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RESUMO 

 

 

GÊNERO NO CONSUMO DE SAGAS FANTÁSTICAS NO BRASIL 

 

 

AUTORA: KELLEN DO CARMO XAVIER 

ORIENTADORA: VENEZA VELOSO MAYORA RONSINI 

 

 

 

Tendo em vista a popularização da ficção fantástica no início do século XXI, a dissertação visa 

explorar como as dimensões produtivas e simbólicas da estrutura das relações de gênero 

aparecem entre os valores que orientam o consumo dessas narrativas no Brasil. Uma vez que a 

estrutura narrativa do mito, um dos elementos formais constituintes dessas ficções a que nos 

referimos como sagas fantásticas, já prevê distinções entre homens e mulheres, o objetivo geral 

do trabalho é analisar as preferências de fãs brasileiras dessas sagas de forma a identificar quais 

os atributos rejeitados e quais endossados pelas participantes da pesquisa e quais as relações 

que podemos estabelecer entre esses e os padrões de masculinidade e feminilidade socialmente 

estabelecidos. Para isso, combinamos análises quantitativas e qualitativas das declarações das 

247 fãs que responderam o questionário online da pesquisa divulgado via Facebook. Entre os 

resultados, observamos a preferência por personagens femininas consideradas menos 

estereotipadas e passivas diante uma ordem de gênero que confere desvantagens às mulheres 

na maioria das sociedades – fictícias ou não – e a valorização de atributos como inteligência, 

independência, força e coragem, vistos com maior admiração quando identificados entre 

mulheres do que entre homens. 

 

 

Palavras-chave: Sagas fantásticas. Feminismo. Gênero. Consumo.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

GENDER IN THE CONSUMPTION OF FANTASTICAL SAGAS IN BRAZIL 

 

 

AUTHOR: KELLEN DO CARMO XAVIER 

ADVISER: VENEZA VELOSO MAYORA RONSINI 

 

 

 

Considering the popularization of fantastical fiction in the beginning of the 21st century, the 

dissertation aims to explore how the productive and symbolic dimensions of the structure of 

gender relations appear among the values that guide the consumption of these narratives in 

Brazil. Since the narrative structure of myth, one of the formal constituents of these fictions 

which we refer to as fantastical sagas, already provides for distinctions between men and 

women, the general objective of the work is to analyze the preferences of Brazilian fans of these 

sagas in order to identify which attributes are rejected and which endorsed by the research 

participants, and also which relationships we can establish between them and the socially 

established patterns of masculinity and femininity. To do this, we combined quantitative and 

qualitative analyzes of 247 answers from fans who answered the online survey questionnaire 

posted on Facebook. Among the results, we observed the preference for less stereotyped and 

passive considered female characters, in the face of a gender order that confers disadvantages 

to women in most societies - fictional or not - and the praise of attributes such as intelligence, 

independence, strength and courage, greater admiration when identified among women than 

among men. 

 

Keywords: Fantastical sagas. Feminism. Gender. Consumption.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sin duda, lo más difícil de una indagación es la definición del tema de la misma, 

acotando el campo específico donde se pretende analizar. 

Alberto Martos García – Introducción al mundo de las sagas 

 

Em um contexto de revitalização da narração serial caracterizado pelo significativo 

incentivo de mercado ao “alongamento” de narrativas de êxito comercial; pela difusão de novas 

práticas culturais de leitura e escrita online e pelo surgimento de um novo perfil de leitor que 

transita com naturalidade entre meios e linguagens em busca de conteúdo, a ficção fantástica 

atinge seu auge.  

As sagas fantásticas são ficções caracterizadas pela gênese de mundos, pela 

mobilização de diferentes gêneros e linguagens e pela hibridação de fontes e atualização de 

lendas e mitos. Isto é, as sagas se assentam sobre universos sem correspondência exata com 

nenhum tempo ou local conhecidos; tendo sua história e geografia comumente apresentadas 

com o auxílio de árvores genealógicas, mapas, entre outros. Em suas narrativas, revisitam mitos 

do passado e atualizam os sentidos sobre como é, por exemplo, ser um bruxo, um vampiro, ou 

um semideus, como fazem as sagas Harry Potter (J. K. Rowling), Crepúsculo (Stephanie 

Meyer) e Percy Jackson (Rick Riordan). 

Ainda que a obra de J. R. R. Tolkien seja reconhecida por García (2009a) e pelos fãs 

como referência na criação de mundos por seu legendarium1, Harry Potter pode ser considerada 

tanto a saga fantástica mais consumida na atualidade, como a mais significativa para parcela 

considerável das fãs do gênero. Embora Harry Potter ter sido escrito por uma mulher já tenha 

sido visto como potencial impeditivo para seu sucesso de vendas, sucedem o êxito comercial 

de Joanne Rowling o de outras autoras não apenas mulheres, mas cujas obras também são 

protagonizadas por personagens femininas, como Crepúsculo (Stephanie Meyer), Jogos 

Vorazes (Suzanne Collins) e Divergente (Veronica Roth). Assim sendo, podemos dizer que 

identificamos a partir da década de 1990 não apenas o aumento do consumo de sagas 

fantásticas, como também uma melhor recepção das autoras e das personagens mulheres.  

