvidos por mulheres no Brasil (TELLES, 

1993) (PINTO, 2003) permitiu compreender que a busca por desestabilizar padrões 

comportamentais para mulheres surgiu porque os três itens da lista despertam emoções em 

mim. As reflexões finais demonstram que, apesar de tentar racionalizar os sentimentos 

despertados pelos três itens da lista selecionada, a questão emocional é muito latente perante 

situações de injustiça social.  

Palavras-chave: Autoetnografia. Identidade. Harry Potter. Feminismo.
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ABSTRACT 

 

The interest for this research emerged because of the process about meaning making regarding 

standard practices that regulate women’s performance. To produce such a discussion three 

items from the list “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem” were selected. The 

methodology used for this research was autoethnography (ONO, 2017) (ADAM; JONES; 

ELLIS, 2015) and consisted of proposing a reflexivity (ADAM; JONES; ELLIS, 2015) about 

how my identity construction influences my apprehension about  the three selected items. An 

autoethnographic research intends to connect researchers with cultural experiences and readers. 

This way, in this investigation I share my personal experiences to understand how my identity 

was developed. So, my relationship with the Harry Potter saga and feminist movement were 

the two perspectives chosen to understand their influence in my  identity construction.  By 

observing these two contexts it was possible to comprehend how I produce meaning about the 

three selected items from the list “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”. Concepts 

about  how readers are capable of developing civic imagination (JENKINS, LAZARO, 

SHRESTHOVA, 2020)  by consuming pop culture products helped to understand my 

relationship with the Harry Potter saga. Then, it was necessary to consider my feminist identity 

using the ideas of the feminist movements organized in Brazil (TELLES, 1993) (PINTO, 

2003). Those ideals allowed me to comprehend that my discomfort when reading the three 

selected items arose because they made me feel emotions. The final reflections point that, even 

though I try to rationalize my feelings, my emotions are manifested in social injustice 

situations.  

 

Key words: Autoethnography. Identity. Harry Potter. Feminism.  
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1 Introdução  

 

 

Ao longo da minha jornada como mulher, algumas questões ficaram sobressalentes em 

relação a regulações comportamentais para o sujeito social mulher. A partir disso, surgiram 

alguns questionamentos de minha parte perante as “normas” que “devem” ou “não devem” ser 

seguidas por mulheres. Tais questionamentos não surgiram subitamente. Entendo que existem 

relações sociais que interferem na minha construção identitária. Esta pesquisa, portanto, busca 

entender como alguns fatores externos possuem influência na minha construção identitária e, 

consequentemente, podem motivar minhas leituras sobre o mundo.  

 

A motivação para a pesquisa surgiu por causa do contexto apresentado anteriormente e 

se dá porque, pessoalmente, algumas regras sociais sobre como deve ser o comportamento da 

mulher me incomodam e, portanto, me sinto instigada a tentar romper alguns padrões 

comportamentais em relação a tais questões. A partir disso, entendo que o incômodo pessoal é 

motivado, também, por uma questão social. O contato com narrativas/notícias de/sobre 

mulheres que passam por situações inimagináveis de injustiça me incentiva a tentar exercer 

meu papel como sujeito social e tentar desestabilizar padrões comportamentais para mulheres. 

Como estudante da linguagem, acredito que muitas das questões vividas por mulheres podem 

surgir através do uso da língua como forma de construir valores, perspectivas ideológicas e 

performances.  

 

Ao ter tal compreensão sobre a linguagem, entendo que é, também, através dela que 

podemos desestabilizar valores e ideologias que põem sujeitos em situação de injustiça social. 

Assim, me alinho à Linguística Aplicada INdisciplinar porque, como Moita Lopes sugere 

(2006a), tal perspectiva visa produzir conhecimento politizado sobre questões sociais de 

indivíduos marginalizados. Além disso, tal área de estudos permite que o conhecimento 

produzido seja “uma forma de conhecermos a nós mesmos e de criar possibilidades para 

compreender a vida social e outras alternativas sociais.” (MOITA LOPES, 2006b, p. 104). 

Assim, compreender parte do processo de minha construção identitária contribui para o 

entendimento de como relações sociais estabelecidas por mim podem conduzir e influenciar 

minha identidade.  
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Para compreender como a minha construção identitária influencia as leituras de mundo, 

uma lista que discorre como o comportamento de mulheres deve ser performado foi 

selecionada.  A sequência de dicas intitulada “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem” 

apresenta orientações sobre como mulheres devem se comportar perante situações de 

conquista. Ao entender o feminismo como parte de minha construção identitária, considero a 

lista problemática e passível de análise pois apresenta regulações (BUTLER, 2014) de 

performance para mulheres. Para tornar esta pesquisa viável para o processo de mestrado as 

dicas 5, 6 e 8 foram selecionadas pois despertaram um interesse particular meu.  

 

A partir de tais motivações chego à pergunta: como minhas identidades são 

construídas? Com base em tal questionamento, tento alcançar o objetivo geral deste trabalho: 

observar como as minhas construções identitárias influenciam na leitura dos itens 5, 6 e 8 da 

lista: “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”. Para que tal objetivo fosse alcançado, 

algumas perguntas mais específicas sobre minha construção identitária precisaram ser 

elaboradas: a saga Harry Potter contribuiu para a formação de minha identidade? De que 

forma? Como o feminismo influencia a minha construção identitária? Considerando tais 

indagações, os objetivos específicos foram estabelecidos: 

1) Investigar como Harry Potter contribuiu para minha construção 

identitária; 

2) Analisar como o movimento feminista influencia a minha constituição 

identitária. 

 Os objetivos, geral e específicos, conduzem a escolha das perspectivas teóricas e 

metodológicas que são abordadas nesta dissertação. Primeiramente, vou me ater às percepções 

metodológicas para, posteriormente, abordar as questões teóricas. A autoetnografia é 

considerada uma perspectiva ontológica-epistemológica-metodológica por Takaki (2020) e se 

concentra nas questões subjetivas (ONO, 2017) a fim de produzir uma reflexividade (ADAM; 

JONES, ELLIS, 2015) do indivíduo. Esta pesquisa foca, portanto, em narrar experiências 

pessoais como forma de entender minha construção identitária. O processo autoetnográfico, 

portanto, permite uma reflexão sobre o meu eu e como enxergo fenômenos culturais que, na 

minha perspectiva, são regulações comportamentais para mulheres.  

  

Já as perspectivas teóricas foram subdivididas de forma que uma construção 

progressiva e cronológica fosse estabelecida.  Primeiramente a relação com Harry Potter, 

cultura pop (HALL, 1997, 2020) e imaginação cívica (JENKINS, LAZARO, SHRESTHOVA, 
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2020) são abordadas; depois, apresento a minha relação com a condição histórica da mulher no 

Brasil e o surgimento de movimentos feministas (TELES, 1993) (PINTO, 2003) (LUGONES, 

2014, 2020); posteriormente, a compreensão sobre construções identitárias (HALL, 2006) 

(BAUMAN, 2006) (SILVA, 2005) são apresentadas; por fim,  as minhas leituras sobre os três 

itens escolhidos da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem” com base em uma 

reflexividade sobre minha construção identitária são discutidas.   

 

A saga Harry Potter teve um papel fundamental na minha construção identitária porque 

a acompanho desde a infância. Ademais, antes da escrita desta dissertação, eu tinha pistas de 

que muitos dos valores sociais transmitidos na saga foram essenciais para a minha construção 

identitária. Além disso, quando este trabalho foi analisado pelos professores da banca de 

qualificação, o professor avaliador Vanderlei Zacchi percebeu que minha construção identitária 

estava relacionada a temas da cultura pop e sugeriu que tal conteúdo fosse abordado nesta 

dissertação. Assim, elegi o tema com o qual possuo uma relação íntima e que teve grande 

contribuição na minha formação identitária como indivíduo que pensa sobre questões de justiça 

social. Por isso, entender como Harry Potter despertou meu interesse por relações sociais de 

poder através de uma imaginação cívica (JENKINS, LAZARO, SHRESTHOVA, 2020) é parte 

necessária para compreender o processo de minha construção identitária. 

 

A partir de uma imaginação cívica como forma de buscar uma melhor conduta social, 

as questões sobre feminismo e a condição da mulher no Brasil foram abordadas. Entender como 

foram os processos de socialização das três principais etnias femininas que deram origem à 

sociedade brasileira me permitiu entender como diversas correntes do movimento feminista 

(TELES, 1993) (PINTO, 2005) surgiram e foram desenvolvidas no país. A partir disso, pude 

compreender o porquê de serem elaboradas outras alternativas ao feminismo “tradicional” para 

desuniversalizar o sujeito mulher, como sugeriram Gonzalez (2020) e Lugones (2014, 2019).  

  

Por fim, ao entender Harry Potter como um pontapé inicial para minha formação 

identitária preocupada com relações sociais mais justas e o feminismo como continuação da 

busca por justiça social, abordo as relações sobre como as identidades são construídas. Hall 

(2006) entende que as identidades pós-modernas são constituídas de fatores externos que 

influenciam nossos modos de pensar. Não desconsidero as diversas influências externas como 

partes constituintes na minha identidade, mas para tornar esta dissertação viável, os temas 
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relacionados a Harry Potter e feminismo foram escolhidos porque os considero mais latentes 

na minha construção identitária.  

 

2 Metodologia 

 

Nesta seção, faço uma explanação sobre as perspectivas do método de pesquisa 

autoetnográfico. Para isso, faço uma breve explicação sobre como o descobri e optei por ele, 

explico questões históricas sobre a autoetnografia, aponto quais são as perspectivas defendidas 

por tal metodologia e, por fim, demonstro os procedimentos técnicos utilizados para a análise.   

 

 2.1 Como cheguei à autoetnografia? 

 

Antes de chegarmos a uma definição sobre o que é autoetnografia, conto um pouco do 

percurso que fiz para chegar a tal processo de escrita. Como foi mencionado na introdução, eu 

não sabia do que se tratava uma etnografia, tampouco uma autoetnografia. Quando ouvi pela 

primeira vez a palavra autoetnografia, tal perspectiva metodológica não me despertou o 

interesse ou reflexão. Mas, depois de algumas leituras sobre o tema, passei a acreditar que são 

necessárias pesquisas autoetnográficas para que possamos entender pontos de vista pessoais 

como uma construção social.    

 

Ao contrário do que narra Ono (2017) sobre suas reflexões/inquietações (contra 

métodos cartesianos, positivistas, pós-coloniais, pós-estruturalistas) para escolha da 

autoetnografia como metodologia de pesquisa em sua tese de doutoramento, tal perspectiva 

apareceu de forma inesperada para a produção desta dissertação. Para entender melhor, vamos 

retroceder para o início de 2019. Ao ser aprovada no Programa de Pós-Graduação em 

Letras/UFS, eu tinha em mente que não gostaria de trabalhar com o projeto inicial que eu 

submetera para aprovação na seleção.  

 

Mais adiante, a professora da disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica em 

Linguística, que também é minha orientadora, inicialmente nos sugeriu a leitura de um texto 

chamado Para além do pensamento abissal, de Sousa Santos (2007), que utilizava a metáfora 

de uma linha que divide o mundo, entre pobres/ricos, racializados/brancos, homens/mulheres. 

Além disso, Sousa Santos questionava se o ato de cruzar a linha, como um “objetivo” de 

chegada, seria suficiente para nos considerarmos todos iguais. Conseguiríamos a tal sonhada 
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inclusão de que a mídia tanto fala? O que eu não esperava do texto seria que Sousa Santos daria 

palavras a uma inquietação pessoal e também ao próprio objetivo que eu buscava atingir através 

da carreira acadêmica: defender o direito de seres humanos viverem e serem reconhecidos por 

suas “categorias” (gênero, raça, cor, classe), mas viver compreendendo que tais categorias nos 

permitem ser diferentes, e, apesar da diferença, nós não precisamos impor nossas 

perspectivas/valores ao Outro1. É a partir da afirmação das diferenças e reconhecimento de 

nossos privilégios que poderemos, no futuro, tentar diminuir as discrepâncias entre as 

diferentes “categorias”.  

 

Ao longo da disciplina sobre metodologia de pesquisa, discutimos aspectos 

metodológicos e, apesar dos meus esforços de tentar redefinir o projeto inicial, finalizei a 

disciplina com um sentimento de receio, mas com um novo dado de análise definido. O trabalho 

seria sobre um programa de televisão e, para isso, eu precisaria pedir autorização da emissora. 

Fiquei receosa de a solicitação para assinatura do termo de consentimento2 ser recusada e decidi 

mudar (mais uma vez) o tema, já no final de 2019.  

 

A ideia “final” para minha dissertação finalmente chegou, surgiu a partir das discussões 

para o trabalho final da disciplina Estudos em Identidade Cultural, seria sobre as dicas que um 

coach de relacionamentos fornece para mulheres em seu perfil do Instagram. Fiquei feliz e 

decidida porque iria trabalhar com questões que gosto bastante de problematizar: regulações 

de performance e um pouco sobre relações pessoais na internet. Por se tratar de uma pesquisa 

que envolvia direitos autorais e de imagem, tive que submeter o projeto ao Conselho de Ética 

e foi nesse momento que meu maior medo aconteceu: após a aprovação do comitê, não obtive 

resposta do dono da página do Instagram que seria estudado. E, faltando um pouco mais de um 

mês para a qualificação, tive que repensar, em conjunto com minha orientadora, as estratégias 

para escrita da dissertação, de forma que a perda dos materiais que eu tinha produzido não fosse 

de 100%. Foi nesse momento que a autoetnografia surgiu como uma solução para minha 

situação.  

 

 
1Outro aqui é uma perspectiva filosófica na qual a gente se refere aos indivíduos. Por isso, está com letra 

maiúscula. 
2 Quando pesquisas envolvem direitos autorais ou seres humanos, elas precisam ser submetidas ao Comitê de 

Ética a fim de serem avaliadas e enquadradas às regras que asseguram a integridade dos participantes envolvidos. 

Caso a pesquisa seja aprovada, os participantes assinam um termo de consentimento, no qual 

concordam/discordam quanto a serem participantes do estudo.  
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A minha orientadora, professora Marlene Souza, sugeriu observarmos as sugestões de 

pesquisa do Google, já que são de domínio público e não precisariam de autorização para que 

eu utilizasse na análise. No entanto, eu fiquei um pouco insatisfeita, pois, na minha 

interpretação, elas não me ofereceriam elementos substanciais para análise, já que não falavam 

especificamente de performances e não tinham teor argumentativo. Depois de pensar em 

algumas frases para colocar na barra de pesquisa do Google, cheguei à sentença “como 

conquistar um homem”, e apareceram inúmeros resultados de pesquisa. Essa seria minha 

solução provisória de dois links encontrados na primeira página, um do portal iG e outro do 

portal Terra. Uma das minhas preocupações era o Comitê de Ética e, como a matéria do site iG 

possuía algumas sugestões de uma especialista, a professora Marlene Souza sugeriu evitarmos 

o seu uso. Além disso, uma matéria já me forneceria muitos elementos para análise, e, por isso, 

chegamos à escolha final da matéria “aprenda 10 dicas para conquistar um homem” do site 

Terra e concluí que essa seria minha proposta para a presente dissertação 

 

Apesar de tantas reviravoltas sobre os dados de análise e do caos descritos, o percurso 

autoetnográfico não me parece aleatório. Depois de tantas leituras na área e de ser quase sugada 

por teorias decoloniais estudadas ao longo da pós-graduação, principalmente na disciplina 

Estudos culturais em identidade, pareceria, no mínimo, injusto que eu não tentasse seguir as 

propostas decoloniais do texto de Sousa Santos, mencionado no início desta reflexão. Assim, 

a produção desta pesquisa de forma autoetnográfica significa, para mim, um fechamento de um 

ciclo, iniciado em uma das primeiras aulas da disciplina de Metodologia e finalizado com um 

processo que procura desestabilizar e romper perspectivas ortodoxas no que tange à pesquisa 

científica. Dito isto, vamos à teoria na próxima subseção. 

 

2.2 Autoetnografia para compreender o eu em sociedade 

 

Se observarmos o sentido etimológico da palavra, como demonstram Adam, Jones e 

Ellis (2015, p. 46) (tradução nossa)3 obtemos a seguinte “fórmula”: “Auto (eu) + etno (cultura) 

+ grafia (escrita)”, que poderia resultar em uma definição como: a escrita sobre o eu e questões 

culturais. No entanto, a autoetnografia vai além de tal definição. 

 

 
3 Todas as traduções feitas do texto elaborado por Adam, Jones e Ellis foram elaboradas pela pesquisadora.  
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Adam; Jones e Ellis (2015, p. 1) defendem que “histórias autoetnográficas são 

demonstrações artísticas e analíticas sobre como nós entendemos, nomeamos e interpretamos 

experiências culturais e pessoais.” A partir disso, compreendo que o processo de escrita de uma 

autoetnografia é uma percepção analítica sobre como eu compreendo o mundo, ou seja, a forma 

como eu produzo significado perante determinadas questões culturais nas quais estou inserida. 

Assim, trata-se de um tipo de pesquisa que busca compreender como fatores culturais externos 

influenciam a construção do eu. 

 

O foco desta pesquisa será, portanto, analisar como fatores que ajudaram a construir a 

minha identidade influenciam a minha leitura de três itens da lista “Aprenda 10 dicas para 

conquistar um homem”. E, por isso, esta autoetnografia consiste em ser um exercício constante 

de autoquestionamento e análise sobre como minha identidade foi construída a partir do contato 

os fatores externos Harry Potter e movimento feminista. Assim, é possível compreender quais 

são as minhas motivações para “julgar” os itens da lista.  Além disso, ressalto que a minha 

identidade de pesquisadora está em constante mudança e adaptação. Dessa forma, minhas 

narrativas e reflexividades4 serão cruciais para demonstrar como a minha construção identitária 

feminista guia as análises e interpretações estabelecidas neste trabalho. As minhas leituras 

sobre os três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem” serão observadas 

com base nas perspectivas sobre cultura pop e imaginação cívica, teorias feministas e estudos 

sobre construções identitárias. 

 

Para nos aprofundarmos sobre a metodologia de pesquisa autoetnográfica, precisamos 

entender melhor como surgiu tal perspectiva. Em meados dos anos 70-80 ocorreram certas 

instabilidades no que se refere à pesquisa científica tradicional nas áreas das Ciências Sociais, 

ou seja, positivista (ONO, 2017) (ADAM; JONES; ELLIS, 2015). O Positivismo, influenciado 

pelas Ciências Exatas, buscava afastar o pesquisador de seu objeto de estudo e, por 

consequência, não permitia o envolvimento de emoções e sentimentos do investigador. 

Organizado em torno do propósito de buscar uma “verdade absoluta”, o movimento permitia 

que o pesquisador estudasse grupos sociais com uma visão externa e extremamente analítica e, 

por isso, prezava a objetividade. Dessa maneira, ao utilizar a teoria, o pesquisador demonstrava 

uma visão que não buscava entender/compreender questões internas sobre o grupo estudado e, 

consequentemente, estaria passível de construir representações possivelmente equivocadas 

 
4 O conceito de reflexividade será abordado mais adiante  
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sobre tal comunidade. Tudo isso poderia culminar em uma percepção que observava grupos 

sociais de forma generalizada e desumanizada, como se fossem “objetos de estudo”. 

 

Os pesquisadores, ao observarem que o Positivismo poderia influenciar/comprometer/ 

representar de forma equivocada os grupos sociais estudados, começaram a inserir relatos 

pessoais/impressões/emoções/sentimentos em sua pesquisa, visto que tais informações 

poderiam engrandecer/aprofundar as análises. Dessa forma, as pesquisas autoetnográficas 

surgiram com uma visão que busca humanizar e valorizar o conhecimento de quem as produz. 

Os autoetnógrafos buscam:  

 

Envolver as diversas formas de conhecimento e as experiências pessoais dos 

indivíduos - conhecimentos e experiências que são frequentemente desconsideradas 

em projetos de pesquisa científica desenvolvidos em larga escala (JONES; ADAMS; 

ELLIS, 2016, p. 27)  

 

Visto que a autoetnografia objetiva valorizar conhecimentos que anteriormente eram 

desconsiderados pela comunidade científica, tal método concorda com o que Sousa Santos 

(2007) defende sobre não existir uma linha a ser cruzada na sociedade. Por isso, a perspectiva 

metodológica selecionada vai de encontro com questões positivistas, pois, ao valorizar as 

experiências pessoais e culturais dos autoetnógrafos, podemos desestabilizar e romper padrões 

comportamentais positivistas nas pesquisas. As palavras de Ono (2017, p. 42) resumem bem o 

objetivo da escrita autoetnográfica:  

 

A autoetnografia visa salientar e advogar por uma ciência que leve em consideração 

a pós-modernidade e o pensamento pós-colonial em uma tentativa de se romperem 

padrões epistemológicos e ontológicos, entendidos como saturados e fossilizados.  

 

Interpretando tais palavras, entendo que a escrita de uma autoetnografia é um processo 

de desestruturação de padrões da ciência tradicional. Na tentativa de romper com os padrões 

positivistas mencionados anteriormente, os autoetnógrafos buscam considerar fatores que 

podem influenciar o processo da escrita, pois somos seres sociais e somos diretamente afetados 

por questões que perpassam por ideologias, raça, idade, etnia, gênero, ou seja, práticas 

culturais. Dessa forma, podemos compreender as vivências dos indivíduos de forma única, sem 

a necessidade de generalização, pois, mesmo que participemos de determinados grupos sociais, 

processamos informações e produzimos significados de forma única. 
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 É no ponto mencionado anteriormente que a autoetnografia toca no tema selecionado 

para esta pesquisa. Por exemplo, como eu tive a liberdade de escolher o assunto a ser tratado, 

tal escolha não foi aleatória, ou seja, existe uma causa que me guiou. O estímulo para a análise 

é baseado nas experiências que tive com Harry Potter e o movimento feminista e que ajudaram 

a constituir minha identidade. Por isso, minhas vivências se tornam motivações para 

compreender como Harry Potter e o movimento feminista interferem na minha leitura dos itens 

três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”.  

 

Quando o processo autoetnográfico rompe com as práticas positivistas, os 

pesquisadores buscam se aproximar de seu público, tornando a pesquisa acessível a outras 

audiências que não sejam puramente acadêmicas.  A acessibilidade pode vir através de uma 

linguagem mais simples e explicativa em um texto tradicional ou de forma artística, como 

discorrem Adam, Jones e Ellis (2015). Eu, no entanto, não me considero uma pessoa artística, 

mas me esforçarei para que esta dissertação tenha uma linguagem, no mínimo, acessível. Cabe 

ao pesquisador escolher a forma com que se sente mais confortável para a produção de seu 

material, ou até mesmo se desafiar no que tange às estruturas de pesquisa previamente pensadas 

para serem seguidas; não existem limites para a criatividade em uma pesquisa autoetnográfica, 

cujo objetivo é transgredir e romper barreiras. Imagens, poemas, músicas e outras mídias 

também podem ser utilizadas a fim de estabelecer uma conexão entre o pesquisador e o público, 

apontam Adam; Jones e Ellis (2015).  

 

Quando penso sobre algo mais artístico para esta autoetnografia, acredito que seria um 

pouco desafiador demais, pois eu nunca me considerei uma pessoa criativa no que se refere a 

criar histórias, escrever poemas ou desenhar. No entanto, acredito que minha criatividade 

desabroche de outras formas, como as reviravoltas que mencionei para escolher os dados de 

análise e escrita desta dissertação. Ideias não faltaram. Nas minhas experiências, tudo que 

observo ao meu redor seria motivo de pesquisa e análise, desde construções de sentido 

produzidas a partir do uso de imagens no aplicativo WhatsApp até análises sobre reportagens 

em revistas ou jornais. Por fim, o tema selecionado foi a influência de Harry Potter e do 

movimento feminista na minha construção identitária e como tais perspectivas guiaram minhas 

leituras em três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”. Apesar de eu não 

me considerar criativa a ponto de transgredir esta dissertação para uma mídia mais artística, 

busco fazer com que esta dissertação tenha uma linguagem acessível. Dessa forma, procuro 

não escrever de forma truncada e com uma linguagem mais leve.  
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Ainda sobre essas reflexões acerca da acessibilidade desta autoetnografia, lembro-me 

de alguns e sentimentos que tive ao longo da pós-graduação. Uma das minhas inquietações 

durante as aulas e o processo de escrita desta dissertação foi a tentativa de compreender as 

perspectivas teóricas sobre gênero estabelecidas por Judith Butler. Em 2019 fui ouvinte do 

curso Linguagem, gênero e suas interseccionalidades no qual dois ministrantes buscavam 

explicar como as teorias butlerianas sobre gênero se conectam ao uso da linguagem. A partir 

de tais aulas, consegui compreender melhor as perspectivas elaboradas por Butler em 

Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. No entanto, me incomoda que 

teóricos como a Judith Butler possuam uma linguagem complexa e que exige do leitor uma 

jornada árdua para compreender suas perspectivas. Não é meu intuito criticar a autora, mas é 

necessário admitir que a leitura e a compreensão de seus textos não vêm de forma fácil, é 

preciso um grande exercício mental, leituras externas e muita paciência para compreender a 

produção acadêmica dela. Por isso, esta dissertação busca apresentar um conteúdo acadêmico 

de forma mais leve. Ora, se a própria metodologia nos sugere que padrões científicos sejam 

desestabilizados/rompidos, por que não os fazer? 

 

Além das questões sobre forma, estrutura e linguagem, a autoetnografia, por permitir o 

compartilhamento de experiências do pesquisador, também pode estabelecer uma conexão 

entre a “produção final” e sua audiência como sugerem Adam, Jones e Ellis (2015). A 

exposição do pesquisador também é um ponto essencial para a produção de um trabalho 

autoetnográfico. Os autores discorrem que é um aspecto positivo para a pesquisa 

autoetnográfica a exposição dos sentimentos do pesquisador, pois, para eles, a abraçar a 

vulnerabilidade é “uma forma de compreender emoções/melhorar a vida social” (ADAM, 

JONES, ELLIS, 2015, p. 39). Concordo e adiciono que, ao expormos nossos pensamentos e 

emoções, podemos criar laços empáticos, demonstrar que somos humanos e nossas emoções 

podem influenciar nossas produções acadêmicas. Dessa forma, podemos estabelecer relações 

de confiança e romper paradigmas acadêmicos. Dentre tais arquétipos, apresento, na subseção 

“Feminismo decolonial pela desuniversalização do sujeito mulher”, a desestabilização do 

sujeito mulher proposto pelo movimento feminista “tradicional”. É necessário repensar como 

nossas percepções sobre o sujeito mulher foram percebidas a fim de tentar compreender e 

validar a existência da pluralidade das diversas formas de ser mulher.  Além disso, esta 

dissertação busca entender como minhas percepções feministas influenciam minhas leituras 

sobre três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”. 
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No que tange às minhas experiências pessoais, exponho um receio meu. Quando me 

proponho a expor narrativas sobre relações pessoais, um certo desconforto surge no que tange 

a mencionar minhas relações interpessoais com pessoas do meu convívio, em especial, minha 

mãe.  Em momento nenhum quero parecer melhor que minha mãe nos relatos sobre regulações 

de performance que virão na seção sobre feminismo. No entanto, tal exposição é necessária, 

pois este trabalho se trata de uma pesquisa autoetnográfica e, por isso, a metodologia exige 

exposição necessária da pesquisadora. Portanto, registro aqui minha compreensão de que meu 

conhecimento não é unicamente válido para contrapor a questões sobre minha criação, mas sim 

para desestabilizar pensamentos arcaicos sobre o “ser mulher” na sociedade. Além disso, de 

forma alguma gostaria de “culpar” minha mãe no que diz respeito às problematizações sobre 

minha performance na infância/adolescência/vida adulta. Compreendo que ela fez o possível, 

dentro das concepções dela sobre “a criação de meninas”.  

 

Adam, Jones e Ellis (2015, p. 63) alertam sobre o risco, tanto pessoal quanto 

profissional, da exposição em uma autoetnografia, pois, segundo eles, “a autoetnografia requer 

que examinemos nossas identidades, experiências, relacionamentos.” Entretanto, assumo o 

risco e espero que não ocorram danos negativos ao final deste processo autoetnográfico.  

 

Já que mencionei a utilização de experiências pessoais na metodologia autoetnográfica, 

gostaria de acrescentar mais algumas ideias sobre ela. Por tentar valorizar todos os tipos de 

conhecimentos, não buscamos uma verdade absoluta. Menciono as palavras de Ono (2017, p 

67) sobre a produção de verdades em um processo autoetnográfico: “não se busca trazer, nem 

se ousa tratar de um conhecimento estável e determinante sobre a experiência de formação [...] 

o conhecimento e a práxis localizada são fundamentais aqui.” É por concordar com tal 

perspectiva que valorizo e compreendo a forma como fui criada. No entanto, no papel de ser 

humano e, além disso, mulher, permito-me problematizar tais questões e tentar transgredi-las 

neste trabalho.  

 

No quadro abaixo, podemos observar como as relações entre as perspectivas 

positivistas se relacionam com a autoetnografia. A partir de tais associações, elaborei uma 

coluna que busca apresentar como as perspectivas sobre autoetnografia se conectam com esta 

dissertação:  
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Quadro 1  

Pesquisa positivista Pesquisa autoetnográfica  Pesquisa autoetnográfica de 

Anna 

Objetiva buscar verdades 

universais  

Objetiva utilizar a experiência 

pessoal do pesquisador  

Objetiva utilizar a experiência 

pessoal da pesquisadora para 

analisar regulações sociais sobre 

o comportamento feminino em 

situações de conquista 

Busca produzir conhecimentos 

específicos e estáveis  

Reconhece e valoriza o 

relacionamento do pesquisador 

com grupos sociais observados  

Busca ressaltar verdades 

localizadas (ONO, 2017) sobre 

comportamentos femininos  

Não permite a contação de 

histórias como forma de 

conhecimento  

Utiliza autorreflexões 

(reflexividade) para os 

questionamentos culturais na 

pesquisa  

Busca observar minhas 

experiências pessoais como 

feminista para analisar a lista 

selecionada 

O rigor metodológico 

desconsidera a afeição e a 

emoção do pesquisador  

Valoriza grupos sociais e seus 

processos de 

compreensão/produção de 

significado e lutas identitárias  

Considera as perspectivas 

feministas decoloniais como 

forma de interpretar o mundo  

Recusa-se a reconhecer o 

“conhecimento local” (cultural)  

Equilibra rigor metodológico 

com emoção e criatividade 

Tenta desenvolver uma pesquisa 

com linguagem mais acessível e, 

através dela, conectar-se com 

públicos não acadêmicos 

Utiliza práticas coloniais e 

invasivas em relação aos grupos 

sociais  

Busca justiça social em prol da 

melhoria das condições de vida  

Busca compreender como Harry 

Potter e o movimento feminista 

foram fundamentais para a 

construção identitária da 

pesquisadora.  

 Elaborado pela pesquisadora com base em Adam; Jones; Ellis (2015).  

 

Dentre as perspectivas da autoetnografia, gostaria de chamar atenção para a palavra 

reflexividade. Propor reflexividade em um texto simboliza observar como as experiências dos 
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pesquisadores influenciam suas leituras sobre o objeto de estudo. Nas palavras de Adam, Jones 

e Ellis (2015, p. 29) “reflexividade significa considerar seriamente o local de si na cultura e 

estudos” e, além disso, esse conceito “também nos pede para reconhecer explicitamente a nossa 

pesquisa em relação ao poder.” (2015, p. 29). Ou seja, a autoetnografia exige de nós narrativas 

com doses de autoanálise e reconhecimento de si, de outro modo, não atingiremos o objetivo 

principal da pesquisa.  

 

Ao propor perspectivas que visam quebrar paradigmas colonizadores nas ciências 

humanas através da reflexividade, a autoetnografia busca ressaltar a voz de grupos sociais 

silenciados, menosprezados ou subalternizados. Um exemplo que ocorre dentro dos estudos 

feministas é a universalização do sujeito mulher. Ao argumentar que dentro do movimento 

feminista foi estabelecida uma única forma do sujeito mulher, a autora critica a padronização 

dessa representação. Autoras feministas negras e de cor, como aponta Miñoso (2020), resgatam 

um conceito criado pelo criado pelo feminismo universal: a teoria do ponto de vista. Tal 

perspectiva pode ser entendida como uma visão de que as organizações sociais se estruturavam 

pelo ponto de vista masculino, construindo uma sociedade patriarcal. Dessa forma, as autoras 

feministas negras e de cor trazem à tona a noção de ponto de vista para demonstrar que o 

feminismo tradicional também estabeleceu uma padronização sobre o que é ser mulher. 

Consequentemente, ocorre uma universalização do sujeito mulher dentro do movimento 

feminista. No entanto, o feminismo que universaliza o sujeito mulher ignorou formas diferentes 

de “ser mulher”. Nessa perspectiva, Miñoso (2020) defende que nós precisamos deixar de ser 

sujeitos de análise e começarmos a ser produtoras do conhecimento.   

 

A partir da compreensão de tais perspectivas, comecei a ficar receosa por causa de 

algumas questões referentes a algumas vertentes da luta feminista, principalmente em relação 

ao feminismo negro e/ou de cor como menciona Miñoso (2020). A dúvida surgiu porque 

comecei a refletir sobre meu local social no movimento feminista. Afinal, como uma mulher 

branca, de classe média, cisgênera e banhada de vários privilégios, iria discorrer sobre a 

desuniversalização do sujeito mulher quando me encaixo no perfil de “feminismo branco e 

burguês” que Miñoso critica? Depois de muitas reflexões e leituras, entendi que, por mais que 

eu me enquadre em tais arquétipos, posso lutar para que tais questões sejam desestabilizadas. 

Assim, entendo que minhas perspectivas são percepções que estão em constante mudança 

porque tive interesse em entender as diversas formas do sujeito mulher.  
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Dessa forma, entendo que uma autoetnografia relacionada ao feminismo busca 

resgatar/valorizar conhecimentos das experiências plurais das diversas formas de ser mulher. 

Ao ter contato com tais narrativas, cabe a nós entender e repensar nossos privilégios em prol 

de atingir uma sociedade que busca justiça social e consegue viver em conflito, sem construir 

linhas a serem cruzadas.  É por concordar com tais pensamentos que proponho produzir uma 

reflexividade sobre meu o percurso identitário como mulher feminista fã de Harry Potter. 

 

Além disso, é importante ressaltar que esta pesquisa autoetnográfica é um processo de 

entendimento de como a minha construção identitária feminista e fã de Harry Potter influencia 

minhas leituras de três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”.  Por isso, 

no processo de produção desta reflexividade, tentarei ao máximo não reproduzir perspectivas 

culturais hegemônicas, entretanto, ao ter a escrita “finalizada”, é possível que alguns equívocos 

sejam encontrados. Tais questões poderão ser revisitadas (por mim ou por outras pessoas) de 

forma que possamos viver em conflito para desfazer uma linha a ser cruzada, como propõe 

Sousa Santos (2007), pois, como afirmam Adam, Jones e Ellis (2015, p. 35), a “autoetnografia 

busca respostas recíprocas de múltiplas audiências através de relacionamentos e participação.”  

 

2.3 Como esta autoetnografia foi construída? 

 

Ao compreender como uma autoetnografia é construída, pude estabelecer os passos que 

foram realizados para produzir esta dissertação. As perspectivas teóricas conectadas narrativas 

pessoais são, portanto, a essência deste trabalho.  

  

A abordagem adotada para a análise da minha construção identitária e do modo como 

ela influencia a leitura dos itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem” é a 

qualitativa-interpretativista. Schwandt (1998) discorre que uma pesquisa qualitativa foca em 

questões socialmente construídas e nos permite compreender como a experiência social é 

desenvolvida e produz significado. Para isso, entender as influências de Harry Potter e do 

movimento feminista na minha construção identitária é, também, compreender como construo 

os significados de três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”.  

 

Os estudos qualitativos nas Ciências Humanas são propostos para explicar fenômenos 

sociais explícitos ou implícitos, como aponta Mucchielli (1991). No caso desta pesquisa, não 

seria diferente, visto que os fenômenos estudados necessitam de uma perspectiva que observe 
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os fatores externos que envolvem a minha construção identitária. Ou seja, a proposta de uma 

análise qualitativa é elaborar um estudo que busca “conhecer os complexos processos de 

constituição da subjetividade” (HOLANDA, 2006, p. 364).  

 

Além da construção da subjetividade do indivíduo, entendo que foi pelo uso da 

linguagem que meu contato com Harry Potter e o movimento feminista foi estabelecido. Isso 

implica em dizer que a minha construção identitária perpassa, também, por fenômenos da 

linguagem. Dessa forma, me alinho a Monte Mor ao compreender a linguagem como prática 

social (MONTE MOR, 2015). Tal perspectiva me permite entender que é a partir do contato 

com diversos valores e ideologias que posso construir e produzir significados. Ou seja, a 

interpretação e a construção de mundo dos atores sociais são resultados de todo um ambiente 

interativo no qual eles estão inseridos. Nas palavras de Moita Lopes (1994, p. 331),  

    

os significados que o [mundo social] caracterizam serem constituídos pelo homem 

que interpreta e reinterpreta o mundo a sua volta, fazendo assim, com que não haja 

uma realidade única, mas várias realidades. 

 

Partindo disso, a tradição interpretativista permite a observação da construção de 

diferentes realidades e significados para os dados. Dessa forma, entendo que minhas leituras 

dos três itens da lista são questões subjetivas.Assim, a perspectiva interpretativista me ajuda a 

entender os processos de construção de significado. Por isso, concordo com Moita Lopes 

(1994) por acreditar que a produção de significados é resultado de constituições sociais e 

ideológicas que interpelam a produção discursiva.  

 

Dessa forma, esta pesquisa demonstra que a minha interpretação dos três itens da lista 

é um dos inúmeros pontos de vista que podem existir. Tal percepção se dá porque eu fui 

construída socialmente diferente de outros grupos sociais. A pesquisa interpretativista, 

portanto, entende que é necessário observar as nuances sociais que constituem o sujeito. Ou, 

nas palavras de Moita Lopes (1994, p. 331), “[na] produção de conhecimento, a tradição 

interpretativista, o acesso deve ser feito de forma indireta através da interpretação de vários 

significados que o constituem.” O interpretativismo, portanto, me auxilia a compreender como 

fatores sociais externos influenciam a minha construção de significado perante os três itens da 

lista. Ao observar a forma como é constituída a minha identidade, posso perceber nuances 

sociais que influenciam as minhas leituras sobre o mundo. Dessa forma, posso interpretar como 

os meus valores sobre “ser mulher” diferem dos que são expostos na lista. 
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É coerente conectar a forma de análise qualitativo-interpretativista a uma pesquisa 

autoetnográfica, pois tal metodologia é caracterizada por uma análise de um objeto (o 

pesquisador) e das narrativas pessoais ligadas às perspectivas teóricas da pesquisa. 

  

Visto que o interesse da autoetnografia se volta para as perspectivas do pesquisador 

perante questões sociais, são necessárias narrativas biográficas de forma que experiências 

pessoais sejam a fonte para uma autoanálise no processo de escrita autoetnográfica. Dessa 

forma, minhas experiências funcionam como exemplo para o uso da teoria e para a 

reflexividade proposta neste trabalho. As narrativas serão encontradas ao longo do texto em 

conjunto com suas respectivas perspectivas teóricas. Assim, as conexões entre teoria e 

narrativas são reflexões pessoais que foram despertadas durante o processo de escrita deste 

trabalho.  

 

Além das narrativas pessoais como fonte de dados para esta pesquisa, a lista selecionada 

também é fonte de informações para a produção da análise.  No dia 06 de julho de 2020, às 11 

horas e 12 minutos, quando coloquei na barra de busca do Google “como conquistar um 

homem”, e a matéria do site Terra foi a segunda sugestão que apareceu em forma de link. Ao 

clicar no endereço, somos direcionados para o site Terra, empresa que funciona como provedor 

de internet e também como portal de notícias. Nesta pesquisa, me refiro ao site de notícias e à 

lista em sua totalidade, que pode ser encontrada na seção Anexos, referida como anexo I. 

 

A lista se encontra na seção “Vida e estilo” e na subseção “sexo”. Não possui data de 

publicação nem autor, fatores que poderiam me ajudar a construir meus próprios significados 

sobre os três itens selecionados da lista. Além disso, a matéria foi elaborada com base em uma 

lista feita pelo site Your Tango e, aparentemente, foi traduzida do inglês. Utilizo o advérbio 

“aparentemente” pois o site não especifica se a lista foi realmente traduzida ou se é uma versão 

adaptada do texto em inglês pela redação do portal. De início, confesso que não tinha percebido 

tantas nuances sobre o comportamento feminino na lista. No entanto, ao observá-la mais 

detalhadamente, percebi que existiam perspectivas sobre o que o senso comum constrói em 

relação ao comportamento de mulheres no que se refere ao “momento de conquista”. A lista, 

portanto, foi escolhida porque despertou sentimentos no momento de leitura do texto. 

Inicialmente, o objetivo desta pesquisa era analisar todos os itens de acordo com as minhas 

influências identitárias. No entanto, para tornar o estudo viável, foram selecionados apenas três 
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itens. A escolha dos itens 5, 6 e 8 se deu porque foram os que mais me chamaram atenção e 

despertaram emoções em mim.  

 

3 Cultura pop, Harry Potter e imaginação cívica  

 

3.1 Sobre minha relação com Harry Potter e o porquê de tratá-la nesta dissertação 

 

Antes de começar a teorizar e relacionar as narrativas com as perspectivas teóricas 

propostas nesta dissertação, creio que é necessário contar a minha relação com a saga Harry 

Potter. Tal necessidade surge porque o contato com a saga foi, dentre outras influências, 

fundamental na minha formação como ser social, ou seja, agiu diretamente na minha formação 

identitária. Para entender melhor como a série de livros e filmes influenciou minhas percepções 

sociais, preciso voltar um pouco no tempo e explicar como minha relação com Harry Potter foi 

criada/estabelecida. 

 

  Antes de começar a gostar da saga, eu tinha um certo menosprezo por ela. Não sei 

qual era exatamente o motivo, mas tentava não consumir nada que se relacionasse a ela. Isso 

mudou quando uma amiga minha insistiu para irmos ao cinema assistir ao terceiro filme, Harry 

Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que estreou em 2004. Eu tinha nove anos e ela também, de 

modo que fomos acompanhadas por sua mãe assistir ao filme. A partir desse dia, minha vida 

não seria mais a mesma. Eu posso dizer, com a devida certeza, que a saga Harry Potter 

influenciou toda minha forma de ver o mundo, me relacionar com pessoas, leituras e o mundo 

ao meu redor. Apesar de ter sido uma criança leitora, acredito que o acesso à saga Harry Potter 

foi o ponto em que a minha forma de me relacionar com as leituras mudou. Antes disso, eu lia 

os gibis da Turma da Mônica, mas não lia livros sem imagens, mesmo os que fossem adequados 

para minha idade, como O pequeno Príncipe.  

 

Depois da ida ao cinema, me interessei pela história do bruxo e de seus amigos a ponto 

de ir em locadoras em busca dos filmes anteriores e, posteriormente, dos livros que inspiraram 

a saga fílmica. Eu me lembro do primeiro livro da saga Harry Potter que eu li, foi o sexto, 

lançado em 2005. A leitura foi totalmente descontextualizada do resto da história, já que, na 

época, tinham sido lançados apenas quatro filmes, e eu não tinha lido os livros anteriores, tinha 

apenas assistido aos filmes. Ou seja, faltava, pelo menos, a leitura do quinto livro para entender 

o que viria na história do sexto. É interessante perceber a ânsia em me aprofundar na história 
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do bruxo “superou” todas as problemáticas da possibilidade de não compreender a história. 

Além disso, considerei uma grande proeza para uma menina, leitora de gibis, de 10 anos, 

conseguir ler um livro com mais de 400 páginas sem imagens ou balões. A partir desse contato 

inicial, Harry Potter carrega um papel fundamental na minha adolescência. Durante essa fase, 

foram inúmeras releituras dos livros, idas as estreias e pré-estreias dos filmes, compra de 

DVDs, camisetas, pôsteres, edições de livros em inglês, dentre outros produtos. Apesar da 

compra de produtos, minha relação com a saga vai muito além do consumo; são mais de quinze 

anos em contato com as obras, e é essa temática que pretendo abordar aqui. 

 

Após a qualificação desta dissertação, me encontrei perdida, principalmente no que se 

tratava da cultura pop e das leituras sugeridas por um dos professores da banca avaliadora. 

Apesar das minhas inúmeras leituras sobre o tema, eu não conseguia compreender como as 

perspectivas de Jenkins (2009) se encaixariam no meu trabalho. Até que, em certa leitura, 

encontrei um artigo autoetnográfico produzido pelo pesquisador e publicado em um livro que 

compila produções de vários autores. Jenkins (2013, p. 299) narra como suas releituras de 

histórias em quadrinhos (HQs) funcionaram como uma comfort food5 no período em que teve 

que enfrentar a morte de sua mãe. A partir desse momento foi que entendi qual a relação que 

eu tenho com a saga Harry Potter e que poderia ser abordada nesta dissertação.  

 

Ao tentar encaixar minha relação com a cultura pop em geral nesta dissertação, me 

questionei se seria necessário trazer e refletir sobre minha relação com Harry Potter. Mas, 

depois de tantos questionamentos e debates internos, decidi que seria importante porque, além 

de ter ajudado a constituir minhas percepções sobre o mundo, dois momentos que se 

intercruzaram no decorrer da produção da dissertação me fizeram entender o porquê de ser 

necessário trazer meu relacionamento com a saga Harry Potter.  

 

O primeiro momento, por volta de março/abril de 2020, quando eu e toda a sociedade 

estávamos em quarentena por causa da pandemia causada pelo COVID-19. Em um momento 

em que nos encontramos em situação de emergência, a busca por maneiras de escapar e fugir 

da realidade se tornaram mais frequentes. Nesse momento, Harry Potter se encaixou, mais uma 

vez, na minha vida. Eu já tinha um projeto antigo de reler toda a saga em seu idioma original, 

inglês. Mas eu sempre arranjava desculpas para postergar o projeto, “falta de tempo”, “correria 

 
5 Comidas que buscam transmitir emoções a partir do paladar  
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na rotina”, “grande volume de leituras na graduação e, posteriormente, na pós-graduação”. No 

entanto, na tentativa de me desvencilhar de tantas informações sobre a pandemia que me 

deixavam/deixam extremamente desgostosa, resolvi dar andamento ao projeto.  

 

A releitura permitiu que eu visitasse, mais uma vez, Hogwarts, a escola de magia e 

bruxaria onde estuda o protagonista da obra, e que acompanhasse as histórias de Harry Potter 

e seus amigos, Hermione e Rony. De fato, a imersão nesse mundo mágico conseguiu tirar da 

minha cabeça as questões sobre a pandemia. Finalizado o primeiro momento mencionado 

anteriormente, temos o segundo, que se entrecruza com o que foi narrado nos parágrafos 

anteriores.  

 

Se, por um lado, eu conseguia consumir os textos por causa de um escapismo, por outro, 

eu não poderia ignorar as polêmicas que envolvem a autora da saga. O segundo momento surge 

a partir de uma série de acontecimentos que resultaram na minha decisão de tratar o papel de 

Harry Potter na minha vida nesta dissertação. Primeiramente, vou me ater à contextualização 

dos acontecimentos e, posteriormente, explicarei o porquê de eles terem influenciado minha 

decisão de incluir a minha relação com a saga Harry Potter nesta dissertação.  

 

Em junho de 2020, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, fez uma crítica a um texto que 

utilizava a expressão “pessoas que menstruam”, sugerindo que o uso de tal expressão era 

equivocado. O comentário foi feito de forma irônica e sugeria alguns termos grafados de forma 

equivocada que significavam “mulher”6. Na visão da autora, o “não uso” do termo era 

excludente e apagava a existência de mulheres. O texto, no entanto, utilizava a expressão como 

uma forma de não definir gênero na tentativa de incluir pessoas não binárias, trans e outras que 

não se identificam com o sexo biológico com o qual nasceram. A polêmica atingiu proporções 

tão inimagináveis que grande parte do elenco7 da saga se posicionou contra os argumentos de 

 
6Na matéria da CNN, temos a tradução do tweet escrito pela autora: “‘Pessoas que menstruam’. Tenho certeza 

que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Wumben? Wimpund? Woomud? 

(modificações propositais da palavra “Woman”, inglês para mulher)”. 

https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/2020/06/07/autora-de-harry-potter-jk-rowling-e-criticada-por-

comunidade-lgbt-apos-tuite. 
7https://ew.com/movies/every-harry-potter-actor-whos-spoken-out-against-j-k-rowlings-controversial-

transgender-comments/. 
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Rowling, isso inclui os atores que representaram os personagens principais da saga Harry Potter 

nos filmes, como Daniel Radcliffe, Emma Watson, dentre outros8.    

 

As polêmicas envolvendo a J.K. Rowling não são assunto recente. Desde 2016, ano em 

que foi lançado o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, spin-off9 da saga Harry Potter, 

que a autora se envolve em decisões polêmicas relacionadas a suas atitudes e posicionamentos. 

A película lançada em novembro de 2016 trouxe um personagem interpretado pelo ator Johnny 

Depp, que, até os dias atuais (2020), enfrenta um processo judicial por ter sido acusado de 

agredir fisicamente sua esposa em maio de 2016 (atualmente estão divorciados devido às 

agressões10). A participação de Depp no filme despertou debates na internet sobre a contratação 

de atores de caráter duvidoso. A situação se agravou ainda mais porque Rowling já se 

posicionou publicamente várias vezes sobre ter sofrido agressões de seu ex-marido antes de 

iniciar a escrita da saga Harry Potter. A partir disso, surge a cobrança dos fãs por mais 

responsabilidade na contratação do elenco. Na época, a autora disse que não tinha participação 

ativa nas escolhas no quadro de atores e atrizes dos filmes mais recentes, como os da saga 

Animais Fantásticos e Onde Habitam, informação que, mais uma vez, desperta dúvidas entre 

os fãs, visto que, na adaptação fílmica da saga Harry Potter, a autora participou de quase toda 

a seleção do elenco.  

 

No caso do filme de 2016, eu até poderia entender a escolha da produtora do filme, 

Warner Bros., de manter a participação de Depp na película, visto que a polêmica sobre as 

agressões surgiu em maio, mas as gravações tinham sido finalizadas em janeiro, e o filme já 

estava em pós-produção. Além disso, a participação do personagem de Depp era resumida aos 

cinco minutos finais do filme. Por outro lado, mesmo depois das contestações dos fãs após o 

lançamento da película, a Warner Bros. manteve a escolha do ator e renovou seu contrato para 

o próximo filme, no qual teria participação mais ativa e receberia mais tempo de tela, uma vez 

que o personagem de Depp seria o vilão principal da película. O segundo filme da nova saga 

trouxe Depp com participação muito mais relevante que o primeiro e estreou em 2018 no meio 

de mais polêmicas que envolviam sua ex-esposa Amber Heard.  O terceiro filme seria lançado 

em 2020, mas houve um atraso na produção que não estava relacionado à pandemia. No final 

 
8https://ew.com/movies/every-harry-potter-actor-whos-spoken-out-against-j-k-rowlings-controversial-

transgender-comments/. 
9 Tipo de história paralela à saga principal, mas que se encaixa no mesmo “mundo” desenvolvido pela criadora.  
10https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/07/johnny-depp-x-amber-heard-entenda-batalha-

na-justica-do-ex-casal.html 
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de 2020, a Warner Bros. faz o anúncio da escolha de um novo ator, escalado para substituir 

Depp em seu papel. A notícia saiu em 9 de novembro de 2020, poucos dias depois de o ator ter 

perdido uma batalha judicial contra um jornal que o acusou de “espancador de esposas”11 em 

2018 por causa de toda a polêmica que envolvia sua ex-esposa, Amber Heard.  

 

Apesar de serem extremamente problemáticas, eu conseguia conviver pacificamente 

com as polêmicas relacionadas à autora. No entanto, sempre pensei que, no meu “papel” de fã, 

deveria me posicionar contra as percepções transfóbicas da autora. Já em relação ao filme, eu 

tentava manter um certo afastamento ao mesmo tempo que tentava resolver conflitos internos 

sobre o consumo ético de produções cinematográficas. E, apesar de eu apontar e comentar 

certas visões equivocadas da autora em discussões com amigos e postagens na internet, tais 

questões não interferiam diretamente na minha relação com a saga Harry Potter. Por outro lado, 

acompanhei o relato de vários fãs que ficaram decepcionados por causa dos posicionamentos 

recentes da autora. 

 

Todas essas experiências resultam no segundo momento mencionado anteriormente. A 

partir do debate sobre essas polêmicas, tive acesso a uma thread12 no Twitter na qual um 

usuário levantou questões sobre a obra que seriam potencialmente problemáticas ao meu ver. 

Dentre os assuntos estariam: racismo, antissemitismo, LGBTfobia, entre outros. Mexer com 

esses assuntos diretamente relacionados e presentes na obra é pensar na minha relação direta 

com Harry Potter. Eu sempre tentei manter um certo nível de racionalidade com a obra e 

entender que ela tem defeitos. No entanto, os defeitos, para mim, se voltariam mais para a parte 

de narrativa, alguns acontecimentos contraditórios, lacunas na história deixadas pela autora. 