Assim, tendo em vista a popularização da ficção fantástica no início do século XXI, a 

dissertação visa explorar como as dimensões produtivas e simbólicas da estrutura das relações 

                                                 
1 Como fãs se referem às obras e outras fontes que tratam ao universo criado por J. R. R. Tolkien. Disponível 

em: http://tolkienbrasil.com/legendarium/legendarium-j-r-r-tolkien-saiba-sao-obras-tratam-universo-mitologico-

senhor-aneis/. Acesso em: 10 jan. 2019. 

http://tolkienbrasil.com/legendarium/legendarium-j-r-r-tolkien-saiba-sao-obras-tratam-universo-mitologico-senhor-aneis/
http://tolkienbrasil.com/legendarium/legendarium-j-r-r-tolkien-saiba-sao-obras-tratam-universo-mitologico-senhor-aneis/
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de gênero aparecem entre os valores que orientam o consumo dessas narrativas no Brasil. Uma 

vez que a estrutura narrativa do mito, um dos elementos formais constituintes das sagas 

fantásticas, já prevê distinções entre homens e mulheres, o objetivo geral do trabalho é analisar 

as preferências de fãs brasileiras dessas sagas de forma a identificar quais os atributos rejeitados 

e quais endossados pelas participantes da pesquisa e quais as relações que podemos estabelecer 

entre esses e os padrões de masculinidade e feminilidade socialmente estabelecidos.  

Para isso, nossos objetivos específicos são conhecer quais as principais sagas fantásticas 

consumidas por fãs brasileiros e que aspectos desses produtos ou de suas experiências com eles 

motivam seu consumo; investigar o nível de participação feminina na produção dessas sagas; 

entender com quais personagens as fãs se identificam; quais as suas justificativas para 

estabelecer preferência por certas personagens femininas e masculinas e o que nelas 

desaprovam. 

Ainda que o auge das sagas seja apresentado por Eloy Martos Núñez (2013, p. 61) como 

um fenômeno cultural e midiático útil para pensar o processo de “transição das formas artísticas 

do século XX às do século XXI”, a definição partilhada por García (2009a) e Núñez (2013) 

pouco aparece nas pesquisas sobre esses produtos no Brasil.  

Em pesquisa no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes2 e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)3 buscamos trabalhos que abordassem algumas das 

sagas fantásticas que identificamos como as mais consumidas no país4 a partir dos termos 

“Harry Potter”; “The Lord of the Rings”; “Twilight”; “Hunger Games”; “Divergent”; “A Song 

of Ice and Fire”; “Game of Thrones”; “The Mortal Instruments”; “Shadowhunters”; “The 

Hobbit” e “Fantastic Beasts and Where to Find Them” e suas traduções brasileiras. Procurando 

também por pesquisas que discutam gênero a partir destes produtos, realizamos buscas pelos 

nomes de suas autoras e principais personagens femininas.  

Ainda que sagas como Harry Potter (J. K. Rowling), Crepúsculo (Stephenie Meyer), 

Jogos Vorazes (Suzanne Collins) e As Crônicas de Gelo e Fogo (George R. R. Martin) tenham 

figurado como tema de trabalhos acadêmicos produzidos no Brasil desde o início dos anos 

2000,5 não as encontramos agrupadas a partir de um termo ou conceito comum. A despeito das 

                                                 
2 Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/. Acesso em: 01 abr. 2018. 
3 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 01 abr. 2018. 
4 Para estabelecer quais nomes buscaríamos, consultamos os rankings das redes sociais online Skoob, Banco de 

séries e Filmow e dos sites de vendas online Submarino, Amazon e Saraiva, além dos resultados das pesquisas 

Retratos de Leitura no Brasil, publicadas entre 2008 e 2016, entre outros.  
5 Ver “Harry Potter and the Chamber of Secrets e sua Tradução para o Português do Brasil: uma análise dos verbos 

de elocução, com base na lingüística sistêmica e nos estudos de corpora” (2003), dissertação de Osilene Maria de 
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variações entre utopias e distopias, produções literárias, audiovisuais ou outras, a popularização 

da definição de saga fantástica pode contribuir não apenas para a apreensão do fenômeno, mas 

também para a identificação de pesquisas realizadas sobre ele.  