Mas apontar questões que eu repudio me despertou a vontade de não dar continuidade ao meu 

projeto de releitura. Antes de tomar tal decisão, eu li e reli a thread tentando entender as 

argumentações do autor e comparando com o que conheço da obra. Tentei desesperadamente 

não encontrar as relações apontadas pelo autor. Tentei racionalizar as questões, mas falhei.  Por 

fim, resolvi não continuar meu projeto de releitura porque seria difícil demais lidar com essa 

 
11https://veja.abril.com.br/cultura/por-que-a-johnny-depp-so-deixou-animais-fantasticos-

agora/#:~:text=Na%20sexta%2Dfeira%2C%206%2C,de%20%E2%80%9Cespancador%20de%20esposa%E2%

80%9D. 
12 Espécie de uma série de publicações contínuas sobre determinado assunto produzida por um único usuário. 

Normalmente é elaborada por usuários do Twitter por causa da limitação de caracteres para postagens, típica do 

microblog. 
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situação. A decisão de não mexer com essas emoções foi mantida até ter contato com o artigo 

autoetnográfico de Jenkins (2013) e eu optar por trazê-las para esta dissertação.  

 

3.2 Harry Potter como integrante da cultura pop e exemplo de narrativa transmídia  

 

Harry Potter faz parte de um tipo de mídia que atualmente chamamos de cultura pop. 

O termo é originário do inglês e é uma redução da expressão cultura popular. Atualmente, o 

significado de cultura pop está relacionado a mídias consumidas por pessoas consideradas 

nerds ou geeks. O estudioso Stuart Hall possui trabalhos que aprofundam as perspectivas sobre 

“cultura” e “popular”. As discussões sobre cultura virão primeiro e, posteriormente, as 

percepções sobre o que é o popular serão abordadas.  

 

Hall (1997, p. 16) discorre que a cultura é envolvida por duas percepções: substantiva 

e epistemológica. A primeira o autor entende que faz parte da “estrutura empírica real e na 

organização das atividades, instituições e relações culturais na sociedade, em qualquer 

momento histórico particular”. Ou seja, a cultura constitui estruturas organizacionais de 

sociedades. Enquanto isso, a segunda percepção se refere “à posição da cultura em relação às 

questões de conhecimento e conceitualização, em como a ‘cultura’ é usada para transformar 

nossa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo”. Assim, a partir das nossas 

experiências culturais, podemos produzir significados diversos. Isso implica dizer que, mesmo 

ao consumir um mesmo material midiático, por exemplo, podemos produzir significados 

diferentes para tal. 

 

As percepções que Hall apresenta sobre cultura se aproximam dos estudos de Bruner 

(1997).  Na visão de Bruner (1997, p. 40), a cultura tem responsabilidade na constituição das 

percepções humanas “é a cultura que molda a vida e a mente humanas, que dá significado à 

ação, situando seus estados intencionais mais subjacentes em um sistema interpretativo”. Dessa 

forma, podemos entender que sujeitos, ao estarem inseridos em relações culturais, produzem 

significado de acordo com suas formações.  

  

Já em relação ao “popular”, Hall (2013) desestabiliza duas percepções pré-

estabelecidas. A primeira é uma perspectiva mercantilizada, pois, segundo o autor (2013, p.  

280), “algo é ‘popular’ porque as massas o escutam, compram, lêem, consomem e parecem 

apreciá-lo imensamente”. Tal definição é problemática para o autor porque está associada 
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diretamente com a manipulação e o consumo de materiais e produtos por parte da população. 

Isso implica dizer que as massas são receptoras passivas de tais produções. Além disso, tal 

visão pode definir a cultura popular como “a verdadeira” cultura, ou, nas palavras do autor, 

“cultura alternativa”. Tal questão também é problemática porque entende a cultura popular 

como algo autêntico, íntegro ou autônomo “fora do campo de força das relações de poder e de 

dominação culturais”.  

 

A segunda percepção, segundo Hall (2013, p. 283) é “mais descritiva” e, por isso, gera 

desconfiança.  De acordo com o autor, “a cultura popular é todas essas coisas que ‘o povo’ faz 

ou fez.” A desestabilização de tal conceito surge porque, a partir da afirmação anterior, 

podemos entender que tudo e qualquer coisa produzida por/para pessoas pode ser considerado 

cultura popular.  Além disso, Hall discorre que tal percepção cria uma dicotomia sobre o que é 

“popular” e o que “não é popular”, gerando uma oposição entre classes, dominante e dominada.   

 

Hall (2002, p. 285), portanto, sugere uma terceira percepção para o termo popular: a de 

que os significados que constituem os produtos/relações culturais são instáveis e variam de 

acordo com os processos sociais nos quais estão inseridos, pois “o significado de uma forma 

cultura e seu lugar ou posição no campo cultural não está inscrito no interior de sua forma. 

Nem se pode garantir para sempre sua posição”. Dessa forma, podemos encontrar 

correspondências entre o significado produzido por nós, ou discrepâncias para um mesmo 

símbolo cultural. Logo, o autor defende que é mais interessante entender o processo das 

relações que são estabelecidas entre pessoas e produtos culturais e não um significado único, 

inflexível e estável.   

 

 As perspectivas que Hall (1997, 2013) e Bruner (1997) apresentam sobre cultura e sobre 

o popular se conectam de forma que as produções culturais adquirem significado atualmente. 

Compreender tais percepções sobre como a produção de significado é construída por e através 

da cultura popular na qual o sujeito está inserido me faz compreender por que, no mundo da 

cultura pop, surgem tantas perspectivas divergentes entre pessoas e grupos sociais que 

consomem/consumiram a mesma obra. Tais percepções tão distintas sobre as obras perpassam 

pelo que Jenkins (2009) chama de narrativa transmídia, que envolve indivíduos/grupos sociais 

que consomem tipos de conteúdo como Harry Potter.  
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 Jenkins (2009, n. p.) enxerga as produções culturais mais recentes como uma “cultura 

da convergência” que surge a partir de três percepções principais que a permeiam. São elas: 

“convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva.” Por 

convergência o autor entende como uma diversidade de conteúdos multiplataformas que são 

produzidos para entretenimento. Já a noção de cultura participativa se refere ao consumo ativo 

de tais produções culturais, os produtores se preocupam em como os consumidores podem 

participar para contribuir com a produção de tais conteúdos. Jenkins (2009) utiliza o termo 

cunhado por Lévy, inteligência coletiva, por compreender que cada indivíduo ou grupo social 

pode contribuir com suas visões para a construção de produtos culturais.  

 

Esse tipo de produção cultural surge porque existiu a necessidade de expandir os 

conteúdos produzidos de forma que funcionassem como um “atrator cultural”, argumenta 

Jenkins (2009) utilizando o termo cunhado por Lévy. O modelo que Jenkins utiliza para 

exemplificar o tipo de narrativa transmídia é o filme Matrix, mas a definição se encaixa na 

maioria dos conteúdos produzidos atualmente, inclusive Harry Potter, pois integra “múltiplos 

textos para criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia” 

(JENKINS, 2009, n. p.). Apesar de ter sido inicialmente pensado para uma obra escrita, os 

direitos autorais dos livros sobre Harry Potter foram comprados pela produtora Warner Bros. 

com o intuito de produzir uma saga de filmes.  

 

Se considerarmos Harry Potter como um atrator cultural é porque a saga 

desenvolve/estabelece “uma base comum entre as diversas comunidades; podemos também 

definir a obra de arte como um ativador cultural, impulsionando sua decifração, especulação e 

elaboração” (JENKINS, n.p.). As percepções de Jenkins (2009) sobre decifração, especulação 

e elaboração também fazem parte de Harry Potter. Nessa perspectiva, minha relação com a 

saga se encaixa com os argumentos do pesquisador, pois os filmes e os livros não só me 

atraíram, como também me despertaram interesses para além de ambas as mídias. Algumas 

experiências pessoais podem servir de exemplo de como indivíduos e grupos sociais se 

envolvem intimamente com a saga Harry Potter: quando a data de lançamento do último livro 

estava próxima, em 2007, meus pais fizeram a encomenda para que, assim que o livro chegasse 

à loja, eu tivesse acesso a ele. Antes disso, eu buscava em comunidades do Orkut13 opiniões de 

 
13 Orkut é uma rede social antiga e semelhante ao Facebook. As comunidades eram “páginas” criadas por 

usuários que reuniam grupos de pessoas com interesses específicos.   
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outras pessoas, para quem elas estavam torcendo (para Voldemort, o vilão, ou para Harry 

Potter, o mocinho). Lembro que alguns conhecidos torciam para que Voldemort triunfasse, 

outros especulavam quem seriam personagens misteriosos que foram mencionados nos 

volumes anteriores dos livros, mas ainda não tinham aparecido na história.  

 

Todos os aspectos mencionados constituem Harry Potter como uma narrativa 

transmídia (JENKINS, 2009). Isso implica dizer que uma cultura participativa surge a partir 

das relações estabelecidas entre indivíduos/grupos sociais. Por outro lado, minha relação com 

a saga vai além dos debates sobre como seria o final da história. A partir de tais discussões em 

comunidades do Orkut, eu pude desenvolver/criar laços afetivos com pessoas que, até os dias 

atuais, são minhas amigas. A relação íntima, tanto com a saga quanto com as relações afetivas 

desenvolvidas por causa dela, são exemplos do porquê de as declarações polêmicas 

mencionadas no início desta seção terem me desestabilizado tão profundamente a ponto de eu 

abandonar um projeto de releitura da saga que eu tinha há anos por medo de 

romper/desestabilizar as percepções que eu tenho sobre a história de Harry Potter.  

 

3.3 Imaginação cívica, emoção e Harry Potter 

 

A relação tão próxima que mantenho com a saga até os dias atuais foi estabelecida 

porque, além da história em si, algumas percepções sobre a obra foram essenciais para que eu 

seguisse acompanhando tudo que envolve o universo potteriano. A partir disso, temos a questão 

sobre a produção de significado sobre produtos culturais, como a saga Harry Potter, que é 

válida para entendermos como tais produções oriundas da cultura popular ajudam a construir 

valores sobre questões sociais, como aponta Santos (2018). Tais percepções podem contribuir 

na formação das identidades dos indivíduos/grupos sociais que consomem produtos culturais.   

 

A contribuição de produtos culturais para a formação de identidades perpassa, na minha 

experiência, pelo que Jenkins, Lazaro e Shresthova (2020) chamam de “imaginação cívica”. 

Antes de explicar o que a expressão significa, farei uma breve contextualização sobre o porquê 

de chegarmos a uma situação na qual indivíduos que consomem produtos da cultura pop 

constroem percepções que se enquadram no conceito proposto pelos autores. 

 

 É muito comum observar, em fóruns de discussões na internet, notícias sobre produtos 

midiáticos, dentre outros, algumas declarações polêmicas de fãs. Nessa linha, configuro dois 
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“polos”: a primeira é uma movimentação que luta contra a pluralidade de identidades de 

personagens; a segunda, que surge em oposição à primeira, busca pluralizar identidades de 

personagens, problematizar as relações sociais representadas em produtos culturais, dentre 

outras reivindicações. Um exemplo que envolve Harry Potter ocorreu em 201614 quando uma 

atriz negra foi selecionada para interpretar uma das personagens principais da saga, Hermione 

Granger, em uma peça de teatro. Quando as notícias sobre a escolha da atriz foram 

disponibilizadas, alguns fãs começaram a se manifestar, dizendo que Hermione não é uma 

personagem negra, e a situação tomou proporções tão grandes que J.K. Rowling15 resolveu 

fazer uma declaração, atestando que a cor da pele da personagem nunca foi descrita como 

branca. Concordando com Rowling, outros fãs apontaram que a tentativa de criticar a escolha 

da atriz pode ser caracterizada como uma atitude racista e, além disso, questionando como 

poderiam existir fãs de Harry Potter racistas, como demonstra um artigo publicado no site Preta, 

nerd & burning hell16.       

  

Tal questionamento faz parte do que Jenkins, Lazaro e Shresthova (2020) consideram 

“imaginação cívica”. O termo surge a partir da observação das movimentações de fãs pela 

reivindicação de personagens/relações sociais que se adequem às mudanças culturais que 

estamos passando, como foi exemplificado sobre a polêmica da Hermione negra anteriormente.  

A demanda, no entanto, não se limita a debates sobre racismo. Pelo contrário; a luta para a 

expansão e pluralização de personagens que não sigam regras sociais heteronormativas e 

masculinizadas, como representações LGBTQI+, femininas, negros/as, asiáticos etc. é uma 

pauta para debates e exigências de fãs.  

 

Jenkins, Lazaro e Shresthova (2020, p. 5) definem imaginação cívica como “a 

capacidade de imaginar alternativas para questões sociais, políticas ou econômicas; um 

indivíduo não pode mudar o mundo sem imaginar como seria um mundo melhor.” Nessa 

perspectiva, entendo que a vontade de transformar relações sociais parte, inicialmente, de um 

imaginário criado/elaborado na mente de indivíduos e/ou grupos sociais. Além disso, 

  

[a] imaginação cívica requer e é realizada através da habilidade de imaginar 

o processo de mudança, de ver a si mesmo como um agente civil capaz de 

fazer a diferença, de se solidarizar com outros cujas perspectivas e 

 
14http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/12/jk-rowling-aprova-hermione-negra-em-peca-de-teatro-de-harry-

potter.html 
15 http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-122035/ 
16 http://www.pretaenerd.com.br/2016/06/hermione-negra-e-todas-as-formas-do.html 
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experiências são diferentes das individuais, para se juntar a uma causa maior 

com interesses compartilhados, e para trazer dimensões imaginativas para 

espaços e locais do mundo real. (JENKINS, LAZARO, SHRESTHOVA, 

2020, p. 5)  
 

Se, por um lado, temos experiências que despertam a imaginação cívica, Jenkins, 

Lazaro e Shresthova (2020. p. 10) alertam para a tentativa de tentar colocar todas as 

reivindicações em prática: “nem todos os textos de cultura pop falam por todos os grupos” e 

reforçam que a “utopia” de uns pode se tornar a “distopia” de outros. Por outro lado, os autores 

entendem que a imaginação de “mundo como um lugar melhor” pode, sim, ser utilizada como 

uma percepção que luta e nos faz crescer, no sentido de justiça social, como sociedade.  Tal 

percepção me lembra o tema que foi abordado na metodologia sobre os construtos teóricos de 

Sousa Santos (2007), como as perspectivas que o autor traz sobre viver em sociedade sabendo 

respeitar e lidar com as diferenças do outro, sem precisarmos lidar com “inclusão”. Como 

resultado disso, existem movimentações que exigem atitudes mais responsáveis em relação aos 

criadores desse tipo de material para além das questões de representatividade identitária mais 

pluralizada, uma das pautas mais famosas entre grupos que buscam debater temas sociais 

relacionados à cultura pop. É nesse momento que minha relação com Harry Potter e a 

imaginação cívica se conectam.   

 

Apesar de eu ter mencionado aspectos polêmicos sobre a autora de Harry Potter como 

principais motivadores para minha decisão de incluir minha relação com a saga nesta 

dissertação, minhas percepções anteriores às polêmicas sobre J.K. Rowling e a obra foram 

diferentes das relações que mantenho com a autora e a saga atualmente. Em 2007, ano em que 

foi lançado o último livro da saga Harry Potter, a escritora deu uma entrevista para o jornal 

alemão The Volkstrant17 alegando que a inspiração para o principal vilão da saga, Lord 

Voldemort, era Adolf Hitler. A afirmação trouxe consigo a possibilidade de ampliar as 

possibilidades de leituras tanto em relação ao vilão, quanto em relação à saga.  

 

 O personagem Lord Voldemort surge, inicialmente, como um inimigo que Harry Potter 

precisa derrotar ao final da saga. No entanto, a história se desenvolve como uma relação entre 

pessoas que defendem o que acham correto e outras que concordam com as perspectivas 

apresentadas por Voldemort. O vilão é elaborado de forma que se apresenta, desde jovem, 

 
17http://www.the-leaky-cauldron.org/2007/11/19/new-interview-with-j-k-rowling-for-release-of-dutch-edition-

of-deathly-hallows/ 
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como uma pessoa sedenta por poder, por se achar superior a pessoas não bruxas (chamadas de 

trouxas, na saga) e, também, na tentativa de se tornar imortal. 

 

Litza e Camargo (2016) demonstram os pontos de encontro nas personalidades de Hitler 

e Voldemort:  ambos tiveram infâncias difíceis e foram menosprezados; Hitler escreveu o livro 

Mein Kampf, enquanto Voldemort possui um diário; o nazista se achava um messias, o 

personagem fictício acredita ser superior por ser dotado de magia, dentre outros exemplos. 

Apesar de tantas semelhanças, a que chama mais atenção é a questão racial que ambas as 

figuras tratam em seus ideais. Enquanto Hitler acreditava que a raça ariana seria superior a 

outras, Voldemort tecia seus ideais com base de que bruxos eram superiores a trouxas.  

 

Os ideais de Voldemort apresentados o levam a juntar uma quantidade considerável de 

pessoas que concordam com ele e seguem seus passos. Normalmente, tais seguidores são 

descritos por Rowling como “comensais da morte” e vêm de linhagens muito antigas de 

famílias inteiramente bruxas, ou, como são chamados, puro-sangue. As famílias puro-sangue 

são caracterizadas como preconceituosas e utilizam termos pejorativos para caracterizar bruxos 

que não se encaixam em tal categoria. Bruxos nascidos18 de família inteiramente trouxas são 

chamados pejorativamente de “sangue ruim”. Tal percepção é suficiente para que as famílias 

puro-sangue apoiem os ideais de Voldemort e tentarem se sobrepor ao mundo dos trouxas. Isso 

mobilizou duas guerras no mundo criado por J.K. Rowling. São chamadas de Primeira e 

Segunda Guerras Bruxa, respectivamente. Apenas a segunda é tratada na saga principal de 

livros.  

 

 Por outro lado, existem personagens que discordam dos ideais defendidos por 

Voldemort. As figuras que se opõem aos ideais do vilão são bruxos que entendem e consideram 

válida a relação entre bruxos e trouxas. Entre eles, é formada uma organização, chamada de 

Ordem da Fênix, como forma de resistência e combate aos ideais de Voldemort. Tal grupo 

surgiu na Primeira Guerra do Mundo Bruxo e ressurge na Segunda Guerra, tema tratado na 

saga Harry Potter. A Ordem da Fênix é mais do que um grupo que busca enfrentar Voldemort 

e seus seguidores, é uma organização que busca, através de lutas, estabelecer políticas pacifistas 

nas quais os bruxos não acreditem que são superiores a trouxas por serem dotados de magia.  

 
18 Apesar de parecer que a magia é passada de forma genética aos descendentes, a saga não aborda como poderiam 

nascer bruxos em famílias inteiramente trouxas. A situação oposta também ocorre: famílias inteiramente bruxas 

podem possuir parentes em quem a magia “não despertou”, os quais são chamados de abortos.  
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A partir das percepções apresentadas podemos observar que o paralelo existente entre 

o mundo real e o mundo que foi construído por Rowling.  Mas tais questões não foram as únicas 

que estabeleceram uma conexão entre o mundo fantástico e o mundo real. O fato de o universo 

de Harry Potter ter apresentado duas grandes guerras também nos permite entender que as 

inspirações para tais conflitos foram Primeira e Segunda Guerras Mundial. Dentre tais 

paralelos, é importante perceber como Rowling estabeleceu questões importantes sobre raça e 

etnia na obra. Uma das melhores amigas de Harry Potter, Hermione Granger, desafia as 

questões sobre a suposta superioridade bruxa que Voldemort tanto prega. Nascida trouxa, a 

jovem bruxa luta contra o preconceito de alguns colegas de classe que a chamam 

pejorativamente de sangue ruim. Mas tal questão não a impede de se destacar nas aulas e ser 

considerada a melhor aluna da turma por outros colegas, amigos e professores.  

 

A partir do contexto apresentado, podemos ver como as percepções estabelecidas por 

J.K. Rowling ao longo da saga são capazes de despertar uma “imaginação cívica” (JENKINS, 

LAZARO, SHRESTHOVA, 2020) para os leitores de Harry Potter. Eu me incluo nessa 

perspectiva porque, ao ter contato com a matéria citada anteriormente, sobre a autora ter se 

inspirado em Hitler para criar o personagem Voldemort, consigo estabelecer uma conexão entre 

a mensagem passada nos livros e fatos históricos. Além disso, o fato de a autora ter explicitado 

uma das “inspirações” para construir o vilão permitiu que conexões entre a história de Harry 

Potter e eventos históricos fossem estabelecidas.  

 

Traçar o paralelo mencionado anteriormente me permitiu estabelecer uma percepção 

mais aprofundada sobre relações sociais. As questões sobre superioridade que são tratadas nos 

livros precisam ser aprofundadas, mas esse não é o foco do presente trabalho. No entanto, tal 

contextualização é importante, pois os problemas sociais trabalhados metaforicamente por 

Rowling influenciaram na minha formação identitária.  

 

A construção identitária perpassa, também, pelos sentimentos despertados em mídias 

produzidas pela cultura pop. Jenkins (2007) demonstra como as emoções dos indivíduos que 

consomem tais materiais podem ser moldadas a partir das mídias produzidas. O autor, no 

entanto, comenta que, muitas vezes, as produções produzem, sem muito esforço, emoções. 

Jenkins (2007, p. 3) chama tal fenômeno de o clímax uau e expande: 



39 

 

A maior parte da cultura popular é moldada por uma lógica de intensificação 

emocional. Está menos interessada em nos fazer pensar do que em nos fazer sentir. 

Ainda, tal distinção é bem simples: cultura pop, no seu melhor, nos faz refletir por nos 

fazer sentir 

 

 Rosaldo (2019, p. 37) também entende a perspectiva sobre como as emoções 

influenciam nossas percepções: “‘selves’ e ‘personalidades’ não são coisas interiores e 

duradouras, mas conglomerados de modos de agir e de compreensão que derivam da vida 

social”. A partir disso, posso afirmar que a forma como a saga foi construída foi suficiente para 

me fazer refletir e aprofundar minhas ideias sobre questões sociais. A questão da emoção de 

que Jenkins (2007) e Rosaldo (2019) tratam é interessante de ser pensada por mim nesta 

autoetnografia porque descobrir, aos 12 anos, que Hitler foi a principal inspiração para a criação 

de Voldemort me fez entender melhor como e o porquê de suas motivações estarem, na minha 

leitura, equivocadas. Nas palavras de Bruner (1993, p. 54, grifo do autor), isso implica dizer 

que “nós sabemos, a partir da nossa própria experiência de contar histórias consequentes sobre 

nós mesmos, que há um lado inelutavelmente ‘humano’ na produção de significado.”  

 

Além disso, toda a saga, tanto de livros quanto de filmes, também trata a maneira como 

nos portamos perante situações sociais. Duas frases das películas que são bastante conhecidas 

entre os fãs de Harry Potter e que me tocam profundamente são as seguintes: “Tempos difíceis 

estão por vir e, em breve, teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil.” (HARRY 

POTTER e o Cálice de Fogo, 2005) 2) “O mundo não se divide em pessoas boas e comensais 

da morte. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado do qual decidimos 

agir. Isso é o que realmente somos.” (HARRY POTTER e a Ordem da Fênix, 2007) 

 

Ambas as frases foram ditas por personagens que eram participantes ativos da Ordem 

da Fênix. A primeira foi dita a Harry Potter por Dumbledore, diretor da escola em que o 

protagonista estudava. O contexto na qual a frase foi dita se insere no final do quarto filme, 

momento em que Voldemort ressurge19 e Dumbledore prevê a Segunda Guerra Bruxa, causada 

pelo vilão.  O contexto da frase do personagem me fez, e ainda faz, refletir sobre como algumas 

de nossas escolhas poderiam ser mais fáceis se tentássemos nos abster. Por outro lado, a 

facilidade que isso traria não seria capaz de, por exemplo, liberar um peso na consciência de 

 
19 Após a tentativa de matar Harry Potter ainda bebê, Voldemort sumiu e, com isso, a Primeira Guerra Bruxa foi 

finalizada. No quarto livro, Voldemort consegue ressurgir mais forte e dá andamento ao seu plano inicial de 

sobrepor o mundo bruxo ao trouxa.  
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não me posicionar sobre questões de injustiça social. Retomo aqui a situação exposta 

anteriormente sobre as polêmicas causadas pelos pronunciamentos de Rowling. Seria muito 

mais fácil eu não exprimir meus pensamentos e não a censurar por causa de comentários 

transfóbicos. Mas seria incoerente e hipócrita da minha parte não tomar a mínima atitude em 

relação a isso, pois foi com a própria história que ela criou que eu aprendi que, por mais que 

seja difícil, devemos nos manter firmes aos nossos princípios de justiça social. Isso inclui 

apontar equívocos sobre pensamentos que são trans-excludentes, por exemplo.   

 

Já a segunda citação foi dita a Harry Potter por seu padrinho, Sirius Black. Antes de me 

aprofundar sobre os sentimentos que a frase me causa, faço uma breve introdução sobre o 

personagem para entendermos por que tal fala é tão significativa para mim. Sirius Black é um 

personagem interessante porque nasceu em uma família puro-sangue e teve toda uma formação 

que poderia se voltar para os ideais de Voldemort. No entanto, a forma que Rowling criou o 

personagem fez com que ele recusasse todas as perspectivas de sua família sobre linhagem, 

raça “pura” e os preconceitos sobre os bruxos nascidos trouxas (“sangue ruins”) de forma que 

o padrinho de Harry Potter se aproximasse dos ideais da Ordem da Fênix. Por ter ideais tão 

distintos dos de sua família, Sirius Black foi “expulso” de sua família.  

 

Dada a apresentação do personagem, voltemo-nos à frase destacada. O quinto filme, no 

qual a passagem é enunciada, o personagem principal passa por situações de conflito interno 

no qual acredita que está se voltando para o “lado ruim” e teme se assemelhar ao vilão, 

Voldemort. Em um desabafo com seu padrinho, Harry Potter menciona como está se sentindo 

e Sirius Black expõe seu ponto de vista utilizando tal frase. Para mim, é interessante perceber 

que o personagem tem uma visão ampla e demonstrar que nós não somos unicamente bons ou 

ruins, mas que existem nuances e influências que nos permitem seguir diversos caminhos.  Isso 

implicou na produção de significado de que nós podemos fazer escolhas diante do que 

acreditamos ser caminho mais responsável e que se conecta com nossos valores e ideais.  

 

Na minha relação com Harry Potter, os momentos de emoção ao perceber as frases de 

figuras que são quase como mentores do personagem principal me fizeram perceber que 

podemos buscar ser melhores do que imaginamos ser.  Se, ao “aprender”, dentre outras 

experiências, com os mentores de Harry Potter que precisamos tentar ser melhores do que 

somos é entender que precisamos nos encaminhar para lados que consideramos corretos. 
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Entender que somos sujeitos que podem buscar justiça social me permitiu sentir repulsa 

pelas atitudes de Voldemort. A partir da minha formação como leitora por causa de Harry 

Potter pude tecer valores que leem o vilão como purista, preconceituoso e sedento de poder. 

Tais perspectivas não são, inicialmente, realizadas racionalmente. Retomando a perspectiva 

elaborada por Jenkins (2007) sobre a cultura pop ser um espaço que, através de emoções, pode 

nos fazer refletir, é interessante perceber que minha aversão por ideais como os de Voldemort 

não tem origem racional. Pelo contrário, é a partir das emoções que tenho a sensação de repulsa 

em relação aos valores do vilão e que tento racionalizar minhas próprias perspectivas sobre 

justiça social. 

 

Já que as perspectivas de Voldemort me fizeram compreender melhor questões sobre 

pureza racial e, também, sobre resistência a esses valores, é possível entender que a saga Harry 

Potter teve papel fundamental na minha formação como ser social. A saga não traz um debate 

aprofundado sobre raça e etnia, por exemplo, mas me fez entender que a tentativa de ser 

superior porque detemos alguma forma de poder é equivocada e que é necessário resistir a tais 

formas, de maneira que possamos defender uma sociedade com menos discrepâncias sociais. 

Isso implica o meu entendimento de saber lidar com as diversas maneiras de ser, com a 

diferença do outro, ideia de Sousa Santos (2007) que já foi mencionada anteriormente. 

 

Acredito que meu interesse pelas relações de poder na sociedade surgiu a partir do 

contato inicial com Harry Potter. Ao longo da escrita deste trecho, minha orientadora cobrou 

bastante a relação com o gênero, visto que é um dos temas principais da dissertação. No 

entanto, as percepções mais gerais sobre estruturas sociais e relações de poder foram os 

assuntos que ficaram mais cravados em minha mente. Harry Potter, de forma alguma, mudou 

meus pensamentos sobre gênero, raça e classe, mas introduziu algumas reflexões que foram 

fundamentais para o desenvolvimento de minha identidade.  

 

A minha relação com o feminismo, que será tratada na seção seguinte, surgiu a partir 

do meu entendimento sobre relações de poder operam na sociedade e sobre como existem 

formas de resistir a isso. Em Harry Potter podemos observar a forma de resistência ao 

totalitarismo de Voldemort por meio da Ordem da Fênix. Além disso, existem outras histórias 

de resistência na saga que não caberão aqui.  
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Assim, as construções de sentido estabelecidas por mim durante as inúmeras leituras e 

releituras da saga Harry Potter permitiram que fosse constituída uma “imaginação cívica” em 

relação a situações de injustiça social. Ademais, gostaria de adicionar que concordo com o 

termo “imaginação cívica” cunhado por Jenkins, Lazaro e Shresthova (2020) mas, já que temos 

indivíduos que vão além de imaginar uma sociedade mais igualitária e passam a agir, 

poderíamos dizer que, a depender do consumidor de cultura pop, é possível despertar uma 

noção sobre “responsabilidade cívica” como uma maneira de buscar saber lidar com a diferença 

do outro (SOUSA SANTOS, 2007).  

 

 

4 Condição histórica da mulher no Brasil e movimentos feministas 

 

 Em muitas leituras é comum observar as inquietações das mulheres que culminaram 

no movimento chamado feminismo entre o fim do século 19 e início do século 20. No entanto, 

o movimento não surgiu sem um contexto propriamente dito, existiram várias movimentações 

prévias que resultaram na sua existência. Para isso, é necessário observar como as condições 

sociais das mulheres foram estabelecidas antes de o feminismo se constituir como um 

movimento político. Nesta seção, apresento algumas perspectivas sobre a condição da mulher 

durante a colonização, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Posteriormente, faço uma 

abordagem sobre o feminismo brasileiro. Por isso, resgato um breve panorama histórico, a 

partir da chegada dos portugueses ao Brasil, sobre as relações entre papéis sociais e as 

condições sociais da mulher no Brasil.  

 

A escolha dos períodos históricos, entre a chegada dos colonizadores portugueses até 

os dias atuais, foi feita porque, como dito anteriormente, observamos que as diversas correntes 

do movimento feminista não surgiram desmotivadas. Pelo contrário, a partir da condição 

histórica das mulheres podemos entender o porquê de reivindicações específicas surgirem para 

diferentes tipos de mulheres. Por isso, as etnias relacionadas a mulheres, como a branca, negra 

e indígena, foram escolhidas por mim pelo fato de serem as principais etnias que constituem a 

população brasileira.  

 

A partir do recorte apresentado acima, pretendo demonstrar, primeiramente, as 

condições das mulheres no momento em que o Brasil era colônia de Portugal, pois as relações 

e papéis sociais impostos para as mulheres de tais etnias foram extremamente diferentes. Por 
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esse motivo, em um primeiro momento exponho quais eram as funções/papéis sociais da 

mulher indígena no período da chegada dos portugueses no Brasil. Depois, com a chegada de 

mulheres portuguesas no país, explico como eram hierarquizadas essas relações. 

Posteriormente, por causa do tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, discorro um pouco 

sobre qual era o papel/relação social da mulher negra na construção da sociedade brasileira.  

 

Depois do breve panorama histórico sobre a condição das mulheres no Brasil Colônia, 

exploro como surgiu uma tímida movimentação de mulheres burguesas no século 19, 

pensamento que serviu de base para o feminismo como movimento político que ganhou força 

no século 20.  Tal período histórico foi de muita efervescência para reivindicação de direitos 

sobre/para mulheres. No Brasil, tivemos diversas formações, como o movimento feminista 

anarquista, acadêmico, burguês, dentre outros.  

 

 As movimentações citadas, no entanto, são destacadas e estudadas em detrimento de 

outras formas de ser mulher. Isso resulta em um esquecimento por parte do movimento 

feminista de estudar/ressaltar a importância de mulheres que também foram importantes para 

a formação da sociedade brasileira, como a indígena e a negra. Tal lacuna demonstra que os 

estudos encontrados sobre a mulher indígena, por exemplo, são restritos ao momento inicial da 

colonização. Já a condição da mulher negra é tratada, brevemente, em movimentos 

abolicionistas. No entanto, tal movimentação se limita à época que se buscava o fim da 

escravidão no Brasil.  Nos movimentos feministas surgidos no século 20, as condições de 

mulheres indígenas e negras são esquecidas.  

 

Tal “esquecimento” em relação a outras formas do sujeito mulher se dá porque existiu 

a produção de uma concepção universalista que considerava apenas a mulher branca como 

centro dos debates feministas e, por consequência, ocorre um esquecimento e apagamento de 

etnias que sofreram opressões a partir da chegada dos portugueses ao Brasil, como será exposto 

a seguir.  

 

4.1 As mulheres no Brasil Colônia 

 

Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, as relações sociais entre os povos nativos 

eram diferentes das que foram impostas pelos colonizadores. Teles (1993) aponta que a 
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mulher20 indígena exercia diferentes funções. Algumas poderiam ser chefes de povos, 

“possuíam moradias e áreas de cultivo” (1993, p. 16), eram responsáveis pela colheita e 

plantação, outras poderiam ser escravizadas pelos seus esposos. A autora ainda aponta que as 

relações amorosas poderiam ser monogâmicas ou poligâmicas.  

 

Depois da chegada dos portugueses ao Brasil, as relações indígenas mudaram, Darcy 

Ribeiro (1995) aponta que, antes da chegada dos jesuítas, a relação inter-racial era estimulada 

pela Coroa, visto que a população portuguesa não seria capaz de se espalhar com tanta 

facilidade em um território tão extenso quanto o Brasil. Por isso, foram oferecidos prêmios 

como forma de estímulo para os homens portugueses engravidarem mulheres indígenas a fim 

de gerar descendentes e mão de obra no país.  

 

Após a chegada dos padres jesuítas, a catequização dos povos nativos, segundo a 

monarquia, era a principal motivação de Portugal para trazê-los para o Brasil. Teles (1993) 

aponta que a catequização era uma maneira de impor os costumes portugueses aos indígenas. 

Dessa forma, foi estabelecida a relação social entre os “civilizados” (portugueses) e 

“selvagens” (povos nativos). Como consequência disso, as relações inter-raciais entre 

indígenas e brancos passaram a ser mal vistas e condenadas pela coroa e pelos jesuítas. 

 

 Vistos pelos portugueses como “selvagens”, o uso da força/violência foi fundamental 

para impor os costumes sociais europeus aos indígenas. O padre Anchieta, um dos maiores 

nomes dos jesuítas no Brasil, ajudou a disseminar a ideia de que “homens [servem] para 

trabalho escravo e as mulheres como esposas, concubinas ou empregadas domésticas” (TELES, 

1993, p. 17). Tais relações sociais implicam em uma imposição de ideais eurocêntricos para 

relações sociais do colonizador para com os nativos. As mulheres indígenas sofreram ainda 

mais as consequências de tais atos, porque se os nativos, de forma geral, não eram vistos como 

indivíduos dotados de racionalidade, as mulheres, que estavam acostumadas a outras relações 

sociais, sofreram ainda mais a imposição dos costumes portugueses. Lugones (2014, p. 938) 

argumenta como uso da força no processo “civilizatório” foi desumano:  

 

A “missão civilizatória” colonial era a máscara eufemística do acesso brutal aos corpos 

 
20 Os termos são utilizados porque a própria autora os emprega, mas compreendo que, por causa das relações 

sociais que poderiam não ser baseadas em gênero, poderiam existir outros nomes. Mas, por não conhecer os termos 

propícios, me utilizo do termo que foi imposto a tais indivíduos e relações sociais, visto que não é o objetivo desta 

pesquisa traçar um panorama sobre os termos utilizados pelas sociedades nativas.  
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das pessoas através de uma exploração inimaginável, violação sexual, controle da 

reprodução e terror sistemático (por exemplo, alimentando cachorros com pessoas 

vivas e fazendo algibeiras e chapéus das vaginas de mulheres indígenas brutalmente 

assassinadas). 
 

Lugones (2014) é incisiva ao demonstrar a parte mais perversa e desumana da 

colonização nas Américas. Ela aponta que os povos nativos foram reduzidos a seres “não 

humanos”, reduzidos a “animais, incontrolavelmente sexuais” (LUGONES, 2014, p. 936). 

Nessa perspectiva, mulheres também não eram vistas como humanas e, se as mulheres brancas 

eram consideradas o ideal a ser atingido, as colonizadas, como menciona a autora, tiveram seu 

sexo negado. Partindo desse princípio, comento aqui a posição de que a mulher branca já possui 

um lugar de privilégio por conseguir se constituir como um ser humano “possuidor” de gênero 

e não ser reduzida a um animal selvagem. Como demonstra a estudiosa Lugones (2014. p. 939), 

“‘mulher colonizada’ é uma categoria vazia: nenhuma mulher é colonizada; nenhuma fêmea 

colonizada é mulher.” Tal posição, no entanto, não impediu que a mulher branca sofresse 

opressões impostas pela sociedade.  

 

 Além do uso da força, Teles (1993) e Lacerda (2010) demonstram que as mulheres 

indígenas foram usadas, por causa de sua função reprodutora, e perderam a liberdade. O 

trabalho externo em atividades como a lavoura e a domesticação de animais fazia parte da 

cultura das mulheres indígenas, que, além dessas tarefas, também exerciam a maternidade e se 

responsabilizavam pela higiene, argumenta Freyre (2003). Assim, ao serem inseridas nas 

relações sociais portuguesas como mulheres escravizadas e serem relacionadas exclusivamente 

aos afazeres domésticos, não conseguiram se adaptar à nova dinâmica que lhes foi imposta.   

 

Ademais, o costume português-cristão separava o sexo por prazer do sexo como função 

reprodutora. Isso constitui a ideia de que mulheres não eram dotadas de sexualidade, questão 

imposta à mulher branca, que também foi direcionada para a mulher indígena. Caso fosse 

demonstrada alguma relação de prazer entre o ato sexual e a mulher indígena, as mulheres 

seriam denominadas de animais/viragos ou até mesmo comparadas com o Satanás, como 

aponta Lugones (2014, p. 938):  

 

    A confissão cristã, o pecado e a divisão maniqueísta entre o bem e o mal 

    serviam para marcar a sexualidade feminina como maligna, uma vez que as 

    mulheres colonizadas eram figuradas em relação a Satanás, às vezes como 

    possuídas por Satanás. 
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 Tal percepção permanece até tempos mais recentes, visto que, em 1992, foi publicada 

uma matéria no jornal Folha de São Paulo sobre meninas indígenas “terríveis” que seriam 

capazes de “estuprar soldados” quando estão no “cio”, como exemplifica Teles (1993). Isso 

implica que a sexualidade feminina, apesar de lutas constantes do feminismo, principalmente 

da segunda onda21, para “naturalizá-la”, segue sendo mal vista. E, no caso de mulheres 

indígenas, considerada animalesca.     

 

 No início da colonização, quando poucas mulheres brancas tinham vindo para a colônia, 

as nativas já sofriam exploração sexual e operária. Em virtude de seu papel social associado a 

atividades domésticas, não existia motivo para mulheres brancas virem ao Brasil, pois a 

população portuguesa que mudara para o Brasil até então era majoritariamente composta por 

homens, cujo objetivo era cuidar de questões financeiras e políticas no país. Uma vez que seu 

papel social era relacionado a atividades domésticas, não existia motivo para que mulheres 

brancas mudassem para o Brasil, pois a população portuguesa que veio para o Brasil era 

majoritariamente homens, que vinham cuidar de questões financeiras e políticas no país. No 

entanto, com a missão dos jesuítas de “colonizar” a terra, as mulheres brancas foram 

convocadas para povoarem o país, como demonstra Teles (1993). Existia, como argumenta 

Lugones (2014, p. 937), uma relação de oposição entre homem e mulher o período colonial, 

além disso, as posições sociais também se tornavam quase que binárias: a “missão civilizatória, 

incluindo a conversão ao cristianismo, estava presente na concepção ideológica de conquista e 

colonização”. 

 

A partir da necessidade de “povoamento”, o discurso sobre a “missão civilizatória” 

permitiu que a sexualidade fosse um pouco mais difundida. No entanto, é necessário observar 

isso com cautela. Anteriormente, o ato sexual era abominado pela igreja e era restrito à 

procriação, no entanto, com o objetivo do povoamento e de aquisição de novos fiéis, existia 

uma tentativa de naturalização do sexo dentro do casamento. Para ser tomado de forma 

aceitável para a igreja, a própria instituição estabeleceu um padrão comportamental para a 

mulher da elite na época, como demonstra Moreira (2005, pp. 27-28): “mulher recatada, sem 

ardores sexuais, submissa e principal propagadora do catolicismo junto aos filhos.” 

 

É interessante observar que o ideal cristão de povoamento seria a reprodução entre 

 
21 As ondas do movimento feminista serão abordadas mais adiante.  
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indivíduos brancos, estimulado pela ideia de pureza da raça (LACERDA, 2010). Pois, se 

considerarmos que já existiam pessoas que habitavam o país, não era necessário um 

“povoamento”. 

 

Dessa forma, observamos, mais uma vez, que o principal papel social da mulher era o 

da reprodução. O tipo de educação que lhes era dado era para manter a organização social 

trazida pelos portugueses: “lavar, coser e fazer renda” (TELES, 1993, p. 19). Nessa perspectiva, 

a mulher branca se mantinha submissa à ordem patriarcal-europeia, sem questionar as relações 

sociais estabelecidas pelo modelo eurocêntrico de sociedade. A justificativa, como afirma Teles 

(1993), para tais repressões sociais em relação à mulher era bíblica: Eva foi a pessoa que 

induziu Adão ao pecado, por isso, merece tal punição e tratamento por parte da igreja e dos 

homens.   

 

 Enquanto para mulheres brancas a pureza e submissão era pregada, o sistema 

escravocrata se organizava para controlar os escravizados que vinham para o Brasil: africanos 

que falavam as mesmas línguas e casais eram separados com o intuito de não se organizarem 

para promover rebeliões contra os senhores de engenhos. Teles (1993) aponta que a economia 

inteira na época colonial do Brasil se pautou na escravidão. Em relação às mulheres negras, o 

trabalho era relacionado a atividades domésticas, quando trabalhavam nas casas dos senhores 

de engenho, tais como a amamentação para os filhos “legítimos” dos senhores e senhoras de 

engenho; quando não estavam relacionadas ao trabalho doméstico, suas funções eram 

semelhantes ao dos homens escravizados em lavouras. 

 

 A mulher negra era vista, também, como “parceira” para atividade sexual, “podendo 

até ser alugada a outros senhores” (TELES, 1993, p. 21). Ademais, eram responsabilizadas pela 

“iniciação” sexual dos filhos homens dos senhores de engenho. Além do abuso sexual pelo 

prazer, a gravidez das mulheres negras não deixava de ser um investimento para os senhores 

de engenho, aponta Del Priori (1990). Ao engravidarem, mulheres dariam luz a bebês que 

futuramente seriam escravizados, visto que as crianças nascidas eram consideradas 

propriedades dos senhores de engenho. Teles (1993) destaca a forma de mulheres escravizadas 

se rebelarem contra tal sistema: fugas para formação de quilombos, abortos para evitar que seus 

bebês fossem escravizados.  

 

 Apesar de mencionar que esses eram os principais papéis sociais estabelecidos para 
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mulheres no geral, Teles (1993 ressalta algumas exceções. Há casos de mulheres brancas 

pertencentes à classe social dominante que assumiram a administração de terrar e suas 

produções agrícolas, assim como mulheres negras que se voltaram para a fundação, resistência 

e luta nos/por quilombos. Em relação a mulheres indígenas, Teles (1993) aponta uma única 

mulher, Clara Camarão, que ajudou na luta contra os holandeses no Brasil. 

 

 Perceber como as relações/papéis sociais foram constituídos de formas diferentes para 

tais etnias me permitiu entender que diferentes tipos de mulheres precisam resistir a violências 

distintas. Antes da produção deste trabalho, eu tive pouquíssimo contato com teorias 

feministas. Toda a minha formação foi pautada em consumir conteúdos em páginas na internet. 

Uma das palavras que mais li em conteúdos e debates produzidos na internet foi sororidade.  

Eu não lembro exatamente quando/onde foi a primeira vez que li a expressão. Talvez tenha 

sido entre 2013 e 2014, quando eu tinha entre 18 e 19 anos. Lembro que, pelo contexto 

apresentado, tinha entendido o que significava e não fiz nenhuma pesquisa sobre o tema.  

 

 Porém, tenho um palpite de onde eu li a palavra pela primeira vez. Eu gostava de 

acompanhar o canal da YouTuber JoutJout. Também não lembro qual foi o primeiro vídeo que 

assisti no canal citado, mas lembro que, por acompanhar e gostar tanto dos assuntos levantados 

pela criadora de conteúdo, passei a acompanhar mais de perto os vídeos e também a acessar 

um grupo no Facebook criado por fãs da digital influencer. Lá, as discussões eram diversas e 

também estavam relacionadas aos conteúdos postados no canal. Dentre os assuntos, estavam 

os debates sobre relações/papéis sociais de mulheres. Provavelmente foi no meio de uma das 

discussões que li a palavra “sororidade”. Depois de observar tantas mulheres falando sobre a 

expressão decidi procurar qual seria a definição da palavra no Google.  

  

Mais uma vez, não lembro em qual site pesquisei, mas lembro de ter lido uma definição 

etimológica da palavra. Ao pesquisar um sentido semelhante para citar nesta pesquisa, 

encontrei o seguinte22: 

A palavra sororidade deriva da junção da palavra de origem latina 

“soror,oris”, com o sentido de irmã, e do sufixo nominal também latino -

dade, este sufixo designa uma qualidade ou estado. Portanto, a palavra 

sororidade indica na sua origem “condição ou qualidade de irmã”. (grifo do 

dicionário) 

 
22 

https://www.dicio.com.br/sororidade/#:~:text=Significado%20de%20Sororidade,se%20%C3%A0quela
%20estabelecida%20entre%20irm%C3%A3s.&text=Etimologia%20(origem%20da%20palavra%20sor
oridade,oris%20%22irm%C3%A3%22%20%2B%20dade. 



49 

 

 A interpretação da expressão em conjunto com as leituras que eu fiz no grupo do 

Facebook mencionado anteriormente me fizeram refletir sobre como é necessária uma união 

entre mulheres com o ideal em comum: lutar por nossas ideias, liberdades etc.  

  

Mas, ao mesmo tempo em que eu começava a entender os sentidos de sororidade, 

também observava os debates sobre mulheres negras não passarem pelas mesmas experiências 

que mulheres brancas como eu. Tais debates implicaram na minha tentativa de entender melhor 

as pautas debatidas por mulheres negras no grupo. Esse assunto será abordado mais adiante, na 

seção “Feminismo decolonial pela desuniversalização do sujeito mulher”.  

 

O debate mencionado no parágrafo anterior é importante por que, ao longo desta 

subseção, pude observar que existem relações de poder entre as diferentes classes, etnias e 

grupos sociais. Por exemplo, existem relações de poder entre o homem branco e a mulher 

branca no processo colonial. Enquanto o homem era um ser que dominava espaços públicos, a 

mulher era restrita ao espaço privado. Através dessa imposição, a mulher estava ligada 

diretamente à função de exercer a maternidade e cuidar da casa. Por outro lado, existia uma 

relação de poder entre a mulher branca, gestora da casa grande, pois não era a única responsável 

pelos afazeres domésticos, já que, como vimos, a maior parte das tarefas árduas para manter a 

casa era de pessoas escravizadas.  

 

4.2 As mulheres no Brasil Império  

 

 A mulher branca, ao longo dos anos, conseguiu ocupar alguns espaços públicos. A 

chegada da família real no Brasil exigiu mudanças no comportamento social da elite. A partir 

desse momento, era permitida a circulação das mulheres em eventos sociais para a 

“organização de festas e reuniões” (MOREIRA, 2005, p. 30). Contudo, não era permitido que 

a mulher estivesse desacompanhada ou que tivesse interesses próprios, pois a organização de 

tais eventos era em prol da família e, principalmente, do marido. Apesar de tais “avanços”, a 

função principal da mulher continuava “ser mãe” e “governanta” da casa, por isso, observamos 

que a mulher se restringia a espaços públicos relacionados à vida social, e não no âmbito 

político. No final do século 19, já tínhamos o interesse na educação da mulher, no entanto, o 

conhecimento era voltado para o entretenimento nas reuniões de família e, além disso, visava 

tornar as meninas boas companheiras para seus futuros maridos. Assim, “Aulas de piano, 
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francês, canto e dança” (MOREIRA, 2005, p. 31) era o estudo que as meninas da época tinham 

acesso.  

 

 Na primeira metade do século 19, começaram a surgir as primeiras movimentações de 

mulheres da classe social dominante para a tentativa de melhoria de seus direitos. Teles (1993) 

menciona que o acesso à educação era até o primeiro grau, e a educação era relacionada ao lar 

porque o papel vigente, para mulheres, ainda era o de dona de casa, esposa e mãe. Apesar de 

aprenderem assuntos como matemática, o ensino era básico e não permitia ir muito além das 

quatro operações. Além disso, a autora ressalta a baixa remuneração das professoras.  

 

Já na segunda metade do século 19, devido à crescente urbanização das cidades e 

modificações nas relações econômicas, algumas questões em relação ao papel social da mulher 

começam a mudar, principalmente no que tange à educação. Além disso, Teles (1993) comenta 

que mulheres da classe dominante organizavam e ajudavam movimentos abolicionistas, dentre 

as contribuições a venda de flores para levantar dinheiro e participações para entretenimento, 

como canto e piano, em eventos abolicionistas estavam entre as ações das mulheres. No 

entanto, não lhes era permitido falar publicamente. Tal movimentação pode ser considerada o 

início de ideais feministas entre mulheres brancas.  

 

 Enquanto isso, mulheres negras se organizavam de forma diferente. Motivadas pela e 

para sobrevivência, suas organizações pautavam-se em revoltas contra os senhores de engenho, 

participavam ativamente de rebeliões e fugas para os quilombos. Teles (1993) destaca Maria 

Firmina dos Reis como uma exceção, escritora e professora, escreveu Úrsula, primeiro 

romance abolicionista brasileiro escrito por uma mulher, e fundou uma escola mista, onde 

dedicou-se ao ensino de crianças pobres.   

 

Teles (1993), principal fonte de estudos sobre as condições das mulheres no Brasil, não 

cita o papel da mulher indígena na época. Outros estudos encontrados sobre a condição da 

mulher indígena em obras produzidas por Del Priore (2004) e Pinsky e Pedro (2010) apenas 

tratam da condição da mulher indígena na época da colonização. Outros autores que tratam 

sobre os indígenas em geral, como Darcy Ribeiro (1995) e Gilberto Freyre (2003), também 

abordam brevemente a condição da mulher indígena no período colonial. Já Cunha (1992) e 

Grupioni (1994) tratam apenas de um panorama geral sem aprofundar os estudos sobre 

mulheres indígenas. Mais recentemente, temos acesso a algumas produções sobre mulheres 
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indígenas em relação ao movimento feminista e a condição da mulher indígena em momentos 

atuais (SACCHI, 2003) (SOUZA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020). Se, por um lado, os estudos 

sobre a condição da mulher indígena eram esquecidos, por outro, debates sobre a condição da 

mulher branca começaram a ganhar a mídia no Brasil Império.  

 

 Nessa época, a imprensa exerceu papel fundamental para ampliar o debate sobre o papel 

da mulher branca na sociedade. Seguindo tal temática, os periódicos tiveram papel fundamental 

para tentativa de ampliar debates (PINTO, 2003) (TELES, 1993) sobre os papéis/relações 

sociais da mulher na sociedade brasileira. Inicialmente com debates sobre moda, os jornais, 

folhetins e pasquins ampliaram suas perspectivas para debater sobre cultura, política e 

educação para mulheres. Entre o final do século 19 e o início do século 20, surgiram inúmeros 

periódicos que tratavam de tais temáticas. O destaque principal vai para Francisca Diniz, 

criadora do semanário O sexo feminino (1973), que “dirigiu-se diretamente às mulheres, para 

que tomassem consciência de sua identidade e seus direitos” (TELES, 1993, p. 34). 