Em buscas não exaustivas pelos termos “saga” e “sagas”, verificou-se que na produção 

acadêmica brasileira com frequência estes faziam referência a: a) sagas nórdicas e/ou sagas de 

família, em estudos que adotam a perspectiva histórica do termo - comumente associado às 

sagas islandesas (MIRANDA, 2014; SANTOS, 2013); b) ao Mito do Herói, conforme 

apresentado por Joseph Campbell (1997), em estudos narrativos (FRANCO, 2012; BÜHLER, 

2012); c) às sagas contemporâneas com emergência relacionada à cultura da convergência e da 

participação, caracterizadas pela atualização de mitos a partir de temáticas contemporâneas 

(BASÍLIO, 2015; BARTH, 2016) e d) trabalhos em que se busca adjetivar as jornadas dos 

sujeitos da pesquisa, enfatizando o caráter épico de algumas vivências na contemporaneidade, 

sem explorar teoricamente o termo (NATEL, 2014; BATISTA, 2016). 

O volume de pesquisas sobre gênero no campo da Comunicação também era pouco 

representativo até o início dos anos 2000. De acordo com levantamento realizado por 

Escosteguy e Messa (2008), das 3.254 teses e dissertações publicadas entre 1992 e 2002, apenas 

36 traziam o gênero como temática principal. Conforme o mesmo levantamento, dessas, a maior 

parte tratava das representações midiáticas de gênero, principalmente entre mídia impressa e 

audiovisual.  

Diferentemente do que ocorreu com os Estudos Culturais em outros países, os estudos 

feministas não foram incorporados pelos Estudos de Recepção Latino-americanos do período, 

especialmente no Brasil (ESCOSTEGUY, 2004). Embora o gênero pudesse ser considerado 

relevante nos estudos de consumo e recepção, não era central. Ao priorizarem outros aspectos, 

as pesquisas realizadas na década de 1990 no Brasil o abordam apenas descritivamente, isto é, 

o gênero é tratado como equivalente a sexo, de forma que seu emprego indicava apenas a 

existência de uma distinção sexual entre masculino e feminino (ESCOSTEGUY, 2004).  

Mesmo que os estudos de recepção e consumo midiático sejam ainda incipientes nas discussões 

sobre as relações de gênero, Tomazetti e Coruja (2017, p. 172) sugerem que “devemos ampliar 

nosso escopo analítico de modo a refletir politicamente nessas categorias”.  

Em levantamento dos trabalhos defendidos entre 1990 e 2015 em PPGs de Comunicação 

que traziam reflexões sobre mulheres e mídia, os autores discutem ainda a pouca expressividade 

                                                 
Sá e Silva da Cruz e “A literatura e a escola contemporânea: uma análise desta instituição sob a ótica de jovens 

leitores de Harry Potter” (2003), dissertação de Katia Tarricone. 
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numérica de pesquisas que abordem as homossexualidades e as masculinidades. Tomazetti e 

Coruja (2017, p. 189-190) apontam uma “falta de diversidade na eleição de objetos empíricos” 

e complementam que “a escolha por análises voltadas à televisão e mais precisamente às 

telenovelas cerceia a eleição dos tópicos e categorias a serem estudadas, pautando tanto a 

escolha de um público a ser pesquisados, na maioria mulheres, quanto as temáticas que 

envolvam esse público, geralmente delimitadas pelos próprios enredos das novelas”. Dessa 

forma, entendemos tanto o estudo das sagas fantásticas quanto a incorporação do gênero como 

categoria potencialmente central para estudos de Comunicação e pesquisas de recepção e 

consumo midiático como fenômenos recentes, ainda em processo de consolidação na pesquisa 

acadêmica no Brasil.  

Além disso, como apresentam Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015), não faltam 

pesquisas empíricas que demonstrem como a desigualdade persiste em nossas sociedades 

contemporâneas. As sagas fantásticas tornam-se o tema dessa pesquisa justamente pelos 

insights que fornecem sobre as conquistas das mulheres e os limites destas, em dimensão 

material e simbólica. Como já mencionado, Harry Potter pode ser considerada uma das sagas 

mais consumidas no Brasil e no mundo, em contrapartida, tanto Harry Potter quanto Animais 

Fantásticos e Onde Habitam são protagonizadas por personagens homens e a franquia 

cinematográfica criada a partir dessas obras conta apenas com uma mulher - além de J. K. 

Rowling - entre um total de 23 diretores, produtores executivos e roteiristas envolvidos na 

produção de 10 filmes lançados entre 2001 e 2018. 