 

O processo de urbanização das cidades entre o final do século 19 e o início do 20 deu 

margem para a mudança de pensamentos na sociedade brasileira. Com o fim do sistema 

escravista e o crescente capitalismo na época, as relações sociais começam a se alterar aos 

poucos e começam a surgir novas formas de resistência. A classe operária se formava pelos 

imigrantes europeus que vieram para o sul do país e, como consequência, os ex-escravizados 

foram ainda mais marginalizados (TELES, 1993). Por outro lado, a classe burguesa começava 

a ascender. A classe social dominante dos senhores de engenho, no entanto, era mantida e 

tentava se adaptar ao novo regime econômico.  

 

Considerando que minha formação no feminismo já tinha sido estabelecida e pensando 

em um recorte de raça e classe, foi um pouco difícil tentar compreender as tímidas 

manifestações de mulheres da classe social mais alta. Uma experiência que ficou muito 

marcada na minha mente foi a leitura do livro Orgulho e Preconceito, da escritora Jane Austen. 

Mais uma vez, minha memória falha no que se refere a lembrar de datas e períodos da minha 

vida. No entanto, lembro que realizei a leitura em um período próximo do término da 

graduação, provavelmente em 2017, visto que em 2018 eu quase não tive tempo para leituras 

pessoais. Uma rápida consulta ao Skoob23 me diz que o término da leitura foi há, 

 
23 Rede social de livros.  
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aproximadamente, três anos. Na época, minhas perspectivas sobre feminismo estavam bem 

consolidadas, se considerarmos minhas experiências com os debates no Facebook sobre o tema. 

A partir disso, o interesse pelo livro surgiu porque eu já tinha visto alguns comentários falando 

sobre como o livro era “avançado para a época” e como Jane Austen escreveu “doses de 

feminismo” em seu texto. 

 

Ao terminar a leitura, no entanto, eu me perguntei: onde está o feminismo nesse livro? 

A minha mente do século 21 não conseguia conceber como aquela leitura poderia ser feminista. 

Eu não acredito que tenha ficado decepcionada com o livro, afinal Jane Austen é uma excelente 

escritora, e eu acreditava que só o fato de ela ser mulher e ter escrito e publicado um livro no 

século 19 era um grande feito. Acredito, na verdade, que eu tenha ficado intrigada e passei a 

questionar como as pessoas poderiam considerar aquele livro feminista. Mas, por outro lado, 

não percebi que o equívoco estava nas minhas reflexões.  

 

Depois de alguns meses refletindo sobre a leitura, percebi que minha interpretação 

estava equivocada. Eu estava julgando uma obra que tem mais de 200 anos com a mentalidade 

de alguém que teve acesso a estudos e outras oportunidades inimagináveis na época de 

produção do livro. A partir disso, eu consegui entender que, em um período no qual o 

casamento era um negócio, a luta da personagem principal de casar por amor pode ser 

considerada um grande questionamento para a sociedade da época.  

 

Perceber tal questionamento no texto me fez olhar de forma mais branda e julgar menos 

as mulheres da época. Além disso, em uma sociedade na qual mulheres não eram nem 

permitidas a entender um pouco mais sobre as quatro operações matemáticas, como foi 

mencionado no início desta seção, é de se esperar que os questionamentos e tensões viessem 

de forma mais tímida e pouco articulada. Confesso que também me esforcei para não julgar as 

ações nos movimentos abolicionistas das mulheres, como a venda de flores e a oferta para 

fornecerem entretenimento nos movimentos. 

 

Por outro lado, preciso ressaltar que a forma de resistência de mulheres escravizadas 

nos quilombos é admirável. Além disso, considero a figura de Maria Firmina dos Reis 

extremamente importante para pensarmos as questões de classe e raça na formação social do 

Brasil. Enquanto tínhamos uma escritora negra, nordestina, abolicionista que fundou uma 

escola para crianças pobres, outras mulheres vendiam flores para arrecadar dinheiro para os 



53 

senhores de engenho promoverem festas em prol da abolição da escravatura. Apesar de tentar 

não julgar, a discrepância entre as formas de resistência entre essas duas formas de ser mulher 

é enorme.   

 

4.3 Brasil República e Primeira Onda Feminista  

 

 O início de uma abertura para novos pensamentos permitiu que o movimento feminista, 

como uma organização política, tivesse espaço para debates.  Intitulado dessa maneira, surgiu 

entre o final do século 19 e o começo do 20, no qual a principal reivindicação era o voto 

feminino. Duarte (2019) aponta que a década de 20 foi um momento de efervescência para o 

movimento feminista no Brasil. Além da reclamação da falta de representação e participação 

política feminina, uma das pautas também era o direito do acesso de mulheres ao ensino 

superior e da expansão de suas áreas de atuação, tais como a participação de mulheres na 

indústria, comércio, repartições e hospitais. 

 

A chamada Primeira Onda do Feminismo, ou sufrágio, tinha como principal motivação 

conceder o direito do voto às mulheres, visto que tal direito era exclusivo dos homens na época. 

Influenciado pelo sufrágio nos Estados Unidos e Europa, no Brasil, o início do movimento 

feminista também se caracterizou pela tentativa de aquisição do direito ao voto. Pinto (2003) 

aponta que direitos políticos das mulheres era a principal motivação para o movimento e, 

também, principal ponto de encontro entre três vertentes feministas que movimentaram o início 

do século 20 no Brasil. A primeira volta-se para a luta da mulher como possibilidade de voto e 

votante, a segunda tem como principal foco de defesa a educação da mulher e a terceira é o 

feminismo que se volta para questões sociais sobre o trabalho da mulher.  

 

A primeira vertente do movimento feminista não questiona as relações sociais 

estabelecidas entre homens e mulheres pelo patriarcado. Por isso, é considerada uma versão de 

um feminismo “bem comportado” (DUARTE, 2019) (PINTO, 2003). A principal representante 

de tal vertente é Bertha Lutz, que, ao estudar na França e entrar em contato com o movimento 

sufragista europeu, traz para o Brasil a visão “mulher como sujeito portador de direitos 

políticos” (PINTO, 2003, p. 14). A feminista fundou a Federação Para o Progresso Feminino e 

tinha, como principal motivação, a aquisição do voto feminino, pois acreditava que, através do 

voto, mulheres poderiam adquirir participação política.  
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Além disso, Pinto (2003) alega que tais articulações se voltam majoritariamente para o 

direito a aquisição do voto não só porque era tendência de movimentos feministas estrangeiros, 

mas também porque encontrava apoio nas esferas dominantes da população. A autora (2003, 

p. 26) acrescenta:  

 

Era, portanto, um feminismo bem comportado, na medida em que agia no limite da 

pressão intraclasse, não buscando agregar nenhum tipo de tema que pudesse pôr em 

xeque as bases da organização das relações patriarcais.  

 

Assim, podemos entender que tal perspectiva estava mais preocupada em manter seu 

status social e se igualar à posição social do homem em vez de promover uma desestabilização 

na estrutura social que vinha sendo mantida no Brasil até então. A falta das questões sobre 

classe é a principal crítica que mulheres de outros movimentos feministas fizeram ao 

feminismo “bem-comportado”.  

 

Por outro lado, a segunda vertente se ocupava em buscar o direito à educação para a 

mulher como forma de emancipação feminina. Um país em que os estudos para mulheres se 

voltavam apenas para as atividades do lar no século 19, como foi demonstrado anteriormente, 

e no qual a primeira mulher a ingressar no ensino superior ocorreu em 1881 (TELES, 1993), a 

luta pela educação entre mulheres se fez necessária. Pinto (2003) afirma que a movimentação 

se diferencia do feminismo seguido por Bertha Lutz porque tinha o apoio da imprensa. Os 

jornais que defendiam tal causam, no entanto, eram independentes e não participavam da 

grande imprensa, diferentemente do tipo de jornalismo que apoiava as causas da vertente do 

feminismo burguês e bem-comportado. O periódico fundado por Francisca Diniz, mencionado 

anteriormente, ainda rodava pelo país e se tornou cada vez mais político. Tal movimentação 

foi exercida por mulheres intelectuais que buscavam dar acesso à educação para meninas, visto 

que, nos séculos anteriores, a educação formal era destinada a meninos. Dessa forma, a partir 

da educação, seria possível a emancipação da mulher perante as opressões.   

 

Já a terceira vertente é considerada a versão “mal comportada” do feminismo. 

Discordava do feminismo burguês a respeito da conquista do voto ser a única mudança a ser 

feita nas relações sociais e defendia a “emancipação nos diferentes planos da vida social, a 

instrução da classe operária e uma nova sociedade libertária” (DUARTE, 2019, s. p). Ou seja, 

o feminismo anarquista, ou movimento anarcofeminista, possuía uma perspectiva crítica 

relacionada a questões de classes sociais nas quais as mulheres se encaixavam.  Formado 
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principalmente por operárias e intelectuais da esquerda, tinha seus próprios debates internos e 

críticas ao movimento feminista burguês.  

 

As pautas internas giravam em torno das relações sociais entre homens e mulheres.  Por 

um lado, o anarquismo, ao reconhecer a mulher como companheira de luta, estabelecia uma 

relação de gênero igual entre homens e mulheres. Por outro, se recusava a reconhecer a 

dominação masculina em relações sociais. Pinto (2003) declara, ainda, que existia uma 

dificuldade interna de reconhecer as dominações de classe e de gênero como diferentes. Em 

outras palavras, “a questão de gênero era percebida como um aspecto organizador de um dos 

elementos estruturantes das desigualdades presentes nas relações de trabalho” (PINTO, 2003, 

p. 34). Ou seja, dentre as reivindicações estavam as pautas de que a mulher era explorada no 

trabalho e, ao chegar em casa, ainda era responsável pelos afazeres domésticos; e também da 

carga horária abusiva que não permitia horários para mulheres estudarem, aponta a autora.    

 

As passeatas, protestos e greves eram as principais formas de reivindicação dos direitos 

dos trabalhadores. Juntos, mulheres e homens da classe trabalhadora lutavam para a redução 

do horário da jornada de trabalho. Um manifesto escrito por três operárias publicado no jornal 

anarquista Terra livre merece destaque, pois denunciou a carga horária de trabalho abusiva dos 

trabalhadores. Os homens conquistaram a diminuição de sua carga horária, reduzida de nove 

horas e meia por dia para oito horas diárias. As mulheres, no entanto, não tiveram sucesso, e 

os patrões mantiveram a carga horária inicial. (TELES, 1993) (PINTO, 2003).  

 

Enquanto mulheres operárias e burguesas lutavam, cada uma à sua maneira, por espaços 

e representações públicas, as mulheres negras foram ainda mais marginalizadas. A crescente 

urbanização nas cidades e a chegada dos imigrantes europeus foi responsável pela 

marginalização ainda mais ferrenha dos ex-escravizados. À mulher negra, sobrou o papel “de 

garantir a sobrevivência da família quando apenas ela conseguia um serviço remunerado” 

(TELES, 1993, p. 42). A mulheres indígenas, mais uma vez, não são mencionadas.  

 

  A Primeira Onda Feminista, no Brasil, não obteve grandes avanços em relação aos 

direitos da mulher e perdeu força no final década de 30, anos após a conquista do direito ao 

voto. As movimentações sociais da época reivindicavam a volta da democracia, visto que, em 

1937, foi estabelecido o Estado Novo, ditadura proclamada por Getúlio Vargas. Nesse período 

ainda houve a preocupação em relação ao fascismo crescente no mundo e no Brasil. As 
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movimentações feministas em tal período foram de pouca efervescência. Teles (1993), 

entretanto, menciona algumas movimentações em relação ao direito das mulheres, tais como: 

alguns debates sobre maternidade e disponibilidade de creches, equidade salarial.  

 

 Como já foi mencionado, meu contato inicial com o feminismo já surgiu em conjunto 

com o debate sobre diferentes formas de ser mulher. No entanto, é interessante perceber como 

as experiências de diversos tipos de ser mulher contam uma história e buscam desestabilizar 

questões específicas vividas por elas. Dito isso, entendo, por exemplo, a pauta do “feminismo 

bem-comportado” ao tentar fazer com que o voto fosse o principal objetivo do movimento.  

 

 Com base na leitura e na formação que eu tenho em 2020, mais de um século depois da 

ocorrência dos eventos mencionados, seria muito fácil criticar as sufragistas, principalmente as 

burguesas de classe alta, e dizer que tal percepção não é importante. Entendo e concordo que o 

direito ao voto era (e ainda é) uma questão importante, pois era uma tentativa de se equiparar 

politicamente aos homens, ou seja, era necessário tornar a mulher uma cidadã, um sujeito 

político. Afinal, precisamos ser representadas politicamente a fim de que mulheres, com as 

mesmas perspectivas ideológicas que nós, estabeleçam políticas destinadas e pensadas sobre e 

para mulheres. Apesar de a conquista do direito ao voto ter quase 100 anos, a participação das 

mulheres na política ainda é muito escassa.  O site Politize apresenta um gráfico da participação 

feminina na esfera política no Brasil dividida por estados. Em primeiro lugar aparece o Amapá 

com 41% de representatividade feminina na política. Fiquei surpresa com o percentual, que é 

bastante elevado.  Por outro lado, o estado que fica em segundo lugar é o Rio Grande do Norte 

com apenas 18,6%. Observo uma diferença gritante entre os estados que ocupam o topo da 

lista. Em último lugar, temos o Amazonas com apenas 5,7% de mulheres ocupando cargos 

políticos. Se, atualmente, temos pouca representação política, não consigo imaginar o contexto 

social para mulheres antes da década de 1930. 

 

A falta de representação das mulheres na política segue acontecendo porque, em minha 

leitura, houve poucos avanços em relação ao pensamento sobre a necessidade de representar 

mulheres politicamente. Assim, a conquista do voto não seria suficiente para propor soluções 

para este problema. Seria (e ainda é) necessário políticas que abordem o tema de forma que as 

representações políticas sejam mais pluralizadas. 

 

Ainda assim, as críticas feitas às sufragistas são de fundamental importância porque, 
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além do estabelecimento da mulher como sujeito político, era essencial pensar em outras 

camadas da sociedade, como no caso das mulheres operárias ou negras.    

  

Apesar de eu conhecer um pouco da história do feminismo de primeira onda no Brasil, 

principalmente no que tange às sufragistas, eu não conhecia o movimento anarcofeminista. Foi 

interessante perceber que já existiam manifestações capazes de entender as questões de classe 

que envolviam os diferentes tipos de ser mulher. Por outro lado, como foi observado por Teles 

(1993), não existia uma percepção sobre raça, por exemplo. Isso me incomoda um pouco, 

porque a maior parte das mulheres operárias eram imigrantes e, por consequência, as mulheres 

negras foram mais marginalizadas do que já eram.  O fato de não mencionarem mulheres 

indígenas também me incomoda, porque é uma camada social constantemente marginalizada 

e esquecida. Apesar de terem sofrido bastante, as histórias de mulheres indígenas não são 

recuperadas pelos movimentos feministas, apenas mais recentemente existe uma preocupação 

em relação ao feminismo decolonial, como veremos mais adiante.  

 

 4.4 O Brasil na Ditadura Militar e a Segunda Onda Feminista 

O movimento feminista de segunda onda só ressurgiu na década de 60. No período 

anterior ao ressurgimento do movimento, um livro será fundamental para as reinvindicações 

que viriam na década de 60, O segundo sexo, da escritora francesa Simone de Beauvoir, que 

teve grande repercussão nos pensamentos feministas da época, de acordo com Pinto (2010).  

 

Nos Estados Unidos e na Europa existiu uma efervescência cultural libertária perante 

ao corpo feminino, surgindo movimentos como o hippie nos Estados Unidos, no qual uma das 

principais ideias era “paz e amor” e a defesa da liberdade do corpo. Já na Europa, os 

movimentos acadêmicos sofreram impactos a fim de subverter perspectivas masculinas no 

âmbito dos estudos científicos. Além disso, o surgimento da pílula anticoncepcional agregava 

à luta feminista, porque permitia o planejamento familiar. Pinto (2010) informa que é na 

segunda onda, influenciada pelos pensamentos de Betty Friedan, em A mística feminina, que 

existe um questionamento sobre as relações de poder entre homens e mulheres e uma busca, 

por parte do movimento feminista, de demonstrar que as relações sociais entre homens e 

mulheres deveriam ser revistas. Dentro dessas perspectivas, a luta pelos direitos iguais e 

movimentos identitários também estavam em pauta, aponta a estudiosa.  Por questões históricas 

situadas no Brasil, a segunda onda do movimento feminista se diferenciou do que acontecia no 

contexto ocidental como foi apresentado.  
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 O Brasil passava por uma ditadura militar que foi instaurada em 1964 e influenciou 

diretamente nos movimentos sociais e políticos do país. Num primeiro momento, os 

movimentos de mulheres estavam desorganizados. No entanto, ao longo do tempo, o regime 

forçou as mulheres a ampliar suas pautas para lutar pela liberdade de expressão, ir de encontro 

a repressão e lutar pela redemocratização, como demonstra Duarte (2019). Apesar da repressão 

imposta pela Ditadura Militar, pautas sobre anistia, carestia e o direito a creches surgiram entre 

os debates, como apontado por Teles (1993).  

 

A crescente industrialização permitiu que o Golpe Militar reduzisse os direitos 

trabalhistas. O contexto social era de crescente miséria: surgimento de favelas, arrocho salarial, 

inflação, péssimas condições de trabalho, estudo tecnicista para formar mão de obra, 

mortalidade infantil nos centros urbanos e violência crescentes caracterizavam o contexto em 

que se encontrava a camada mais baixa da população (TELES, 1993). Como era necessário 

trabalhar para conseguir se sustentar, as mulheres começaram a ingressar ainda mais no 

mercado de trabalho. As mulheres, por serem consideradas dóceis e submissas, eram 

exploradas pelos patrões e recebiam salários menores do que seus colegas homens, além de 

começar a exercer tarefas mais monótonas e repetitivas. Caso estivessem grávidas, não eram 

contratadas ou eram demitidas. Por causa da necessidade de mão de obra, foram escolarizadas 

no modelo tecnicista, mas não foram “favorecidas profissionalmente”. Teles (1993, p. 58) 

discorre que as mulheres eram majoritariamente “incorporadas nas carreiras ditas femininas” 

e, quando ocupavam lugares “masculinos”, o salário, ao invés de ser equiparado para cima, era 

reduzido para homens e mulheres. Tal contexto é relacionado a classe mais baixa da população. 

Por outro lado, as mulheres burguesas acompanhavam revistas como Claudia, que levantava 

pautas como “deve uma mulher recém casada trabalhar?” e “trabalhar para não ser bibelô”.  

 

Outro ponto destacado por Teles é a tímida participação de mulheres que tentaram lutar 

por democracia e liberdade. A autora aponta que é difícil estimar um número de participantes, 

mas foram contabilizadas em torno de 12% as mulheres que morreram ou desapareceram na 

luta contra a Ditadura Militar. Entre as participações, existia um conflito interno entre 

companheiros de guerrilha, pois mulheres eram vistas como intelectualmente inferiores. Além 

disso, relacionamentos eram desvalorizados, por isso, o ideal era a abstinência sexual. A 

sexualidade das guerrilheiras foi, portanto, menosprezada. Por outro lado, como militares 

esperavam lutar com homens, mulheres se disfarçavam melhor nas lutas armadas, 
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principalmente em centros urbanos, onde podiam se misturar com a população.  

 

Entretanto, também havia mulheres, principalmente burguesas e de classe média, 

conservadoras, que defenderam a Ditadura Militar, aponta Costa (2013). De acordo com Teles 

(1993), essas mulheres participaram da Marcha com Deus, pela pátria e pela família, e 

ajudaram na captura de militantes de esquerda. Tais ações envolviam disfarces de casais para 

espionar, perseguir e prender militantes da oposição. A participação, no entanto, não era 

estendida a interrogatórios e torturas, pois acreditava-se que mulheres não teriam coragem de 

participar de tais atos (TELES, 1993).  

 

As primeiras movimentações explícitas de mulheres foram organizadas por donas de 

casa e mães que buscavam melhores condições de vida. Da classe social mais baixa, surgiram 

organizações para formar associações de bairro que visavam melhorar as condições de trabalho. 

Dentre as manifestações estão: abaixo-assinados e cartas direcionadas aos governantes para 

reivindicar melhores condições de vida, aumento de salário e creches.  

 

Tais movimentações tiveram apoio dos militantes da esquerda e, se por um lado, 

tiveram apoios dos tímidos movimentos feministas da época, por outro, líderes da esquerda 

tentavam controlar as temáticas que eram tratadas. Os assuntos permitidos eram: condições do 

trabalho doméstico, educação para crianças e discriminação no trabalho. Os assuntos proibidos 

eram: aborto, estupro e sexualidade. Militantes da esquerda chegaram a negar que estupros 

ocorriam no Brasil e mencionavam que isso apenas acontecia na Europa, demonstra Teles 

(1993). Desse modo, podemos observar que o interesse na luta das mulheres era relacionado a 

questões de classe social, mas quando buscavam debater questões exclusivamente relacionadas 

a gênero, as pautas eram menosprezadas. Essa movimentação de mulheres de classe social mais 

baixa não é considerada por Pinto (2003) como movimento feminista, pois, segundo a autora, 

não questionava as relações sociais entre homens e mulheres.  Contudo, é necessário valorizar 

tais ações por necessidade das condições de melhorias de trabalho para mulheres da classe 

trabalhadora, visto que as movimentações estavam lutando por direitos femininos.  

 

Se, por um lado a classe trabalhadora de mulheres estava lutando por melhores 

condições de vida, por outro a classe burguesa se encontrava em um “vazio político”, como 

discorre Pinto (2003). No início da década de 70, um grupos de intelectuais de esquerda e de 

classe média alta se reunia para debater assuntos que tinham “consumido” na Europa e Estados 
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Unidos. Pinto (2003) declara que o grupo discutia várias temáticas, mas era quase como um 

encontro entre amigas. Sarti (1998, p. 5) concorda: “O aborto, a sexualidade, o planejamento 

familiar e outras questões permaneceram no âmbito das discussões privadas, feitas em 

pequenos ‘grupos de reflexão’, sem ressonância pública”. 

 

Em 1975 a situação começa a mudar um pouco. A ONU declarou o ano de 1975 o Ano 

Internacional da Mulher e tal declaração foi uma ótima oportunidade para o início de uma 

articulação que viria a se estabelecer nos anos seguintes. Por causa do medo de represália, as 

organizadoras, que gostariam que o debate fosse exclusivamente feminino, convidaram 

homens e propiciaram o debate com o tema “Pesquisas sobre o comportamento da mulher 

brasileira”. Além disso, existia uma “recusa” em aceitar o movimento feminista de ambas as 

partes do regime, tanto de direita quanto de esquerda. Por isso, as organizadoras optaram por 

deixar de fora o termo. Pinto (2003) aponta que o evento foi um sucesso, pois conseguiu tornar 

o movimento público, fazendo-o sair do âmbito privado, e por incentivar uma busca por 

institucionalização por meio de uma oficialização de um centro que pensasse as questões da 

mulher. A partir disso, foi elaborado o Centro da Mulher Brasileira (CMB) com um objetivo 

definido: “refletir sobre a condição da mulher na sociedade” (MARQUES, ZATTONI, 2014, 

p. 61) 

 

No entanto, o medo de represália de ambas as partes que se confrontavam no regime 

ditatorial apareceu como um dos principais “reguladores” do tímido movimento feminista, 

como apresenta Sarti (1998). Os militares e conservadores da direita consideravam o 

feminismo uma questão “política e moralmente perigosa”, referencia Pinto (2010, p. 17). E, 

por essas mulheres serem ligadas a movimentos contra a Ditadura Militar ou terem parentes 

que faziam oposição ao regime as feministas, sofriam medo de represália. Além disso, sofriam 

preconceito pelos esquerdistas e marxistas que “viam o feminismo como uma luta menor ou 

ameaça à unidade” (PINTO, 2003, p. 57), visto que tais grupos enxergavam que, qualquer coisa 

que desviasse da luta de classes, “tinha a cor da traição” (PINTO, 2003, p. 52) 

 

Além disso, havia um conflito interno que dividia a participação das integrantes do 

CMB. De um lado, mulheres acreditavam que a luta de classes em prol das operárias era o 

papel central da luta feminista. Pinto (2003) analisa essa primeira vertente como um feminismo 

“bem-comportado”, cujas integrantes eram “filhas” de Bertha Lutz por tentarem estabelecer 

políticas e reformas para pensar a questão da mulher proletária. De outro, existiam mulheres 
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que queriam lidar com problemas sobre a mulher e o corpo, com as temáticas que tratavam de 

aborto, sexualidade, contracepção. A autora discorre que essa vertente foi mais radical, e que 

as discussões traziam uma problemática “burguesa ou mesmo moralmente inadequada” 

(PINTO, 2003, p. 59). 

 

Apesar dos conflitos internos, Pinto (2003) argumenta que o CMB chegou a agregar 

três vertentes diferentes do feminismo: a marxista, a liberal e a radical. A primeira voltava-se 

principalmente para a problemática da mulher proletária e focava em sua luta de classe. A 

segunda queria debater questões sobre a individualidade da mulher de forma coletiva, a fim de 

tornar as opressões sobre o corpo da mulher questões públicas. Na terceira, as mulheres 

“colocavam sua própria condição de mulher no centro da discussão” (PINTO, 2003, p. 60). As 

duas primeiras, apesar de terem pautas diferentes, mantinham o objetivo em comum da luta 

coletiva entre/por mulheres. Já a terceira, foi menos aceita por sobrepor questões individuais 

ao coletivo (PINTO, 2003).  

 

O CMB, apesar dos conflitos internos, também foi responsável por tornar público os 

desejos do movimento feminista na época. Para isso, foi lançada uma carta, em 1978, com 

algumas reivindicações gerais e específicas. Pinto (2003, p. 61) lista:  

 

[gerais:] anistia ampla, geral, irrestrita; eleições livres e diretas, para todos os 

cargos eletivos; Assembléia Geral Constituinte,  soberanamente eleita; fim da 

carestia. [específicas]: criação de creches nas empresas e principalmente nos 

bairros; aumento do número de áreas de lazer, principalmente nos bairros 

pobres; aumento do número de escolas e de horas letivas; ampliação e 

melhoria da merenda escolar nas escolas públicas; igualdade salarial; 

condições mais adequadas de trabalho.” 
 

Dadas as exigências, Pinto (2003) argumenta que as reivindicações se aproximavam 

mais do Clube de Mães, e dos movimentos que foram mencionados anteriormente por mulheres 

de baixa renda e proletárias, que do movimento feminista, que buscava debater questões de 

opressão sobre a mulher. Mas questiono: por que tais reivindicações não poderiam ser, também, 

pauta do movimento feminista? Se pretendemos debater as questões que competem à mulher, 

as reivindicações do CMB são extremamente válidas, porque existe uma questão que perpassa 

não só por questões de gênero, mas de raça e classe.  