Inspirada na análise cultural de Raymond Williams (2003), a pesquisa adota uma 

abordagem que explora as relações entre o consumo de sagas fantásticas e a ordem de gênero, 

a qual promove a desigualdade entre homens e mulheres na maioria das sociedades 

contemporâneas (CONNELL; PEARSE, 2015). Estabelecendo como corpus da pesquisa as 

declarações de fãs brasileiras, duas das quatro dimensões estruturantes da ordem de gênero 

propostas por Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015) são exploradas: a de produção, 

consumo e acumulação generificada;6 e a do simbolismo, da cultura e do discurso. O Capítulo 

2 dedica-se à explicitação metodológica da pesquisa, sendo o principal instrumento para coleta 

dos dados o questionário online, cujo processo de construção e divulgação no Facebook é 

pormenorizado no capítulo imediatamente posterior a esta Introdução. 

A partir do diálogo entre essas dimensões e as declarações das fãs, dois eixos de 

discussão são acionados no estudo. No que tange ao primeiro eixo, sobre o qual recai o Capítulo 

                                                 
6 Termo generificado ou generificada indica que uma pessoa, grupo ou espaço, entre outros, passou pela “rede de 

processos inclusos nas dinâmicas de gênero” (Moschkovich, 2015, p. 18). 
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3, perscrutamos quais as sagas favoritas das participantes da pesquisa e realizamos uma análise 

generificada de sua produção, ou seja, investigamos como se configura a divisão por gênero 

das produtoras e dos produtores das sagas mais consumidas ou apontadas como favoritas das 

fãs.  

No Capítulo 4, nos aprofundamos sobre o segundo eixo, isto é, nos aspectos pelos quais 

as participantes da pesquisa ancoram a eleição de suas personagens preferidas no texto das 

sagas e como, através dessas declarações, se posicionam a respeito da ordem de gênero 

(CONNELL; PEARSE, 2015). Para isso, conforme sugere a metodologia proposta por 

Williams (2003), elegemos um padrão identificável na estrutura textual das sagas para 

discutirmos sobre seus conteúdos: o mito do herói e sua crítica a partir das obras de Ellen 

Douglass (1989) e Maureen Murdock (2013).  

Assim, a partir de análises quantitativas e qualitativas de aproximadamente 1482 

respostas dissertativas sobre as sagas preferidas das respondentes, sua identificação com 

personagens, suas personagens masculinas e femininas favoritas, aspectos considerados 

negativos das personagens favoritas e características desejáveis em heróis e heroínas; a pesquisa 

se propõe a dissertar sobre os padrões de gênero rejeitados e quais os endossados entre as fãs 

de sagas fantásticas e como esses valores interagem com a eleição das sagas e personagens 

preferidas das fãs. Por fim, justificamos a escolha em referirmo-nos ao total de fãs participantes 

da pesquisa no feminino em razão de 75% das respondentes serem mulheres. Isto é, quando 

falamos “das” fãs ou “das” participantes da pesquisa não estamos excluindo as declarações dos 

homens que contribuíram para a pesquisa, mas dimensionando sua participação em relação ao 

volume total de respondentes que tornaram possível alcançar os resultados apresentados neste 

trabalho. 

 



 

 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Ao propor o uso do termo sagas fantásticas para abordar o auge da ficção fantástica na 

contemporaneidade, García (2009a) coloca em evidência os limites de abordagens centradas na 

coerência interna desses textos para entender o fenômeno que representam. Assim, a 

configuração atual das sagas fantásticas (que as distancia da literatura fantástica e as aproxima 

da indústria e dos estudos midiáticos), só poderia ser entendida tendo em mente o contexto das 

mídias digitais, o fomento de mercado que recebem e as alterações nas formas de produção e 

consumo que presenciamos.7 

Em consultas aos rankings de mais vendidos, mais lidos e mais assistidos de redes 

sociais, sites de vendas e outras páginas online, identificamos a grande popularidade de sagas 

com autoras e protagonistas mulheres entre as obras publicadas em décadas recentes. Enquanto 

os dados sugeriam que grande parcela das principais sagas fantásticas do século XXI teriam 

sido escritas ou protagonizadas por mulheres, haviam obras de referência publicadas no século 

passado sem nem ao menos uma personagem feminina relevante, como O Hobbit, de J. R. R. 

Tolkien, que teve a personagem Tauriel criada apenas para a franquia cinematográfica,8 sendo 

as mulheres apenas 20% das personagens nomeadas de O Senhor dos Anéis, do mesmo autor.9 

Assim, as informações encontradas sugeriam que também os vínculos entre ficção fantástica e 

as relações de gênero poderiam estar mudando.  

Sugere-se, dessa forma, que não apenas a produção, consumo e circulação de sagas 

fantásticas possam estar passando por modificações na contemporaneidade, mas que também o 

modo como as relações de gênero vem se estruturando vem repercutindo sobre a produção e o 

conteúdo dessas ficções. Assim como podemos verificar o fomento de discussões e debates 

sobre sagas fantásticas na internet, é este também um ambiente em que atualmente circulam os 

debates feministas e, embora não haja consenso acadêmico sobre o surgimento de uma quarta 

onda do feminismo, é aceita a ideia de que o feminismo retoma fôlego principalmente ao longo 

da segunda década dos anos 2000.10  

                                                 
7 Aspectos que serão apresentados mais detalhadamente no Capítulo 3 
8 Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2013/12/novo-hobbit-tem-elfa-criada-para-

representar-mulheres-na-trilogia.html. Acesso em: 10 jan. 2018. 
9 Disponível em:  http://tocace.conselhobranco.com.br/o-universo-da-mitologia/o-senhor-dos-aneis-em-numeros-

parte-i/. Acesso em: 11 jan. 2018.  
10 No livro Explosão Feminista (2018), Heloísa Buarque de Hollanda aborda a formação de uma quarta onda do 

feminismo no Brasil a partir da organização do movimento experienciada com a popularização da internet. 

Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2018/12/13/para-heloisa-buarque-de-hollanda-feminismo-e-

questao-social_a_23615364/?ncid=tweetlnkbrhpmg00000002&utm_campaign=share_twitter. Acesso em: 18 dez. 

2018. 

http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2013/12/novo-hobbit-tem-elfa-criada-para-representar-mulheres-na-trilogia.html
http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2013/12/novo-hobbit-tem-elfa-criada-para-representar-mulheres-na-trilogia.html
http://tocace.conselhobranco.com.br/o-universo-da-mitologia/o-senhor-dos-aneis-em-numeros-parte-i/
http://tocace.conselhobranco.com.br/o-universo-da-mitologia/o-senhor-dos-aneis-em-numeros-parte-i/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/12/13/para-heloisa-buarque-de-hollanda-feminismo-e-questao-social_a_23615364/?ncid=tweetlnkbrhpmg00000002&utm_campaign=share_twitter
https://www.huffpostbrasil.com/2018/12/13/para-heloisa-buarque-de-hollanda-feminismo-e-questao-social_a_23615364/?ncid=tweetlnkbrhpmg00000002&utm_campaign=share_twitter
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Dessa forma, as teorias feministas e de gênero fornecem embasamento não apenas para 

a compreensão das representações acerca das relações entre os gêneros na pesquisa acadêmica, 

como também fazem parte das discussões que permeiam o ambiente online em que circulam as 

fãs de sagas fantásticas participantes do estudo, predominantemente mulheres entre 20 e 35 

anos, com nível superior completo em ou andamento nas áreas de Ciências Humanas, Ciências 

Sociais aplicadas e Linguística, Letras e Artes e acesso à internet e ao Facebook, ambiente em 

que foi divulgada a pesquisa (Apêndice III). 

Com embasamento em teorias feministas e de gênero para compreensão das 

representações acerca das relações entre os gêneros, exploramos as sagas e seu consumo a partir 

das declarações de seus fãs. Pensando o gênero como estrutura social, focamos sobre duas das 

dimensões sugeridas por Connell e Pearse (2015), sendo a primeira a produção, consumo e 

acumulação generificada; e a segunda o simbolismo, cultura e discurso. 

Para ambas as análises, nossa principal fonte de dados primários são as declarações das 

247 participantes da pesquisa. Secundariamente, recorremos às redes sociais online, portais de 

notícias e de fãs para realização de levantamentos próprios ou na captação de dados secundários 

úteis para as interpretações e análises realizadas durante a pesquisa. 

Com o uso de um questionário online cuja versão final contava com um total de 37 

questões (Apêndice I), as respondentes relataram suas motivações para o consumo de sagas 

fantásticas. Identificamos dois eixos principais em suas respostas, um que se ancorava na 

experiência de consumo das sagas favoritas e outro cuja argumentação se baseava na oferta de 

sentidos e representações do texto das sagas.  

São essas argumentações mais centradas nos textos das sagas, associadas com as teorias 

de gênero estudadas e a crítica ao mito do herói conforme proposto por Campbell (1997) que 

embasam nossa análise do gênero nas sagas fantásticas, assim como dos valores que orientam 

seu consumo a partir de uma perspectiva de gênero. Essa eleição do mito como elemento 

estrutural a partir do qual olhar o que dizem os fãs dos textos das sagas a partir de uma 

perspectiva preocupada com o modo como as relações de gênero estruturam o social, adotamos 

uma abordagem inspirada na análise cultural conforme proposta por Williams (2003), em que: 