 

Além do CMB, no final da década de 1970, surge uma tendência cientificista mais forte 

no Brasil, por esse motivo, foi criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. As 
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organizadoras faziam parte dos grupos que debatiam o feminismo em suas casas no início da 

década de 1970, como foi mencionado anteriormente. A ampliação dos debates levou, apontam 

Pinto (2003) e Duarte (2019), a novos feminismos que se desenvolveriam com força na década 

de 1980, dentre eles, o feminismo acadêmico. Tal vertente desenvolveu a discussão sobre a 

mulher e levou-a para a universidade durante o processo de redemocratização.   

 

4.5 O feminismo na Redemocratização 

 

O processo de redemocratização após a Ditadura Militar ficou marcado pela expansão 

do movimento feminista.  Ocorreu uma nova divisão entre os movimentos feministas, dessa 

vez associado a partidos políticos. A cisão se deu porque existia uma parcela do movimento 

feminista que buscava uma institucionalização junto ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB, atualmente a sigla do partido é apenas MDB), enquanto outra parte do 

movimento, relacionada ao Partido dos Trabalhadores (PT), acreditava que existiam questões 

sociais que não “poderiam advir de uma estreita colaboração entre o movimento e o Estado” 

(PINTO, 2003, p. 69). A institucionalização ocorreu, mas não sem represálias das feministas 

relacionadas ao PT e a militantes da esquerda. Dentre as reivindicações das petistas, estava a 

luta por creches. Pinto (2003, p. 71) chama a atenção para uma fala de Lobo, líder feminista de 

esquerda:  

 

A questão da mulher não pode mais ser uma questão de esposas de políticos 

e chás beneficentes. Nós abandonamos o status de objeto para sermos tema. 

A luta por nossa liberação não tem como base uma liberação acordada, porque 

nós somos sujeito desta luta, nós devemos então decidir nossa vida; os 

movimentos populares de mulheres querem tomar as suas próprias decisões. 

E nós esperamos que haja lugar neste novo governo para esta participação 

(LOBO apud PINTO, 2003, p. 71)  

 

A fala de Lobo é visceral e expõe nitidamente uma crítica aos movimentos feministas 

relacionados ao PMDB. A crítica que a militante tece pode ser entendida com uma crítica ao 

movimento feminista burguês, que possuía outras pautas. Os debates do feminismo burguês, 

representado pelo PMDB, se voltavam para questões sobre libertação sexual, planejamento 

familiar e aborto, por exemplo. Por outro lado, apesar de serem pautas importantes, existiam 

outras questões relacionadas a necessidades populares, como a falta de creches já mencionada. 

Além disso, Pinto (2003, p. 71) menciona a falta de limitação entre interesses pessoais e 

movimentação política:  

Se o recrutamento ocorre a partir do Estado, a tendência é que partido e 
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movimento venham a se confundir, resultando daí que, por mais feministas 

que sejam as mulheres recrutadas, elas acabarão ficando de alguma forma 

comprometidas com as propostas de governo. 

 

A institucionalização, por outro lado, permitiu que uma bancada de mulheres fosse 

selecionada para participar da constituinte para elaboração de uma nova Constituição. O 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), elaborado a partir das feministas a favor 

da institucionalização, em conjunto com o presidente Tancredo Neves, foi responsável por 

publicar a Carta das Mulheres à Assembleia Constituinte com demanda relacionada à 

participação de mulheres na política, como demonstra Costa (2013). Se considerarmos os 

panoramas anteriores sobre a participação da mulher na elaboração de uma nova constituinte, 

como foi em 1933, que apenas uma mulher foi eleita e, em 1946, ano no qual nenhuma mulher 

foi eleita, não podemos deixar de ressaltar que essa é uma participação histórica, como afirma 

Sarti (1988), já que 26 mulheres foram eleitas para participar da constituinte. Se, por um lado 

isso é um marco importante para a luta feminista, por outro, insisto em observar que a diferença 

de participação política entre mulheres e homens é gritante, visto que foram 26 mulheres entre 

559 pessoas eleitas para participar da elaboração da nova Constituição.  

 

 Apesar de tantas lutas relacionadas aos direitos das mulheres, minha mãe, nascida no 

interior do Maranhão, não teve acesso a tais informações. Por outro lado, teve contato direto 

com as formações patriarcais sócio-históricas que ficaram enraizadas no imaginário brasileiro 

sobre os “direitos” e “deveres” das mulheres.  Quando menciono que minha mãe nasceu em 

um interior, muitas pessoas podem pensar em um interior mais “atualizado”, com energia, água 

encanada e, algumas vezes, acesso à internet. No entanto, minha mãe nasceu e passou parte de 

sua infância em um povoado ao qual o acesso era uma estrada de barro, no verão, e onde, no 

inverno, não tinha passagem por causa das enchentes.  

 

 Além disso, o fogão era à lenha, a água de poço, e o acesso a mídias como televisão 

não existia. O pouco de tecnologia a que minha mãe teve acesso foi o rádio. Nesse contexto, 

seu acesso à educação foi quase nulo. Ela já me contou inúmeras vezes que teve acesso à escola 

até os 10 anos, quando concluiu o Ensino Fundamental 1 no interior em que nasceu, mas que 

precisava ir a uma cidade um pouco maior para concluir seus estudos. No entanto, seu pai não 

permitiu que ela se mudasse para a casa de um parente próximo de forma que ela pudesse 

estudar. Mesmo que seus irmãos mais velhos estivessem morando lá, não lhe foi dada a 

permissão para sair de casa para prosseguir com os estudos. Assim, ela só conseguiu iniciar o 
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Ensino Fundamental 2 após três anos da conclusão do Ensino Fundamental 1, quando toda a 

família se mudou para uma cidade maior. Posteriormente, ela se mudou mais uma vez, dessa 

vez para a capital do Piauí, Teresina, local onde concluiu o Ensino Médio na modalidade das 

Escolas Técnicas (atualmente são chamadas de Institutos Federais). 

  

 Outra situação que marcou a história da infância de minha mãe foi de que seu pai 

também não a deixava cortar o cabelo. Um de seus sonhos, quando era menina, era ter o cabelo 

mais curto. Seu pai, meu avô, como forma de satisfazê-la, comprou uma peruca, mas não a 

permitiu cortar o cabelo.  Recentemente, no Natal de 2020, quando minha avó fez uma visita a 

nós, eu pude vê-la conversando com minha mãe sobre as atitudes do meu avô. Elas comentaram 

que uma vez, ainda na escola básica, a professora organizou uma quadrilha para a festa de São 

João e meu avô não deixou minha mãe participar porque ela “não podia dançar com meninos”. 

Ou como também não era permitido que minha mãe brincasse com meninos porque “menino 

brinca com menino” e “menina brinca com menina”. 

 

 É interessante perceber que, mesmo não tendo uma “formação feminista” (no que se 

refere a leituras e acesso a coletivos, por exemplo), minha mãe tentou não repassar os valores 

com os quais ela foi criada para mim. Traçando um comparativo, eu sempre pude brincar com 

qualquer pessoa de qualquer gênero, inclusive participar das quadrilhas da escola; os 

brinquedos e brincadeiras não eram definidos “de menina” ou “de menino”; e, apesar de eu ter 

as tradicionais bonecas, minhas brincadeiras eram mais na área de convivência do prédio (pega-

pega, esconde-esconde e outras brincadeiras “de rua”). A única reclamação que eu ouvia era 

porque andava descalça e voltava para casa com os pés sujos.  Além disso, acredito que a parte 

mais importante foi o esforço da minha mãe em relação aos meus estudos. Meu pai também 

teve papel fundamental no incentivo aos estudos e ambos sempre fizeram o máximo que 

podiam para que eu tivesse uma boa base para, ao final do Ensino Médio, ingressar em uma 

universidade pública. Apesar dos incentivos do meu pai, acredito que tanto as conversas como 

meu interesse pelos estudos vieram por estímulo da minha mãe. Provavelmente por ela ter sido 

impedida de estudar no início de sua vida.  

  

 Por outro lado, algumas perspectivas sobre o que “devo” ou “não devo” fazer foram 

fontes de atrito entre mim e minha mãe. Principalmente no que tange à sexualidade e questões 

sobre o corpo.  Dentre os assuntos, estão: “sexo antes ou depois do casamento” e regulações 

sobre o corpo, tais como depilação (pernas, sobrancelha e axilas), magreza, cabelo liso ou 
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cacheado.  Na tentativa de fazer tais regulações sobre minha feminilidade, cedi na maioria das 

situações. No entanto, após o contato com o feminismo, algumas dessas questões eu 

desmistifiquei ao longo do tempo. Um relato específico sobre depilação está na reflexão do 

item 8, na subseção “Emoção, feminismo e construção identitária”.   

 

 

4.6 Feminismo decolonial pela desuniversalização do sujeito mulher  

 

Dado o panorama geral sobre o desenvolvimento do movimento feminista no Brasil, 

podemos observar que houve um esquecimento/apagamento de mulheres que não estavam 

centralizadas na luta por suas questões. Apesar de termos um histórico de preocupação com a 

mulher trabalhadora, como foi defendida pelo feminismo anarquista no começo do século 20 e 

pelo feminismo relacionado ao PT no processo de redemocratização a partir da década de 1980, 

percebemos que debates sobre a interseccionalidade entre raça e gênero ainda eram muito 

carentes. Ainda, podemos observar que uma das teóricas negras mais mencionadas na 

atualidade, Lélia Gonzalez, começou a atuar na década de 1980, porém suas perspectivas foram 

pouco discutidas na época. Apenas nos anos mais recentes é que suas ideias vêm ganhando 

destaque e, ainda assim, é uma participação tímida. Tal percepção é ressaltada por Angela 

Davis24, que veio ao Brasil em 2019 para o lançamento de sua autobiografia, e chamou atenção 

para os movimentos que a citam no país: 

 
Eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o 

feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos 

Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês 

poderiam aprender comigo.  

 

A fala de Davis é extremamente representativa para pensarmos a produção de 

conhecimento sobre/por/para mulheres no Brasil. O assunto que tento tratar aqui não é, de 

forma alguma, tentando desmerecer a produção e o vasto conhecimento sobre feminismo que 

Davis possui. No entanto, a sociedade e experiências nas quais ela está inserida, apesar de 

serem semelhantes às do Brasil, possuem algumas diferenças. Davis, por mais que faça uma 

excelente descrição sobre suas vivências como mulher negra nos Estados Unidos, pode não 

abarcar questões vividas por mulheres da América Latina, por exemplo. Já Lélia Gonzalez, em 

seus estudos, busca compreender essas questões sociais que perpassam não apenas por 

 
24 A reportagem com as falas de Davis pode ser encontrada aqui no seguinte link: 

https://midianinja.org/anaclaudino/mulheres-negras-em-movimentos/ 
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mulheres negras, mas também mulheres latinas e indígenas.  

 

Em seu texto Por um feminismo afro-latino-americano, Gonzalez (2020) tece várias 

críticas aos movimentos de esquerda e também ao feminismo hegemônico. A estudiosa 

menciona que, por um lado, temos os movimentos esquerdistas que lutavam por questões sobre 

classe social e, por outro, tínhamos as lutas do movimento feminista que buscava romper com 

questões sobre gênero, corpo feminino, liberdade e também por causas trabalhistas. E, por mais 

que causas feministas tratassem sobre classe social e sobre questões que envolvendo o trabalho, 

o movimento não refletia sobre questões de raça. Isso apresenta um esquecimento de pautas 

importantes para tratar as diferenças sociais.  

 

Assim, temos um pioneirismo nos pensamentos de Lélia Gonzalez, pois a autora busca 

ressaltar percepções que ainda não tinham sido tratadas pelos movimentos feministas e, menos 

ainda, pelos movimentos de esquerda. Gonzalez (2020, p. 42) argumenta: 

 

Tratar, por exemplo, da divisão sexual do trabalho sem articulá-la com 

seu correspondente em nível racial é recair numa espécie de 

racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizado e 

branco 

 

 Apesar de se aproximar do feminismo negro com essa questão da interseccionalidade, 

Gonzalez vai mais afundo em suas análises, pois trata, também, da questão da colonização na 

sociedade brasileira e de como a colonização deixou marcas profundas nas relações 

estabelecidas no Brasil, principalmente no que tange às questões sobre raça e sexismo.    

 

Gonzalez (1988) entende que o racismo opera de formas diferentes e divide-o em duas 

esferas: racismo aberto e racismo disfarçado. O primeiro é reproduzido por sociedades anglo-

saxônicas que não dão margem para a miscigenação, visto que é imprescindível que 

mantenham a sua etnia “pura”, exceto quando é de interesse comercial. Um exemplo foi visto 

anteriormente quando Portugal incentivou as relações entre mulheres indígenas com homens 

brancos para obter mão de obra de forma, com o objetivo de usar as crianças para o trabalho.  

A consequência da tentativa de manter sua etnia “pura” é a segregação de grupos não brancos, 

como ocorreu no Apartheid na África do Sul, como exemplifica Gonzalez (1988). O segundo, 

racismo disfarçado, é resultado das “teorias” de miscigenação, assimilação e democracia racial, 

como acontece em países latinos. A autora argumenta que as relações e papéis sociais 
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estabelecidos na América Latina, devido à colonização luso-espanhola, funcionam como 

exemplo de racismo por denegação.  

 

Por ter uma organização social extremamente hierarquizada, os países ibéricos, como 

aponta Gonzalez (1988, p. 73), impuseram os modelos sociais vigentes nas sociedades dos 

países colonizados, como foi o caso do Brasil: “As sociedades que vieram a constituir a 

chamada América Latina foram as herdeiras históricas das ideologias de classificação social 

(racial e sexual) e das técnicas jurídico-administrativas das metrópoles ibéricas”. 

Consequentemente, cada esfera social dos colonizadores tinha seu propósito, o homem 

“europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/agente, apto a decidir, para a vida 

pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão.” 

(LUGONES, 2014, p. 936). Por isso, as mulheres brancas, no período colonial brasileiro, eram 

“enclausuradas, recatadas, guardiãs da honra do pai e do marido” (MOREIRA, 2005, p. 27) 

Lugones (2014, p. 936) aprofunda “A mulher europeia burguesa não era entendida como [...] 

complemento [do homem], mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua 

pureza sexual, sua passividade, e por estar atada ao lar a serviço do homem branco europeu 

burguês.” Por isso, a luta de um feminismo branco e burguês se pauta na liberdade da mulher 

branca como forma de se opor ao enclausuramento estabelecido para ela. 

 

Já para a mulher negra foram estabelecidas outras relações sociais. Gonzalez (1980, 

2020) propõe a criação de imaginários que limitam as possibilidades do ser mulher negra. Tais 

percepções se pautam em como as relações sociais foram estabelecidas quando mulheres 

negras foram escravizadas no período colonial no Brasil. O primeiro é da mulher doméstica, 

que cuida da casa. O segundo é o da mulata, que tinha “função” sexual para agradar os senhores 

de engenho. 

 

Então, a democracia racial em sociedades como a nossa não existe, pois o racismo opera 

de forma muito bem estruturada, já que não é algo explícito, mas sim capaz de manter 

inferiorizadas as etnias que foram mais exploradas por meio da “ideologia do branqueamento”. 

Isso implica dizer que “o mito da superioridade branca demonstra sua eficácia pelos efeitos de 

estilhaçamento, de fragmentação da identidade racial que ele produz: o desejo de 

embranquecer” (GONZALEZ, 1988). É interessante perceber como o desejo de embranquecer 

opera nas nossas relações sociais. Alguns exemplos disso são características físicas como 

lábios, nariz, cabelo, volume do corpo.  
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No meu caso, apesar de ter pele branca, uma das características mais ressaltadas em 

mim, quando eu tinha por volta de 11 ou 12 anos, foi o cabelo frisado. O desejo de alisar o 

cabelo até perder as características naturais dele, como os cachos e o frizz, fazem parte, 

também, de uma cultura racista que coloca o cabelo extremamente liso e sem frizz como um 

padrão a ser atingido. Se, para mim, mulher branca, tal questão foi imposta por uma pessoa tão 

próxima como a minha mãe, não consigo imaginar como deve ser para uma mulher negra com 

cabelo crespo. No entanto, não posso responsabilizar individualmente minha mãe, visto que 

todos nós somos criados em uma sociedade que valoriza o padrão. 

  

Tais questões passam despercebidas pelos movimentos feministas abordados na seção 

anterior, e Gonzalez (2020, p. 41) questiona a situação ao mesmo tempo que sugere uma 

resposta:  

 

[C]omo se explica esse ‘esquecimento’ por parte do feminismo? A resposta, na nossa 

opinião, está no que alguns cientistas sociais caracterizam como racismo por omissão 

e cujas raízes, dizemos nós, se encontram em uma visão de mundo eurocêntrica e 

neocolonialista da realidade. 

 

Em relação às mulheres indígenas, uma movimentação semelhante acontece. Sacchi 

(2003, p. 104) aponta que o feminismo ocidental deixou de lado as pautas que preocupam a 

mulher indígena. Apesar da luta de mulheres indígenas ter algumas confluências com o 

feminismo tradicional, algumas questões são particulares das vivências de tais mulheres:  

 

A violência contra a mulher e o reconhecimento dos direitos reprodutivos, por 

exemplo, são demandas compartilhadas pelos dois movimentos, mas a experiência 

cotidiana vivida nas comunidades indígenas (e mesmo no espaço urbano) difere e 

muito da realidade das mulheres não indígenas. 

  

Os argumentos da autora funcionam como um ponto de encontro com as perspectivas 

do feminismo decolonial. Gonzalez, no entanto, apesar de entender as influências da 

colonização portuguesa na construção sociedade brasileira nos parâmetros que observamos 

hoje, não expande suas percepções como questões sobre relações gendrificadas impostas pela 

colonização.  

 

A fim de entender as relações sociais gendrificadas, recorremos Lugones (2014) nos 

apresenta a perspectiva de gênero como uma imposição à mulher colonizada. Tal percepção 

será abordada mais adiante na seção sobre Identidade de gênero, por enquanto, vamos nos ater 
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ao feminismo decolonial. Assim, para a teórica (2020, p. 55) tratar de um feminismo decolonial 

é refletir sobre como o sistema moderno-colonial de gênero influenciou e influencia nossas 

relações e papéis sociais exercidos atualmente. Nas palavras da autora  

 

caracterizar esse sistema de gênero como colonial/moderno, tanto de maneira 

geral como em sua concretude específica e vivida, nos permitirá ver a 

imposição colonial em sua real profundidade; nos permitirá estender e 

aprofundar historicamente seu alcance destrutivo. 

 

Para desenvolver suas percepções, Lugones (2020) parte das reflexões de duas 

principais correntes teóricas que debatem as questões sobre raça, gênero e classe: a) as relações 

e papéis sociais sobre mulheres de cor, debatidos por grupos que trabalham com a 

interseccionalidade b) a influência do modelo de construção social europeu, problematizados 

pelo grupo de estudos Modernidade/Colonialidade. Primeiramente, vamos nos ater às 

percepções sobre interseccionalidade. Tais questões se referem aos movimentos feministas de 

cor majoritariamente desenvolvidos nos Estados Unidos.  Apesar de reconhecer a importância 

do trabalho de teóricas como Crenshaw e Hill Collins, Lugones (2020, p. 60) argumenta que a 

“intersecção nos mostra um vazio”. Isso implica dizer que entre as categorias “mulher” e 

“negro” não existiria uma “mulher negra”. Para isso, “perceber gênero e raça como tramados 

ou fundidos indissoluvelmente” é que poderemos “realmente ver as mulheres de cor”.  

 

Seguindo a linha de pensamento de Lugones, Curiel (2020, p. 132) também argumenta 

da necessidade de expandir os pensamentos sobre interseccionalidade. A autora aponta que, 

ainda que o termo tenha sido cunhado por uma afro-americana como Crenshaw, é uma 

percepção “liberal e moderna”, pois “a interseccionalidade refere-se ao reconhecimento da 

diferença entre categorias cruzadas, onde raça e gênero, por exemplo se separam, com algum 

nível de autonomia, mas que estão interseccionados.” Dessa forma, podemos entender que, por 

mais que as feministas de cor busquem compreender como se dá as diferenças nas 

relações/papéis sociais estabelecidos para mulheres negras, tal perspectiva ainda reproduz o 

modelo social eurocêntrico sobre gênero que foi forçado nas sociedades nativas. Para ir além, 

Curiel (2020, p. 133) argumenta que uma percepção sobre a colonialidade de gênero precisa 

ser considerada, e é nesse contexto que o feminismo decolonial surge como uma alternativa 

para aprofundar as reflexões sobre as relações/papéis sociais que foram forçados nas 

sociedades:  

 
Uma posição decolonial feminista significa entender que tanto a raça quanto o gênero, 
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a classe, a heterossexualidade etc. são constitutivos da episteme moderna colonial; elas 

não são simples eixos de diferenças, são diferenciações produzidas pelas opressões, de 

maneira imbricada, que produzem o sistema colonial moderno.  

 

O autor, segundo Lugones (2020), considera o sexo uma questão biológica e não 

construída socialmente. Tal tema é abordado mais detalhadamente na subseção “Identidade 

de gênero e movimento feminista”.  Por ora, é importante saber que as feministas decoloniais 

feministas decoloniais como Lugones e Curiel entendem gênero como uma categoria colonial.  

 

Além das considerações sobre a interseccionalidade e as percepções de Quijano, o 

feminismo decolonial tece críticas aos movimentos feministas do século 20 que tentaram 

universalizar o sujeito mulher. Numa tentativa de romper com os papéis/relações sociais 

estabelecidos para mulheres, os movimentos não traçam uma percepção ampla sobre o que é 

ser mulher. Dessa forma, existe uma certa repetição que reproduz as hierarquias estabelecidas 

pelo colonizador eurocêntrico:     

 

Conceberam a ‘mulher’ como um ser corpóreo e evidentemente branco, mas 

sem explicitar essa qualificação racial. Ou seja, não entenderam a si mesmas 

em termos interseccionais, na intersecção de raça, gênero e outras potentes 

marcas de sujeição e dominação (LUGONES, 2020, p. 75) 

 

Tal avaliação deve ser levada em consideração, pois, como observamos na seção 

anterior, os estudos e manifestações sobre/para mulheres “esquece” que existem diversas 

formas de ser mulher, além do imaginário eurocêntrico e colonial forçado aos povos nativos. 

Miñoso (2020, p. 106) concorda com Lugones ao argumentar que o movimento feminista de 

cor, mencionado anteriormente, tece a mesma crítica realizada pelo feminismo hegemônico ao 

patriarcado: “um ponto de vista parcial, encoberto de objetividade e universalidade, já que 

surge de certa experiência histórica e certos interesses concretos”. Nessa perspectiva, o 

feminismo decolonial se diferencia do feminismo hegemônico por permitir “descentralizar o 

sujeito normativo clássico do feminismo, enquanto rompemos o quadro teórico-conceitual e 

argumentativo produzido por ele” (MIÑOSO, 2020, p. 115). 

 

Tal crítica ao feminismo branco e burguês se dá porque os papéis/relações sociais entre 

diferentes tipos do sujeito mulher não são equiparáveis. Lugones (2020, p. 74) cita os trabalhos 

de Allen (1986) e Oyěwùmí (1997) para destacar as diferenças entre as relações e os papéis 

sociais estabelecidos para diferentes tipos de mulheres: 
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O status das mulheres brancas não foi estendido às mulheres colonizadas, nem 

quando estas últimas foram convertidas em versões alternativas de mulheres 

brancas burguesas. Quando ‘atribuídas de gênero’ através das transformações 

nessas versões, as gêmeas colonizadas receberam o status de inferioridade que 

acompanha o gênero mulher, mas não receberam nenhum dos privilégios que 

esse status significava para as mulheres burguesas brancas  

 

 Nessa perspectiva, podemos entender que as marcas deixadas pelos colonizadores 

foram profundas e marcam as diferenças entre os diferentes tipos de mulheres na nossa 

sociedade. Lugones (2020, p. 75) ainda argumenta que as percepções sociais sobre mulheres 

brancas e de cor é de oposição: enquanto mulheres brancas foram concebidas socialmente como 

frágeis, intelectualmente inferiores e passivas, mulheres de cor foram estigmatizadas como 

“suficientemente fortes para aguentar qualquer tipo de trabalho”. Isso pôde ser observado na 

seção anterior quando mulheres negras foram escravizadas e ocuparam o mesmo papel social 

do homem negro de trabalhar até a exaustão.   

 

Tais diferenças, como já foi abordado, foram “esquecidas” pelo feminismo 

hegemônico, e, para Lugones (2014, p. 947), superar as diferenças impostas pela colonialidade 

de gênero (tema que será tratado na seção sobre gênero) é compromisso do feminismo 

decolonial. Para isso, é necessário um “pensamento de fronteira feminista”, no qual não 

podemos repetir os padrões hierárquicos estabelecidos pela colonização ibérica. Dessa forma, 

ao reconhecer questões como interseccionalidade e as imposições do sistema moderno-colonial 

de gênero, podemos nos mover para “um tempo de encruzilhadas, de vermos umas às outras 

na diferença colonial constituindo uma nova sujeita de uma nova geopolítica feminista de saber 

amar” (LUGONES, 2014, p. 951).  

 

5 Construções identitárias como produto e processo de relações sociais  

5.1 Relações sociais e o eu   

Há dois momentos da minha vida que foram o ponto de partida para minhas reflexões 

sobre identidade. Um deles é acadêmico e o outro pessoal. O primeiro seria no início da minha 

graduação, ao expandir meus estudos sobre língua, e o segundo seria o meu primeiro 

relacionamento amoroso oficial. Depois de uma breve reflexão inicial sobre as leituras teóricas 

que tiveram papel fundamental para esta dissertação, irei explanar um pouco sobre o 

“acontecimento acadêmico” e depois relatarei um pouco sobre meu primeiro relacionamento 

amoroso.   
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 Eu nunca refleti profundamente sobre quem eu era, ou quem eu pretendia ser ou qual 

seria minha identidade. Antes da produção desta dissertação, eu tinha algumas ideias sobre 

minha identidade e como ela foi modificada ao longo do tempo. Pensamento diferente do que 

eu tinha quando era adolescente. Na época, eu acreditava que nunca mudaria. Mas, depois de 

tantas experiências no início da vida adulta, entendi que nós podemos mudar nossas 

concepções, valores, conforme seguimos nossa vida. Durante a produção desta pesquisa, 

percebi que a minha construção identitária vai muito além da minha criação, dos livros que li 

ou dos filmes que assisti. No entanto, percebi que certas relações possuem mais influência na 

minha construção identitária que outras. Por isso, elegi, para este trabalho, minhas conexões 

com Harry Potter e com o movimento feminista, que foram abordadas nas seções anteriores. A 

partir das leituras realizadas ao longo da graduação, pós-graduação e das experiências que tive, 

percebi que o desenvolvimento da minha identidade é construído através da minha língua 

materna, local em que nasci e cresci, gênero no qual me enquadro, posição social na qual estou 

inserida, cor de pele, grupos sociais com os quais me relacionei ou deixei de me relacionar, 

dentre tantas outras nuances que interpelam um indivíduo. Dada esta pequena introdução, 

vamos aos momentos mencionados no parágrafo anterior. A primeira narrativa será sobre 

minha vida acadêmica e, posteriormente, sobre meu relacionamento amoroso.  