A análise da cultura é a tentativa de descobrir a natureza da organização que constitui 

o complexo dessas relações [entre os elementos de todo um modo de vida]. A análise 

de obras ou instituições específicas é, nesse contexto, a análise de seu tipo essencial 
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de organização, os relacionamentos que umas ou outras incorporaram como partes da 

organização como um todo. (WILLIAMS, 2003, p. 56, tradução nossa)11 

 Para uma análise cultural, o autor propõe a identificação de um padrão que ajude a 

revelar as relações entre os elementos da obra, instituição estudada, etc. Mediando o contato 

entre as fãs e as sagas, identificamos o gênero como um padrão que ajuda a entender o consumo 

das participantes da pesquisa. Entre a relação dos textos das sagas e a estrutura de gênero, o 

padrão que ajuda a elucidar suas relações é o mito, e a perspectiva que adotamos para olhar esse 

mito, é feminista. Nas palavras do autor: 

qualquer análise cultural útil começa com a descoberta de um tipo característico de 

padrões, e a análise cultural geral lida com as relações entre eles, que às vezes revelam 

identidades e correspondências inesperadas entre atividades até então consideradas 

em separado, e em outras ocasiões mostram descontinuidades imprevistas. 

(WILLIAMS, 2003, p. 56, tradução nossa)12 

Como é explorado no subcapítulo 4.2, Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015) 

apontam a existência de uma ordem de gênero em que algumas configurações práticas de 

feminilidade e masculinidade são mais comuns. Sendo a ordem de gênero vigente na maioria 

dos países desigual, as configurações de feminilidade e masculinidade de referência tendem a 

ser aquelas que permitem a manutenção da dominação dos homens sobre as mulheres. A esses 

padrões que, no geral, a maior parte das pessoas não consegue adotar integralmente, mas em 

relação aos quais seus comportamentos serão avaliados chamamos feminilidade enfatizada e 

masculinidade hegemônica. Com o auxílio desses conceitos, buscamos analisar se os traços e 

características que os fãs de sagas fantásticas criticam ou exaltam correspondem aos padrões 

dominantes de feminilidade e masculinidade conforme descritos pelas estudiosas do mito 

Douglass (1989) e Murdock (2013) e outras pesquisadoras de gênero como Gilligan (1993) e 

as próprias autoras Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015). 

Essa abordagem incorre em alguns riscos sobre os quais é pertinente posicionarmos a 

partir de uma perspectiva feminista. Conforme recapitulamos no subcapítulo 4.1, o movimento 

feminista pode ser organizado em três ondas, sendo a segunda e a terceira as mais importantes 

para o raciocínio que queremos expor aqui. 

                                                 
11 No original: “el análisis de la cultura es el intento de descubrir a naturaleza de la organización que contituye el 

complejo de esas relaciones. El análisis de obras o instituciones específicas es, en este contexto, el análisis de su 

tipo esencial de organización, las relaciones que unas u otras encarnan como partes de la organización en su 

conjunto”. 
12 No original: “la palabra clave es ‘patrón’: cualquier análisis cultural útil se inicia con el descubrimiento de un 

tipo característico de patrones, y el análisis cultural general se ocupa de las relaciones entre ellos, que a veces 

revelan identidades y correspondencias inesperadas entre actividades hasta entonces consideradas por separado, y 

en otras ocasiones muestran discontinuidades imprevistas”. 
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Se a igualdade de direitos representada pelo direito ao voto foi a pauta a partir da qual 

agruparam-se as feministas da primeira onda do movimento, na segunda onda se reconhece o 

patriarcado como sistema que favorece a dominação dos homens sobre as mulheres. Mais 

acadêmicas, as teóricas da segunda onda do feminismo acabam efetuando generalizações sobre 

o que é ser mulher e o que é ser homem na tentativa de demonstrar que não havia justificativa 

naturalmente alocada para a dominação masculina.  

É a terceira onda do feminismo que se caracteriza pela adoção do termo “gênero” para 

designar aqueles que anteriormente eram considerados estudos feministas e/ou estudos de 

mulheres, pois não mais reconheciam traços significantes distintivos entre mulheres e homens, 

mas construíam feminilidade e masculinidade em relação, considerando contextos histórico e 

geográficos específicos.  

Efetuamos essa retrospectiva porque identificamos alguns dos argumentos das autoras 

Douglass (1989) e Murdock (2013) como mais alinhados à segunda onda do movimento 

feminista. Douglass (1989) porque adota uma abordagem muito mais restrita às mulheres e 

menos às relações de gênero e Murdock (2013) porque traça generalizações sobre uma essência 

feminina e, nem sempre, mas em diversos momentos, falha na historicização dos atributos que 

pensa como femininos e masculinos. 

Dessa forma, nos apropriamos das definições de feminino e masculino propostas por 

essas autoras que estudam o mito por acreditarmos que são úteis para pensar sobre feminilidade 

e masculinidade a partir do contexto das sagas. A forma como nos apropriamos dessas 

categorias, entretanto, se alinha às críticas da terceira onda que pensa o gênero como relacional, 

alocado histórica e geograficamente, como um estruturante das relações sociais, e não 

determinado biológica ou socialmente (CONNELL; PEARSE, 2015; SCOTT, 1995). 

 

 

2.1 QUESTIONÁRIO ONLINE: A CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA 

Comparado à entrevista, Gil (2008) defende que o questionário tem a vantagem de 

possibilitar abranger um grande número de pessoas, podendo ser enviado por e-mail ou, 

atualmente, pela internet; permitindo o anonimato aos respondentes, além de dar autonomia 

para que o completem quando acharem mais conveniente e de forma a minimizar a influência 

do pesquisador sobre os pesquisados.  
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Desenvolvido através da plataforma Google Forms13 e divulgado a partir de 

comunidades da rede social online Facebook, adotamos como principal técnica para o estudo o 

questionário online. O questionário foi ao ar e começou a ser divulgado no domingo de 4 de 

março de 2018. Segundo Gil, (2008), ao construir um questionário, é preciso traduzir os 

objetivos da pesquisa na forma de questões específicas cujas respostas irão proporcionar os 

dados necessários para testar as hipóteses construídas durante o planejamento da pesquisa ou 

para conhecer o grupo pesquisado. Assim, a construção de um questionário é um processo 

técnico cuja elaboração demanda cuidado quanto à sua eficácia para verificação dos objetivos, 

forma, conteúdo, quantidade, atenção às alternativas e ordenação das questões, etc. (GIL, 2008). 

Além destas preocupações que contribuíram para alongar o período de elaboração do 

questionário, havia o receio de que este se tornasse demasiado longo, pois, como Gil (2008) 

aponta, questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos. 

Durante o período de preparação do questionário foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e documentais que embasaram sua formulação, assim como o estudo dos recursos 

da plataforma Google Forms para que fosse feito o melhor proveito possível desta.  

O questionário (Apêndice I) contou com um total de 37 questões, agrupadas em três 

principais blocos, cada um com um enfoque próprio. Com um total de 13 indagações, o primeiro 

bloco contava com seis questões fechadas – objetivas - e sete abertas - dissertativas (GIL, 2008) 

e se detinha sobre o consumo de sagas fantásticas dos respondentes e sobre suas leituras das 

representações de gênero que suas narrativas preferidas apresentavam. O segundo bloco, o 

menor dos três, contava com três grades de múltipla escolha14 sobre consumo de mídia e o 

último bloco apresentava até 18 questões socioeconômicas, pois os caminhos trilhados pelo 

formulário variassem de acordo com as respostas apresentadas. Ademais, o formulário contava 

com três campos de resposta adicionais para que os respondentes informassem dados como e-

mail, telefone e celular, caso tivessem interesse em continuar participando da pesquisa na etapa 

seguinte desta. 

Embora seja inviável prever todas possibilidades e operar escolhas conscientes em todos 

estágios do processo de elaboração de uma pesquisa, não seria exagero atribuir um esforço 

exaustivo à elaboração e divulgação do questionário sobre o qual aqui se fala, tendo sido 

                                                 
13 Disponível em: https://www.google.com/forms/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
14 No Google Forms, grades de múltipla escolha são questões com múltiplas alternativas de respostas em que cada 

linha apresenta um enunciado subordinado à questão principal. Podem ser utilizadas para estabelecer níveis de 

intensidade como na Escala Likert (concordo totalmente, parcialmente, indiferente, discordo parcialmente ou 

discordo totalmente) ou através de classificação numérica entre itens, tendo sido ambos os usos empregados nesta 

pesquisa.  
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realizados diversos pré-testes, em que se analisou aspectos como a) a clareza e a precisão dos 

termos; b) a forma de questões; c) o desmembramento das questões; d) a ordem das questões e 

e) a introdução do questionário (GIL, 2008). 

Assim sendo, cada questão apresentada no formulário foi discutida e cada alternativa 

apresentada foi colocada em relação às teorias às quais se teve acesso até o período. 

Posteriormente numerada, ou seja, numerada apenas facilitar o processo de referenciação 

efetuado agora para explicitação de nossa pesquisa, a questão três, por exemplo, oferece uma 

combinação de alternativas selecionadas a partir de diversas fontes, como dados obtidos a partir 

das redes sociais online Skoob,15 Banco de séries16 e Filmow17, rankings de sites de vendas, a 

citar Submarino18, Amazon19 e Saraiva20, resultados das pesquisas Retratos de Leitura no 

Brasil,21 publicadas entre 2008 e 2016.  