 

Quando eu era estudante do Ensino Médio, tinha muita afinidade com as áreas humanas 

e com o estudo de línguas (Português e Inglês). Acredito que minha afinidade com linguagens 

surgiu por causa do meu contato, desde criança, com livros e gibis.  Meus pais, desde muito 

cedo, me incentivaram ao o hábito da leitura. Recordo-me da minha primeira coleção de livros: 

contos de fada infantis tradicionais, como Chapeuzinho vermelho, Rapunzel, Os três 

porquinhos, dentre outros. Segundo minha mãe, eu gostava muito da Chapeuzinho Vermelho 

e d’Os três porquinhos e pedia para ela contar repetidamente. Depois, quando aprendi a ler, 

comecei a ler os gibis da Turma da Mônica. Meu pai sempre foi um dos maiores incentivadores 

da leitura. Ele percebeu que a mesada que eu recebia todo mês era destinada a comprar gibis 

da Turma da Mônica e passou a fazer uma assinatura para que eu recebesse em casa cerca de 

dois ou três gibis mensalmente. Depois, como já foi contado na subseção “Sobre minha 

relação com Harry Potter e o porquê de tratá-la nesta dissertação”, estabeleci minha vida 

como leitora a partir de Harry Potter.   

 

 Retomando a minha relação com a linguagem no Ensino Médio, o estudo da língua se 

voltava para saber escrever uma redação, regras sobre como usar a vírgula e a crase, os tipos 
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de oração, se eram coordenadas sindética ou assindética. Um dos passatempos que eu mais 

gostava era corrigir textos. Apesar de ter uma formação baseada na gramática normativa, minha 

escola organizava, uma vez por ano, uma ida ao cinema, incentivada pela professora de 

Português. O passeio consistia na escolha de um filme por ela para ser debatido, e, 

posteriormente, nós escreveríamos uma redação baseada no tema tratado na película. Confesso 

que, para uma formação cartesiana e estruturalista como tínhamos na escola, a ida ao cinema 

já era um grande avanço na tentativa de incentivar os alunos de maneiras diferentes para além 

da sala de aula. Entretanto, ficávamos reféns da sala de aula e, por consequência, reféns das 

regras da gramática normativa e de umas poucas discussões sobre gêneros e tipos textuais. 

 

Logo após a aprovação no vestibular em Letras, quando eu já estava em uma das aulas 

no primeiro período da graduação, lembro de uma professora ter mencionado as teorias 

comunicativas de Jakobson e que tive uma surpresa ao perceber que essas teorias já não eram 

mais tão atualizadas no estudo de línguas. Enquanto tentava entender tantas teorias, entre 

Saussure, Chomsky, filologia da linguagem, Aristóteles tecendo argumentos sobre a 

arbitrariedade ou não arbitrariedade da língua, minhas percepções sobre língua e linguagem 

foram, lentamente, transformadas. A partir disso, percebi que o estudo da língua não é algo 

fixo e estável, como as regras gramaticais, e sim que sofre variações teóricas. A partir dessas 

reflexões, compreendi que somos totalmente influenciados pela linguagem, desde nossa forma 

de falar até a gesticulação, pensamento, e, por que não, nossa identidade? Esse pensamento não 

surgiu repentinamente, mas eu diria que o primeiro período da graduação foi o momento em 

que minhas percepções sobre linguagem eram reduzidas. Entender que a linguagem tem papel 

fundamental nas nossas relações sociais, pensamentos, valores e ideologia me fez expandir 

minha visão sobre a temática. 

 

O segundo momento, a questão sobre o relacionamento amoroso, veio em conjunto com 

o fim do Ensino Médio e o começo da graduação.  Como mencionado no parágrafo 

introdutório, o relacionamento tem certa influência na minha construção identitária.  A 

convivência direta com uma pessoa, além dos meus pais e amigos, e a vontade de fazer a relação 

funcionar, me fez perceber que a vida nos exige maleabilidade. No entanto, apesar de perceber 

a necessidade de me adaptar, algumas questões sobre comportamentos para mulheres e homens 

ficaram muito compreensíveis para mim, principalmente no que tange às regulações 

comportamentais que nós, mulheres, passamos.  Certas situações, como “você vai sair com 

esse short?” e minha resposta “vou sim, você tem algum problema com isso?”, me fizeram 
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refletir e reafirmar minha posição de mulher em um mundo social que nos critica por usar uma 

roupa curta, mas não censura quem produz esse tipo de comentário. Situações como essa me 

levaram a consumir conteúdos relacionados ao movimento feminista, tema que foi tratado na 

seção “Condição histórica da mulher no Brasil e movimentos feministas”. 

As experiências narradas anteriormente são apenas trechos, partes, frações de minha 

existência no mundo, no entanto, dizem muito sobre a minha identidade. Não quero dizer que 

essas experiências explicam a complexidade de um indivíduo, mas são nuances que nos ajudam 

a fazer uma análise sobre a constituição da minha construção identitária. Observar a identidade 

de um sujeito como ser social é um tema complexo. Já que esta pesquisa é uma autoetnografia, 

as perspectivas que a constituem foram selecionadas com base no que considerei mais latente 

em minha identidade: Harry Potter e o movimento feminista. As questões que foram abordadas 

nas seções anteriores foram organizadas quase como uma ordem cronológica da minha vida, 

como se fossem passos que foram construídos e que fazem parte de um conglomerado de 

situações facilitadoras da construção da minha identidade.  

 5.2 Identidade e fluidez 

O conceito de identidade não é fixo e imutável, pelo contrário, cada teórico trabalha 

sob uma ótica que difere de acordo com o tempo, local e construção social na qual está inserido. 

No entanto, para esta pesquisa, trabalharemos sob a ótica da identidade na era pós-moderna, 

como Bauman (2005), Hall (2006) e Silva (2005) apresentam. Tais perspectivas concordam 

entre si. Além disso, já que estamos numa era pós-moderna, parece-me sensato que eu 

proponha uma reflexividade de acordo com o momento que estou inserida.  

 

Primeiramente, observamos três perspectivas para o sujeito identitário que Hall (2005) 

apresenta: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O primeiro 

é desenvolvido como um sujeito que crê em sua identidade como fruto de suas próprias relações 

internas, é estável, unificado, concentra-se em si e acredita que todos são iguais perante a ele 

ou, como o autor coloca, um “sujeito individualista”. Já o segundo, vem como forma de 

contestar o sujeito iluminista, ou seja, o estudioso discorre que o indivíduo é fruto de “relações 

exteriores”, um produto social, ou seja, a sua identidade “é formada na interação entre o eu e a 

sociedade” (HALL, 2006, p. 11). O sujeito sociológico, portanto, é centrado em si, mas crê que 

é influenciado por fatores externos. Enquanto isso, o sujeito pós-moderno vai deixando a 
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solidez de sua identidade se tornar maleável para se adaptar às mudanças que a pós-

modernidade impõe. O autor menciona que a identidade do sujeito pós-moderno não é  

fixa, essencial, permanente. A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada 

e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados pelos sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL, 2006 p. 13) 

Nessa perspectiva, entendo que não existe uma identidade única no sujeito pós-

moderno e sim várias identidades que convergem ou destoam entre si. Ou seja, a identidade 

não é imutável, pelo contrário, ela é flexível e se adapta às práticas sociais nas quais os sujeitos 

se inserem.  

Bauman (2005, p. 19) concorda com Hall (2006) ao afirmar que “as identidades flutuam 

no ar”, ou seja, o sociólogo também questiona a estabilidade da identidade. Nessa perspectiva, 

o autor demonstra a teoria da liquefação das relações sociais, quando defende que estamos em 

uma transição de uma modernidade “sólida” para uma “modernidade fluída” e, com isso, 

observamos a mudança do comportamento fixo de indivíduos para um comportamento fluido, 

pois “[as pessoas] não conseguem manter a forma por muito tempo, e, a menos que sejam 

derramados num recipiente apertado, continuam mudando de forma sob a influência até mesmo 

das menores forças” (BAUMAN, 2005, p. 57). Ou seja, podemos traçar um paralelo quando 

observamos a perspectiva de Bauman sobre o sujeito e os processos identitários: como os 

indivíduos pós-modernos são maleáveis, fluidos e adaptáveis, suas identidades também 

apresentam deslocamentos nos processos identitários. Em outras palavras, as identidades são 

fluidas e variam de acordo com o aspecto cultural em que o sujeito se insere em determinado 

momento.  

 

Como foi mencionado na subseção anterior, narrei alguns acontecimentos que 

marcaram minha infância e adolescência e me ajudaram a constituir o que eu sou hoje. No 

entanto, tais situações, e tantas outras, me fazem refletir como os indivíduos mudam através do 

tempo. Por exemplo, em 2011 ou 2012, ano em que terminei o Ensino Médio, o debate 

feminista não era amplamente difundido midiaticamente. Quando eu descobri tal “fenômeno”, 

passei a me identificar com o movimento. Não tive leituras teóricas sobre feminismo, minha 

construção como feminista foi toda pautada em debates na internet e entre grupos de amigos. 

Lembro-me de um vídeo produzido por uma moça chamada Júlia que viralizou na internet e 

era intitulado “Não tira o batom vermelho”. O vídeo dava exemplos de situações vividas por 

pessoas, majoritariamente mulheres, que passavam/passaram por relacionamentos abusivos e 

um desses relatos era sobre o controle comportamental da mulher sobre “retirar o batom 
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vermelho, porque é coisa de puta”. A youtuber, como forma de demonstrar apoio a essas 

mulheres, foi muito firme em pedir para sua audiência: “não tira o batom vermelho”. A 

metáfora utilizada pela influencer revela que, com uma atitude simples como a de pedir para 

tirar o batom vermelho, é possível demonstrar a regulação social dos corpos femininos. Apesar 

de eu já estar inserida em um contexto propício para debates feministas, o vídeo da youtuber 

foi fundamental para que eu seguisse refletindo sobre minhas próprias relações amorosas e a 

de pessoas que conviviam comigo.  Acredito que esse exemplo demonstra o quanto o contato 

do indivíduo moderno com a mídia e o acesso à comunicação permitem a nossa influência 

como consumidores de conteúdo, experiência que concorda com o que Hall (2006) e Bauman 

(2005) defendem. 

 

Enquanto isso, Silva (2005) nos oferece uma perspectiva mais aproximada com o uso 

da língua. Para tal, concorda com Bauman (2005) e Hall (2006) ao atestar que “a identidade 

não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente” (p. 96). O autor acrescenta que a 

construção da identidade é pautada na diferença, ou seja, o processo identitário se dá por uma 

série de negações no momento em que o sujeito se identifica. Em outras palavras, quando eu, 

ao ler Harry Potter, passei a recusar os ideais defendidos por Voldemort, minha identidade se 

moldou a partir do que eu acreditei ser correto e coerente.   

  

 O conceito de Silva (2005) se aproxima ao paralelo estabelecido por Bauman (2005), 

que apresenta a identidade como um o conceito de bricoleur, noção desenvolvida por Strauss 

ao dizer que um processo identitário é estabelecido em pequenas nuances, como a atitude de 

montar algo com os materiais que são de fácil acesso. No caso desta pesquisa, me refiro às 

nuances que perpassam por minha identidade, como Harry Potter e movimento feminista.  

 

Para Silva (2005), as nuances que constituem identidades são interpeladas pelo uso da 

língua, pois para ele “a identidade e a diferença são criadas por meio de atos de linguagem”, 

ou seja, é através das práticas e interações sociais que constituímos nossa identidade. O autor 

aprofunda sua ideia quando defende a língua não apenas como comunicação, e sim como ação, 

utilizando o conceito de língua como performance a partir da Teoria dos Atos de Fala (cf. 

AUSTIN, 1990). Em outras palavras, a identidade, além de ser interpelada pela linguagem, “é 

uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo” 

(SILVA, 2005, p. 96). A explicação de Silva me permitiu entender que demonstrar meu 

posicionamento como feminista fã de Harry Potter, nesta dissertação, significa recusar, 
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automaticamente, padrões comportamentais regulatórios sobre o comportamento feminino. 

Isso indica que, nesta pesquisa, busco compreender como tais nuances influenciam a leitura 

dos três itens “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem” sob a ótica da minha identidade 

feminista. 

 

Se considero identidade como um ato performativo, também percebo as relações de 

poder construídas a partir da performance. Silva (2005) defende que, ao assumir uma 

identidade, somos interpelados por uma estratégia simbólica reguladora dos nossos 

comportamentos ou performances. Nessa visão, entendo que o processo de identificação não é 

simétrico, pois existe um jogo de poder que permite ou não que assumamos determinada 

identidade. Ou, como o autor coloca, a identidade “está sujeita a vetores de força, a relações de 

poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas” (SILVA, 

2005, p. 81). Por isso, quando existem identidades em disputa, estas são hierarquizadas para 

obedecer às regulações sociais sobre uma performance fixada para determinados sujeitos. Isso 

implica fazer uma conexão com as percepções sobre as imposições coloniais de gênero 

(LUGONES, 2014, 2020) que foram apresentadas na subseção “Feminismo decolonial  pela 

desuniversalização do sujeito mulher”.  É muito interessante observar como as identidades 

femininas estão sendo construídas nos últimos anos e são diretamente influenciadas por tais 

padrões colonizadores. O tema será abordado na subseção seguinte.  

 

5.3 Identidade de gênero e movimento feminista   

 

Como foi mencionado na subseção anterior, o movimento feminista vem ganhando 

cada vez mais destaque na mídia nos últimos anos. Acredito que a expansão da internet é um 

dos principais fatores que contribui para a ampliação dos debates. Ao mesmo tempo em que 

observo os debates feministas, também percebo dois movimentos dentro de tais discussões: o 

primeiro é de mulheres que utilizam o movimento feminista como forma de se autopromover 

sem pensar o impacto que isso pode causar em outras mulheres; o segundo se refere a um 

esforço constante para romper/desestabilizar padrões que oprimem as diversas formas de ser 

mulher. A primeira movimentação é a pauta da discussão que abre a obra de Butler, Problemas 

de gênero (2003). Entendo que esse tema já foi tratado na subseção “Feminismo decolonial 

pela desuniversalização do sujeito mulher”, mas é importante retomar o debate sob a 

perspectiva da autora, porque impulsiona as motivações dela para as questões sobre gênero. A 
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filósofa demonstra que existe uma tentativa de universalização sobre o ser mulher do 

movimento feminista em prol de demonstrar que todas as mulheres sofrem opressão masculina 

por causa do patriarcado. Concordo com a autora (BUTLER, 2003, p. 24) quando ela defende 

que é  

tempo de empreender uma crítica radical que busque libertar a teoria feminista da 

necessidade de construir uma base única e permanente, invariavelmente contestada 

pelas posições de identidade ou anti-identidade que o feminismo invariavelmente 

exclui. 

É interessante perceber que Butler, em 1990, ano em que foi publicada pela primeira 

vez a obra Problemas de gênero, já tecia tais críticas ao movimento feminista, pois ela já 

enxergava a tentativa de universalização do sujeito “mulher” como objeto de defesa/estudo 

criado pelas ondas feministas, principalmente no que tange à primeira onda feminista, isto é, o 

sufrágio. No entanto, apesar de trinta anos após a publicação do livro, ainda é possível observar 

mulheres que se dizem feministas, mas que utilizam o movimento como uma forma de 

conveniência e não como uma forma de agregar perspectivas/reconhecer privilégios/romper e 

desestabilizar opressões.  

Por outro lado, o segundo movimento mencionado também ganha voz. Acompanhar 

algumas páginas no Instagram me faz observar a tentativa de compartilhar pensamentos 

semelhantes aos butlerianos. Algumas postagens que apareceram no meu perfil e ficaram na 

minha memória traziam dizeres como: “feminismo sem recorte de classe é apenas 

conveniência”; “feminismo liberal é o patriarcado de fio dental, coberto de glitter 

biodegradável (5g a 19,90), usando tapa mamilos com tissel (35,00), rebolando pra te 

convencer que a luta feminista são frases prontas e pode ser adquirida em qualquer loja de 

departamentos”, me fazem ter um pouco mais de fé na militância virtual. Tecer tais críticas aos 

movimentos feministas atuais é fundamental para que possamos estabelecer perspectivas que 

defendem sujeitos plurais na luta feminista. Caso contrário, cairemos na universalização que 

Butler (2003) menciona.  

 

Além das duas movimentações “pró-feminismo” observadas, temos a defesa de uma 

segunda identidade feminina que, na minha leitura, é problemática. Vou chamá-la de identidade 

“antifeminista”. Observo que, através da interação nas redes sociais com debates sobre 

feminismo, existe um movimento “antifeminismo” que perpassa entre mulheres. A defesa da 

“liberdade feminina” de as mulheres fazerem o que desejam sem a preocupação de serem 

aceitas/recusadas socialmente permite leituras equivocadas sobre o movimento. Dentre elas, as 
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leituras: a) “mulher feminista não depila o sovaco”, b) “mulher feminista é gorda e feia”, c) 

“sou feminina e não feminista” ou d) “eu quero ter o direito de ser mãe e cuidar dos meus 

filhos” são facilmente encontradas em postagens contra o movimento. No senso comum entre 

grupos sociais que reproduzem essas perspectivas, a leitura realizada é sempre pautada na 

regulação sobre a performance da mulher, e é possível perceber que existe um reforço ao padrão 

social estabelecido para o ser mulher. A leitura que eu faço sobre essa movimentação 

antifeminista é de que os grupos sociais não enxergam que o feminismo não prega que a mulher 

possua liberdade de escolha. O movimento feminista, sob meu olhar, e também sob as 

perspectivas que foram apresentadas na seção “Condição histórica da mulher no Brasil e 

movimentos feministas”, é pautado na ideia de que mulheres devem entender suas 

possibilidades e fazer escolhas com consciência.  

 

Além disso, o movimento “antifeminismo” prega a volta de uma estabilidade na 

construção da identidade feminina, ou seja, seria um retorno à solidez da identidade.  Em 

consequência disso, teríamos a invisibilidade/recusa de corpos que recusam o senso comum de 

“feminilidade”. Bauman (2005, p. 60) alerta para o perigo da imutabilidade da identidade, 

quando afirma que “uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria 

um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha”. Ou seja, na tentativa de 

padronizar comportamentos dos indivíduos, estamos impondo nossos próprios valores em 

outros indivíduos e, consequentemente, podemos regular determinados comportamentos que 

dão vazão para a convivência na diferença. A consequência da regulação seria a exclusão do 

diferente. Ou, como bem defende Silva (2005, p.83) “fixar uma determinada identidade como 

a norma, é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças.”  

 

Ao estudarmos processos identitários tentamos desestabilizar as regras que regem a 

performance no indivíduo, com o intuito de fraturar ou até mesmo romper essas normas sociais 

gendrificadas impostas aos indivíduos.  O estudo sobre identidade, perpassa, também, por 

questões de gênero. Já que somos seres sociais, estamos ligados à construção social de gênero.  

 

Refletir sobre gênero não é uma tarefa fácil, principalmente quando estamos 

acostumados a uma perspectiva binária entre homem e mulher. Por isso, pensar sobre as 

fronteiras sociais estabelecidas ao longo dos anos é necessário.  Pensar sobre fronteiras e 

delimitações é refletir sobre gênero, pois é a partir de regulamentações sociais que concebemos 

o gênero. E são as perspectivas butlerianas que transgridem tais perspectivas.  
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Butler (1988, p. 523) defende que corpos são gendrificados, constituídos de gênero, ou 

seja, “corpos se transformam em gênero através de uma série de atos que são renovados, 

revisados, e consolidados através do tempo”. Partindo dessa perspectiva, inferimos que, através 

de influências externas, corpos produzem linguagem e significado, são performativos. As 

práticas sociais, portanto, influenciam na constituição do gênero de atores e grupos sociais. 

 

Butler (2003) demonstra que gênero não está apenas relacionado a perspectivas binárias 

entre masculino ou feminino, pois também é interpelado por “modalidades raciais, classistas, 

étnicas, sexuais e regionais” (BUTLER, 2003, p. 20), elementos que, por sua vez, fazem parte 

de “identidades discursivamente constituídas”. Dito isso, entendemos que a construção 

identitária é gendrificada e varia conforme o local, regras sociais nas quais os sujeitos estão 

inseridos, ou seja, não existe uma unidade categórica sobre ser mulher. Por isso, a constituição 

do indivíduo não contempla apenas a perspectiva sobre feminino, pois depende de outros 

fatores externos que interpelam o indivíduo e, por consequência, contribui para a construção 

de uma identidade.  Nesse momento sobre a teoria é ainda mais importante reforçar minha 

posição nesta autoetnografia. Como a própria Butler defende, o sujeito é constituído de gênero 

por ser interpelado por práticas sociais que o cercam durante toda sua vida, inclusive desde a 

concepção do bebê na barriga da mãe. Por se tratar de uma pesquisa que busca contemplar a 

construção identitária de uma mulher cisgênero, heterossexual, branca e de classe média, as 

reflexividades expostas aqui serão de tal “categoria” sobre o ser mulher.  

 

As práticas sociais sobre a construção do gênero me lembram muito sobre como nós, 

mulheres, somos concebidas pela sociedade. Mencionei no parágrafo anterior como somos 

influenciados pelas práticas sociais sobre gênero desde antes do nosso nascimento. Desse 

modo, vamos voltar um pouco mais de 25 anos no tempo. Enquanto minha mãe estava grávida 

de mim, os planos de saúde só permitiam dois ultrassons durante os nove meses de gestação. 

Segundo ela, no primeiro ultrassom que a médica fez para me observar, aos quatro meses de 

gestação, não conseguiram ver meu sexo. E, como o segundo ultrassom só viria aos oito meses, 

meus pais decidiram encomendar todo o enxoval “amarelinho”, como narra minha mãe. A 

justificativa se deu porque amarelo é uma cor “neutra”, “nem de menino, nem de menina”.  

Então quer dizer que se meu enxoval fosse azul, eu seria menos mulher hoje? Ou se meu 

enxoval fosse rosa, isso me constituiria mais mulher? Não quero questionar meus pais sobre 

isso, muito menos culpá-los. No entanto, com o exemplo, pretendo demonstrar toda uma 
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constituição social que interpela a criança, mesmo antes de seu nascimento. 

 

Apesar de as práticas sociais serem profundamente decisivas, Butler (2014) menciona 

que existe uma regulação do gênero para o gênero. A filósofa discorre que existe uma regulação 

interna dentro do gênero que exige que o sujeito performe de acordo com as normas exigidas 

pelo próprio gênero, ou seja, “o aparato regulador que governa o gênero é ele próprio 

generificado [...] gênero requer e institui seu próprio regime regulador e disciplina específico.” 

(2014, p. 252). Ou seja, o indivíduo se constitui de gênero, só o é porque obedece a seu regime 

regulador e se reconhece como tal, seja feminino ou masculino. Para a definição de gênero, ela 

menciona (2014, p. 253) “Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do 

masculino e do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, hormonais, 

cromossômicas, físicas e performativas que o gênero assume.” Ou seja, existe um conjunto de 

fatores que nos constitui como seres gendrificados.  

 

Através da constituição de fatores internos e externos ao gênero, chego à discussão que 

apresenta a feminilidade e a masculinidade como questões diretamente ligadas à “produção” 

de gênero. Por estar conectado às práticas sociais, o gênero funciona como uma “normalização” 

(BUTLER, 2014, p. 252), ou seja, ao torná-lo comum/ordinário, parte da vida  

social, passa a ser aceito por indivíduos.  

 

Nessa perspectiva, a autora demonstra que as normas podem ser “explícitas ou 

implícitas” e que, no caso das práticas sociais, elas seguem implícitas. Acrescento que estão 

imbricadas nas interações entres grupos sociais, de forma que, sem uma análise profunda, 

podem passar despercebidas pelo olhar tanto de leigos quanto de especialistas. Nessa visão, 

Butler (2014, p. 253) afirma que  

 

a norma governa inteligibilidades, permitindo que determinadas práticas e ações 

sejam reconhecidas como tais, impondo uma grelha de legibilidade sobre o social e 

definindo os parâmetros do que será e do que não será reconhecido como domínio do 

social. 

Ou seja, a norma rege internamente o gênero que, por sua vez, é ou não aceito pelos 

grupos sociais. Ser feminino ou ser masculino são parâmetros sociais estabelecidos pela norma. 

Por isso, existe uma normalização do que é socialmente aceito por feminino ou masculino e, 

como consequência, se a norma é reconhecida e reproduzida obtemos a criação e manutenção 

de um padrão. Padrão este que deve ser seguido, caso contrário, causa estranheza nos grupos 
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sociais. A partir disso, observamos como a norma regula a performance de sujeitos e grupos 

sociais.  

Butler, apesar de ter uma percepção muito ampla sobre gênero e a construção social 

gendrificada de indivíduos, não engloba uma perspectiva muito importante sobre as relações 

sociais estabelecidas por/pelo gênero: a colonização. Nesse aspecto, Lugones (2014, 2020) 

traça um panorama mais detalhado sobre como a colonização europeia influenciou e modificou 

profundamente as percepções sociais sobre os comportamentos ditos masculinos e femininos. 

A teoria do feminismo decolonial, tratada na subseção “Feminismo decolonial pela 

desuniversalização do sujeito mulher”, surgiu, dentre outros questionamentos, porque o autor 

do grupo Modernidade/Colonialidade, Anibal Quijano, apresentou, segundo Lugones (2014, 

2020) uma percepção biológica sobre o sexo. No entanto, a autora, ao demonstrar que as 

relações de algumas sociedades nativas não se baseavam no gênero, argumenta que a 

perspectiva do estudioso “refaz o apagamento e a exclusão das mulheres colonizadas da 

maioria das áreas da vida social, em vez de trazê-las de volta à vista.” E, por isso, “em vez de 

produzir um rompimento, ele [Quijano] se acomoda no reducionismo da dominação de gênero” 

(LUGONES, 2020, p. 67).  

Lugones (2020) utiliza os estudos sobre a sociedade iorubá, produzidos pela 

pesquisadora Oyěwùmí, para demonstrar a pluralidade de organizações sociais para além do 

gênero. Os iorubás, segundo Oyěwùmí (2020), possuíam uma estrutura social baseada nas 

relações familiares. Ou seja, toda a hierarquia estabelecida para os indivíduos era estabelecida 

através do nascimento e, posteriormente, do casamento. Isso implica dizer que o gênero, na 

sociedade iorubá, não era indicativo de detenção de poder. Dado esse exemplo, Lugones (2020) 

demonstra que a maneira como a nossa sociedade se estrutura é a partir de uma perspectiva 

colonial imposta aos nativos.  

Nessa perspectiva, a autora argumenta que o gênero, além da raça, como argumentava 

Quijano, é uma perspectiva colonial/moderna que estrutura as relações sociais tanto quanto as 

percepções colonizadoras sobre raça. Para Lugones (2020, p. 79), é necessário pensar e trazer 

à tona toda a imposição que foi feita às sociedades nativas em prol de compreender e romper 

com uma perspectiva binária e colonial sobre gênero. Nas palavras da autora, é importante 

repensar nossas práticas sociais a partir da perspectiva do gênero como parte estruturante da 

sociedade “para conseguirmos tornar visível nossa colaboração com uma violência de gênero 
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sistematicamente racializada e, assim, chegarmos a um inescapável reconhecimento dessa 

colaboração em nossos mapas de realidade.”  

 A partir das discussões apresentadas nesta seção, pude observar o quanto as questões 

sociais são decisivas para a minha construção identitária. Além disso, compreender que a 

identidade é algo fluido e maleável me fez perceber que os significados produzidos sobre o eu 

e sobre a sociedade evidenciaram o quanto a minha identidade é mutável. Tal mudança é 

influenciada pelas relações sociais construídas ao longo das minhas experiências. No capítulo 

seguinte, exponho como a minha construção identitária feminista e fã de Harry Potter influencia 

a leitura dos três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”.  

 

 5.4  Emoção, feminismo e construção identitária  

 

Nesta subseção, abordo como os fatores sociais externos a mim ajudaram a construir a 

minha leitura sobre os três itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”. Assim, 

as noções mobilizadas são relacionadas a minha construção identitária feminista fã de Harry 

Potter. Para isso, retomo meu objetivo geral: observar como as minhas construções identitárias 

influenciam na leitura dos itens 5, 6 e 8 da lista: “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”.  

 

Tendo em vista que os objetivos específicos (investigar como Harry Potter contribuiu 

para minha construção identitária e analisar como o movimento feminista influencia a minha 

constituição identitária) que foram construídos ao longo dos capítulos anteriores, retomo, nesta 

seção conceitos apresentados anteriormente, a fim de demonstrar como tais perspectivas 

influenciam a minha leitura dos itens selecionados. Abaixo, apresento os três itens selecionados 

e as respectivas reflexões   

 
5. Evite a competição acirrada. Você pode até ser melhor do que o homem, ou ganhar 

mais do que ele. Mas em nenhum momento demonstre isso com clareza, caso contrário 

ele vai achar que você é uma adversária e não uma futura namorada em potencial. 

Tente agir sempre com humildade e elegância, mas sem ser submissa. Eles gostam de 

mulheres com atitude.(APRENDA...2020)  

 

Quando eu li a primeira frase do item 5: “Evite a competição acirrada”, confesso que 

minha interpretação me levou para um lado diferente do que o tópico menciona. Minha mente 

feminista pensou automaticamente em rivalidade feminina (TIBURI, 2016). É interessante 

perceber que, mesmo quando tentamos desconstruir algumas percepções sobre as construções 

identitárias de mulheres na sociedade, podemos recair sobre nossos próprios julgamentos. No 
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caso dessa frase, eu não precisei terminar a leitura para conceber que o texto trataria, mais 

adiante, da rivalidade feminina.  No entanto, fui surpreendida.  

 

Na minha leitura, tal surpresa veio de forma negativa. Minha formação feminista lê as 

seguintes frases, “Você pode até ser melhor do que o homem, ou ganhar mais do que ele. Mas 

em nenhum momento demonstre isso com clareza, caso contrário ele vai achar que você é uma 

adversária e não uma futura namorada em potencial”, de maneira extremamente indignada. 

Depois da leitura e compreensão das perspectivas de Jenkins (2007), Bruner (1997) e Rosaldo 

(2019) sobre as emoções que foram apresentadas na subseção Imaginação cívica, emoção e 

Harry Potter , percebo que tal indignação surge de forma sentimental e não racional, como eu 

imaginava antes de escrever esta dissertação. Acredito que a perspectiva emocional é 

construída porque existe em mim uma formação identitária feminista que lê as frases como 

uma forma de regulação comportamental (BUTLER, 2014) para mulheres. Meu 

posicionamento contra tais regulações de gênero impulsiona questões sentimentais que buscam 

romper com os padrões sociais impostos a mulheres como eu.  

 

Além das questões emocionais, também existe uma argumentação racional que motiva 

minha leitura de forma a torná-la sentimental.  A equiparação salarial ainda é uma questão que 

desperta polêmicas. A igualdade salarial entre homens e mulheres é garantida por lei desde 

1942 no Brasil e, no entanto, uma pesquisa realizada pelo IBGE25, em 2016, aponta que em 

cargos de nível superior as mulheres alcançam apenas 63,4% dos rendimentos dos homens. O 

contexto da lei de 1942 é, inclusive, anterior à Ditadura Militar, momento em que a inserção 

de mulheres no mercado de trabalho em massa ocorre por causa da crescente industrialização 

do período, como foi demonstrado na subseção “O Brasil na Ditadura Militar e a Segunda 

Onda Feminista”. Todo esse contexto, apesar de serem demonstradas argumentações 

racionais, me despertam uma profunda irritação, pois, mesmo depois de décadas, a situação 

salarial para mulheres ainda não foi solucionada.   

 

 Minha percepção emocional também é abalada nas frases que concluem a dica: “Tente 

agir sempre com humildade e elegância, mas sem ser submissa. Eles gostam de mulheres com 

atitude”. Isso ocorre por minha formação identitária feminista perpassar, também, pelo 

entendimento de que existiu um desenvolvimento de padrões comportamentais a serem 

 
25Os dados foram retirados da seguinte notícia:  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655125. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655125
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seguidos por mulheres. Como foi demonstrado na subseção “Feminismo decolonial pela 

desuniversalização do sujeito mulher”, Lugones (2014, 2020), Miñoso (2020) e Curiel 

(2020) discorrem sobre como os arquétipos do comportamento feminino foram estabelecidos 

pelos colonizadores e influenciam as nossas relações sociais até os dias atuais. As autoras não 

destacam o comportamento das mulheres brancas e burguesas com as mesmas palavras 

utilizadas no quinto item da lista. No entanto, agir com humildade e elegância perpassam pelas 

características descritas pelas autoras e impostas a nós, mulheres. As regulações 

comportamentais me deixam, mais uma vez, perturbada sobre como a colonização teve o poder 

de nos impor comportamentos que perduram por mais de séculos.  Assim, entendo que se 

mulheres desviarem do que o texto considera humilde e elegante, seremos consideradas menos 

desejáveis e interessantes. Tal questão se encaixa com as regulações performativas de gênero 

impostas para mulheres de classe social abastada, burguesa e brancas, ou seja, mulheres que 

reproduzem uma sociedade colonizadora.  

 

 As características que foram citadas no parágrafo anterior, na minha leitura, são 

consideradas um ultraje. Pois, por causa da minha construção identitária feminista que busca 

formas de promover justiça social, entendo que impor questões culturais a uma sociedade que 

não tem os mesmos costumes e valores é desumano e perverso. Tal repulsa cresce ainda mais 

ao descobrir como os colonizadores lidavam com mulheres indígenas: exploração, violência 

sexual e assassinatos, como discorre Lugones (2014).  

 

 Ainda sobre os termos humildade e elegância, aponto um certo incômodo a como o 

texto faz um contraponto com o fato de que homens gostam de mulheres com atitude. Aqui, 

mais uma vez, as questões sobre a minha construção identitária feminista lidam com a emoção. 

O texto, na minha leitura, parece estabelecer um certo “limite” para quanta atitude a mulher 

deve ter. Tal percepção me desperta antipatia, porque demonstra, mais uma vez, que as 

regulações comportamentais foram estabelecidas por colonizadores. Nessa situação, há uma 

relação de poder entre colonizador/colonizado. Essa questão me lembra as minhas sensações 

de repulsa pelo vilão Voldemort da saga Harry Potter.  Na série de livros e filmes não existe 

uma relação dicotômica entre colonizador/colonizado, mas existe uma relação de poder, pois o 

vilão, por ser bruxo, acredita ser melhor que os trouxas. Dessa forma, consigo estabelecer uma 

conexão entre as relações de poder estabelecidas por colonizadores e pelo vilão da saga Harry 

Potter. Tal produção de significado é estabelecida pelo que Bruner (1997) elabora sobre como 

os contextos sociais nos quais estamos inseridos interferem nas nossas leituras de mundo. 
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Assim, o item cinco, no geral, me desperta sentimentos de repulsa por causa dos 

argumentos apresentados. Dessa forma, entendo que a minha construção identitária feminista 

fã de Harry Potter considera que as dicas fornecidas no item cinco são regulações 

comportamentais baseadas nos valores sociais trazidos pelos colonizadores europeus para as 

sociedades nativas.   

 

6. Tome um fôlego. Diferentemente das mulheres, que saem disparando várias palavras 

por segundo, os homens pensam antes de falar, às vezes elaboram a frase na mente 

para depois dizê-la. Portanto, aproveite esse silêncio para conhecê-lo melhor. Deixe-o 

falar, se expressar. Tudo no tempo dele. Você pode se surpreender com as 

peculiaridades desse novo homem. (APRENDA...2020)  

No item 6, mais uma vez temos uma reação sentimental. A seguinte parte “Tome um 

fôlego. Diferentemente das mulheres, que saem disparando várias palavras por segundo, os 

homens pensam antes de falar, às vezes elaboram a frase na mente para depois dizê-la.” me 

deixa profundamente indignada pelo imaginário existente no senso comum das mulheres serem 

tagarelas. Particularmente, me considero uma pessoa tagarela. Mas não acredito que isso esteja 

ligado ao meu gênero pelo que Butler (2003, 2014) demonstra em seus trabalhos: as regulações 

de gênero são desenvolvidas socialmente. Além disso, existe uma relação binária entre homens 

e mulheres, como se um fosse o oposto do outro. Silva e Abreu (2016) demonstram que é a 

partir das relações sociais binárias estabelecidas para homens e mulheres que surgem os 

estereótipos. Mehl et al. (2007) vão além e demonstram que o pensamento de que mulheres 

são mais falantes que homens é enraizado na cultura ocidental, porque mulheres insistem em 

tentar diálogo para resolver conflitos cotidianos com seus parceiros. No entanto, o pesquisador 

argumenta que a média de palavras utilizadas por ambos os gêneros é em torno de 16 mil.  

Minha construção identitária feminista permite que eu concorde com as autoras e, por 

isso, eu tenho uma reação de repulsa ao ler a primeira dica do item 6. Como eu disse no 

parágrafo anterior, me considero uma pessoa tagarela, no entanto, ao ter uma leitura feminista 

do item, defendo que esse estereótipo estabelecido para mulheres pode ser desestabilizado. Tal 

indignação surge porque, mesmo que eu me considere uma mulher tagarela, defendo que 

mulheres não sejam caracterizadas e estereotipadas a partir de um argumento infundado. Todo 

esse contexto foge um pouco do arquétipo comportamental estabelecido pelos valores 

colonizadores impostos em sociedades colonizadas como a brasileira: da mulher quieta, 

reservada e dócil. As minhas leituras e análises feministas permitem ler o contexto social 

apresentado da seguinte maneira: quando o comportamento feminino desvia do que é 
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socialmente esperado (a mulher quieta, elegante e com classe), somos estereotipadas de forma 

negativa, como acontece quando somos taxadas de tagarelas.  

Além do estereótipo sobre mulheres tagarelas, fico extremamente incomodada com a 

continuação da dica do item 6: “Portanto, aproveite esse silêncio para conhecê-lo melhor. 

Deixe-o falar, se expressar. Tudo no tempo dele. Você pode se surpreender com as 

peculiaridades desse novo homem”. A minha leitura se torna aversa ao argumento por 

reproduzir a ideia binária de que homens são opostos a mulheres. A partir do que Butler (2003, 

2014) e Silva e Abreu (2016) declaram, entendo que todos os comportamentos femininos são 

contrários aos masculinos. Enquanto mulheres são consideradas tagarelas, homens, quietos e 

racionais.  

Todo o item, de forma geral, me desperta a sensação de rejeição às dicas sugeridas. 

Mais uma vez, percebo que, por mais que existam argumentos científicos que buscam 

desmistificar os comportamentos estereotipados sobre mulheres, minhas reações estão mais 

ligadas a questões emocionais despertadas por causa dos estereótipos colocados no item.   

 

 
8. Seja verdadeira. Não tente fingir ser o que não é, pois fatalmente sua 

máscara vai cair mais tarde e o homem não vai reconhecer a pessoa que o 

conquistou anteriormente. Seja sempre humana. Por exemplo, não tenha 

receio de demonstrar suas fraquezas, sobre o fato de você ter ralado o carro 

na garagem da última vez que fez uma baliza.(APRENDA...2020)  

 

O item 8 me despertou sentimentos controversos, pois, em certos momentos, eu 

concordo com os argumentos apresentados e, no entanto, eu não concordo com as explicações 

dadas sobre as dicas.  Para compreender melhor, vou apresentar o que eu concordo e discordo 

e as justificativas. A primeira dica do item 8 que eu concordaria seria: “Seja verdadeira. Não 

tente fingir ser o que não é.”  Minha construção feminista permite que eu concorde com essa 

dica porque nós, mulheres, temos nossas regulações comportamentais (BUTLER, 2014) 

impostas e vigiadas socialmente. Se considero, por exemplo, que tais normatizações de 

performance são percepções colonizadoras que buscam inserir em nossos pensamentos que 

devemos ser: delicadas, elegantes etc., como o próprio item 5 sugere, minha construção 

identitária feminista busca romper tais arquétipos.  

 

Como foi mencionado na subseção “O feminismo na Redemocratização”, minha mãe 

não impôs algumas regras sociais também determinadas para ela. No entanto, alguns outros 
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fatores foram (e ainda são) motivos de conflitos entre nós. Um exemplo que me incomoda 

muito é a questão da depilação (tanto das pernas quanto da sobrancelha). Quando eu era mais 

nova, no início da adolescência, eu lembro que a primeira vez que depilei minhas pernas, eu 

não pedi apoio da minha mãe e ela, quando descobriu, argumentou que me achava nova demais 

para a situação. No entanto, posteriormente, ela me ensinou o que deveria ser feito. Já na fase 

adulta, e por influência de pensamentos feministas que tive contato na internet, parei de dar 

tanta importância à depilação. Às vezes ainda me depilo, mas não enxergo como algo que, 

necessariamente, tem que ser feito. Isso me incluiu, na leitura de minha mãe, e de tantas outras 

mulheres, como “desleixada”.  

  

Essa narrativa se encaixaria na minha argumentação referente à dica “Seja verdadeira, 

não tente fingir o que não é”, porque minha formação feminista permite que eu tenha atitudes 

que demonstrem meu eu, sem precisar me adaptar às normatizações sociais impostas a mim, 

como uma “depilação perfeita”. Por outro lado, o item 8 justifica que “ser verdadeira” implica 

em não decepcionar o homem com o seguinte argumento: “pois fatalmente sua máscara vai 

cair mais tarde e o homem não vai reconhecer a pessoa que o conquistou anteriormente”. A 

sensação que esse argumento me dá é de repulsa, porque a frase reforça que os comportamentos 

femininos devem seguir dicas não por serem a favor de uma desestabilização dos padrões 

comportamentais socialmente aceitos para mulheres, e sim porque poderão desagradar o 

homem a ser conquistado.   

 

Já a segunda dica do item, “Seja sempre humana. Por exemplo, não tenha receio de 

demonstrar suas fraquezas,” se relaciona mais com meu lado fã de Harry Potter. Para mim, “ser 

humano” seria um sinônimo de demonstrar que todos possuímos defeitos e que é necessário 

admiti-los. Acredito que Harry Potter foi parte fundamental nesse meu desenvolvimento de 

relações interpessoais, porque, nos relacionamentos entre os personagens, atritos existem. 

Além disso, associo a característica de humanidade em pessoas que buscam ser o melhor de si 

e que buscam honestidade, empatia, generosidade, entre outras características. Em minha 

leitura, esse também é o propósito da segunda dica do item 8, como as características que são 

enfatizadas em membros da Ordem da Fênix, como foi mencionado na subseção “Imaginação 

cívica, emoção e Harry Potter”, e foram capazes de despertar em mim o que Jenkins, Lazaro 

e Shresthova (2020) chamam de imaginação cívica.  

 

Entretanto, o exemplo dado me despertou repulsa e, mais uma vez, em minha leitura 



89 

como feminista, a questão da generalização me incomoda bastante. A escolha do exemplo 

seguinte, “sobre o fato de você ter ralado o carro na garagem da última vez que fez uma baliza”, 

reforça, na minha leitura, o ditado popular “mulher no volante, perigo constante”.  Isso surge, 

como já foi citado na leitura do item 5, a partir dos estereótipos que constituem uma certa 

binaridade (SILVA; ABREU, 2016) entre homens e mulheres, como se fossem opostos. Tal 

incômodo surge porque eu sei dirigir e me considero uma motorista responsável e cuidadosa.  

Além disso, nunca arranhei o carro na garagem nas vezes que fiz a baliza. Acredito ser também 

importante apresentar um relato pessoal de quando eu estava na autoescola, especificamente 

sobre baliza, já que o tema é abordado no item 8. Meu professor de direção ficou extremamente 

feliz ao me contar que, durante a última aula preparatória para a prova prática, eu consegui 

colocar o carro na baliza em 30 segundos. Um feito que, segundo ele, era motivo de orgulho.  

 

Em minhas experiências com o trânsito, especialmente em Recife (minha cidade natal) 

e em Aracaju (cidade em que morei para fazer o mestrado), sempre observei uma certa 

impaciência dos motoristas em geral, porque eu não cometo os mesmos deslizes de trânsito que 

são comuns de se ver. Já ocorreram várias situações nas quais tive que parar o carro, pois o 

veículo da frente estava parado por algum motivo que apenas o motorista da frente saberia 

dizer, e recebi buzinadas, xingamentos, os carros saindo de trás do meu, de forma acelerada, 

sem necessidade, dentre outras coisas.  

 

Certa vez, eu estava dirigindo com um amigo, que também é motorista, e eu liguei a 

seta. Quando estava pronta para trocar de faixa, ouvi o comentário: “amiga, você dá a seta? 

Que bonitinho”. Não acredito que ele estava tentando me julgar, pelo contrário, estava fazendo 

um elogio porque eu estava seguindo as regras de trânsito, e não ligar a seta é, infelizmente, 

uma das infrações mais corriqueiras que podemos observar.  

  

 Minha indignação em relação ao ditado popular, no entanto, não surge apenas de 

experiências pessoais no trânsito. Existem, também, fatores externos, como as pesquisas sobre 

mulheres motoristas que avaliam o nosso desempenho no trânsito. Uma matéria elaborada pelo 

site iG26 apresenta uma pesquisa realizada pelo aplicativo de caronas Blablacar, que aponta 

uma avaliação para motoristas homens e mulheres, através de pontuação. Para motoristas 

 
26 Os dados foram retirados da seguinte matéria:  https://delas.ig.com.br/comportamento/2018-03-08/mulher-no-

volante-pesquisa.html 

https://delas.ig.com.br/comportamento/2018-03-08/mulher-no-volante-pesquisa.html
https://delas.ig.com.br/comportamento/2018-03-08/mulher-no-volante-pesquisa.html
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mulheres, a nota é 4,8, enquanto a dos homens, é 4,7. Além disso, o site também apresenta o 

resultado de um levantamento elaborado pelo Detran em 2017, que aponta que apenas 15% dos 

acidentes graves envolvem motoristas mulheres.  

 

A partir das narrativas pessoais, e também da pesquisa apontada no parágrafo anterior, 

entendo que sentimentos mistos foram despertados em mim a partir da leitura do item 8. Assim, 

entendo que certos incômodos de minha parte surgem por causa de uma generalização sobre o 

comportamento da mulher e, por consequência, são desenvolvidos estereótipos.  

 

6 Reflexões finais  

 

A produção de uma autoetnografia contribui para entender a complexidade subjetiva de 

indivíduos como seres sociais. A influência das relações que estabelecemos ao longo da vida 

nos permite compreender como nossas identidades são construídas e reconstruídas a partir das 

nossas experiências. Dessa forma, entendo que o percurso autoetnográfico construído nesta 

dissertação condiz com as minhas vivências.  

 

Para apresentar as considerações finais, retomo o objetivo geral deste trabalho: observar 

como as minhas construções identitárias influenciam na leitura dos itens 5, 6 e 8 da lista: 

“Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”, o que guiou a escrita da seção 3. E recupero, 

também, os objetivos específicos que conduziram as reflexões apresentadas nas seções 1 e 2, 

respectivamente:  

1) Investigar como Harry Potter contribuiu para minha construção 

identitária; 

2) Analisar como o movimento feminista influencia a minha constituição 

identitária. 

  

Assim, entendo que a construção identitária apresentada nesta dissertação teve 

influência das relações que foram estabelecidas por mim com Harry Potter e com o movimento 

feminista. A partir da compreensão do papel que a saga teve na minha construção identitária, 

pude perceber o quanto as minhas percepções sobre justiça social são influenciadas por nossas 

emoções.  

 

Entender como Harry Potter despertou meus pensamentos sobre justiça e injustiça 
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social me permitiu produzir significado sobre situações observadas por mim na vida real. Dessa 

forma, o movimento feminista em minha construção identitária se mostra como uma maneira 

de lutar, também, contra situações de injustiça social perante a situações que impõem padrões 

comportamentais para mulheres.  

 

A partir da minha construção identitária, pude compreender que os sentimentos 

repulsivos que tenho quando observo situações que buscam padronizar comportamentos de 

mulheres, como os que foram apresentados na subseção “Emoção, feminismo e construção 

identitária”, surgem de maneira emocional e não racional. Tal reflexão me permitiu entender 

que sou conduzida por minhas emoções perante circunstâncias que considero equivocadas.  

 

Visto que uma autoetnografia é construída a partir de narrativas pessoais, é importante 

destacar que a produção de significados apresentada é uma leitura da pesquisadora que 

produziu este trabalho. Não desconsidero, portanto, que se este trabalho pode ser revisto e 

expandido por experiências das diversas formas do sujeito mulher, como narrativas de 

mulheres negras ou trans, por exemplo. Acredito que seria enriquecedor ter contato com 

leituras plurais sobre os itens da lista “Aprenda 10 dicas para conquistar um homem”.  

 

Dessa forma, a produção desta autoetnografia abre espaço para debates sobre a maneira 

como sujeitos são influenciados por suas experiências pessoais. Em consequência disso, a partir 

da leitura de narrativas, podemos compreender a construção identitária de indivíduos e grupos 

sociais de forma subjetiva e como consequência de nossas vivências.  
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Anexos  

Anexo I 

 

“Como conquistar um homem”  
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https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/sexo/aprenda-10-dicas-para-conquistar-um-

homem,e8e9430f5de27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html 

Aprenda 10 dicas para conquistar um homem 

Se você está solteira e louca para arrumar um namorado, saiba que a arte da conversa está entre 

os principais segredos de uma relação saudável e adulta. Para isso, não precisa vestir máscaras 

ou ser quem você não é. Personalidade é tudo nessa hora. Veja a seguir 10 dicas listadas pelo 

site Your Tango para conquistar o gato de vez. 

1. Esbanje segurança - Não se sinta amedrontada. Os homens não são tão assustadores quanto 

parecem. São apenas pessoas. Se você soubesse o que eles dizem sobre as mulheres teria 

certeza de que é capaz de conquistá-lo. 

2. Saiba conversar - Como uma mulher adulta e independente, saiba discorrer sobre assuntos 

as quais as deixa orgulhosa, pode ser sua profissão ou um tipo de trabalho voluntário que você 

executa, ou aquela viagem que você fez de mochilão pela Europa sozinha. Se você está insegura 

sobre o que dizer, comece a fazer uma lista já. 

 

3. Use o porque - O porque é uma palavra que pode lhe ajudar muito a quebrar o gelo com o 

gato. Por exemplo, na hora que ele lhe questionar sobre sua ocupação diga o seguinte: "Sou 

médica, porque adoro cuidar das pessoas, fazer o bem, é meu sonho desde criança". Quando 

perceber, você já ficou conversando por meia hora sobre o que lhe dá mais prazer na vida. E 

nada melhor do que o brilho no olhar para conquistar um homem. 

 

4. Tenha confiança. Tudo na vida é uma questão de oportunidades. Se não as tem, dê um jeito 

de criá-las. Diga a si mesma que você vai sair hoje e iniciar conversas com os homens. Basta 

ir e fazê-lo. O ponto de vista positivo é o pontapé para as coisas mudarem na sua vida. 

 

5. Evite a competição acirrada. Você pode até ser melhor do que o homem, ou ganhar mais do 

que ele. Mas em nenhum momento demonstre isso com clareza, caso contrário ele vai achar 

que você é uma adversária e não uma futura namorada em potencial. Tente agir sempre com 

humildade e elegância, mas sem ser submissa. Eles gostam de mulheres com atitude. 

 

6. Tome um fôlego. Diferentemente das mulheres, que saem disparando várias palavras por 
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segundo, os homens pensam antes de falar, às vezes elaboram a frase na mente para depois 

dizê-la. Portanto, aproveite esse silêncio para conhecê-lo melhor. Deixe-o falar, se expressar. 

Tudo no tempo dele. Você pode se surpreender com as peculiaridades desse novo homem. 

7. Faça galanteios. Não são só as mulheres que gostam de ser elogiadas, os homens adoram 

quando você fala que achou o máximo o restaurante que ele escolheu. É como se estivesse 

elogiando indiretamente a sua inteligência. Então use isso a ser favor, mostrando admiração 

pelas atitudes do seu gato. 

8. Seja verdadeira. Não tente fingir ser o que não é, pois fatalmente sua máscara vai cair mais 

tarde e o homem não vai reconhecer a pessoa que o conquistou anteriormente. Seja sempre 

humana. Por exemplo, não tenha receio de demonstrar suas fraquezas, sobre o fato de você ter 

ralado o carro na garagem da última vez que fez uma baliza. 

 

9. Não pergunte o que eles fazem. Alguns homens se sentem invadidos demais com uma mulher 

cheia de perguntas. É como se eles estivessem passando por uma prova de fogo, e eles não 

gostam disso. Não o pressione, deixe-o dizer as coisas no tempo dele. 

 

10. Sorria. Nada como um bom sorriso e uma conversa olho no olho. Que homem resiste a 

isso? 
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