Já na questão que apresenta características atribuídas a heróis e heroínas, as alternativas 

foram obtidas através de literatura sobre as relações entre mito e gênero (MURDOCK, 2013; 

DOUGLASS, 1989), sites dedicados a tratar sobre heróis22 e sobre a indústria televisiva e 

cinematográfica.23 Da mesma forma, o extenso conjunto de perguntas realizadas no bloco 

socioeconômico visava atender da melhor forma possível os critérios apresentados por Quadros 

e Antunes (2001), Quadros (2008) e Quadros e Maia (2010) para definição de classe a partir da 

estrutura sócio ocupacional da sociedade capitalista brasileira. 

Ademais, era preciso também estruturar o questionário e inseri-lo no ambiente online. 

Concordamos com Gil (2008) quando este defende que a apresentação material do questionário 

pode se constituir como um dos mais importantes estímulos para a obtenção de respostas. Por 

isso, foi elaborado de forma apresentar-se elucidativo, assim como esteticamente agradável, 

respeitando os critérios apresentados por Gil (2008): a) apresentação gráfica; b) instruções para 

preenchimento; e, c) introdução do questionário. Para isso, foram realizadas pesquisas sobre os 

recursos do Google Forms para a inclusão de descrições, imagens e gifs. O processo até a 

configuração final do questionário, assim, contou com a revisão bibliográfica e documental de 

                                                 
15 Disponível em: https://www.skoob.com.br/. Acesso em: 11 jan. 2018. 
16 Disponível em: https://bancodeseries.com.br/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
17 Disponível em: https://filmow.com/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
18 Disponível em: https://www.submarino.com.br/. Acesso em: 27 set. 2017. 
19 Disponível em: https://www.amazon.com.br/. Acesso em: 27 set. 2017. 
20 Disponível em: https://www.saraiva.com.br/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
21 As publicações resultantes das pesquisas Retratos de Leitura no Brasil (2008, 2012 e 2016) estão disponíveis 

em: http://prolivro.org.br/home/index.php/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no-

brasil-48. Acesso em: 10 jun. 2018. 
22 Disponível em: http://historysheroes.e2bn.org/characteristics. Acesso em: 10 jun. 2018. 
23 Disponível em: http://nodeoito.com/mulheres-em-hollywood/. Acesso em 09 jun. 2018. 
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tópicos pertinentes à pesquisa, a consulta a tutoriais específicos sobre a plataforma e pré-testes 

(online e offline) em que a colaboração de voluntários foi indispensável. 

Ainda assim, muitas lacunas foram, a posteriori, detectadas, mostrando mais uma vez 

que não é possível prever todas as limitações de uma pesquisa, ainda mais quando esta depende 

de ferramentas de estrutura relativamente fixa e da participação de outros indivíduos.  

 

2.2 ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS E DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

Assim como a formulação do questionário, sua divulgação não foi aleatória. A primeira 

seleção de comunidades online da rede social Facebook se deu em outubro de 2017, a partir de 

palavras-chave como saga, fantástico, fantástica, fantasia, ficção, entre outras. Considerando 

que uma de nossas prioridades durante o período de elaboração do questionário era obter 

respondentes em Santa Maria e região pensando em uma fase presencial da pesquisa, buscamos 

também pelos termos em associação com “Santa Maria” e “UFSM”.24 Procuramos também nos 

informar sobre quais comunidades agrupavam os jovens da região e assim chegamos à página 

Spotted UFSM25, que prontamente divulgou o formulário após solicitação por mensagem direta 

enviada do perfil pessoal da autora desta dissertação.   

Foram listados para divulgação também grupos conhecidos a partir da minha 

experiência de consumidora de sagas fantásticas, como o #UsoTodaFrida26, grupo de uma 

marca slow fashion com produção no estado de Santa Catarina cujos produtos apresentam 

temática geek e agrupa centenas de mulheres. Também foram listados na nossa seleção inicial, 

grupos dedicados à Harry Potter, pois é apontado, por fontes como as pesquisas Retratos de 

Leitura e Skoob, como a saga mais lida e acompanhada; assim como grupos que reúnem grande 

volume de jovens e postagens, como A Odisseia de Morar Sozinho/a27. Estes últimos eram 

alternativas caso um volume considerado insuficiente de pessoas respondesse o questionário, o 

que não aconteceu. Embora o questionário não tenha sido divulgado nas páginas pessoais da 

autora do trabalho, em razão de seus contatos possivelmente já terem tido algum nível de ciência 

do tema e dos interesses da pesquisa, o questionário foi generosamente divulgado por 

acadêmicas vinculadas à UFSM em suas redes pessoais. 

                                                 
24 Devido ao grande volume de dados obtido apenas com o uso do questionário online, optou-se por deter as 

análises somente sobre esses dados e não recorrer mais às entrevistas presenciais previstas. 
25 Disponível em: https://www.facebook.com/Spotted-UFSM-930267327004173/. Acesso em: 04 mar. 2018. 
26 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/usotodafrida/. Acesso em 10 jun. 2018. 
27 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/187483568040798/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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No Quadro 1 apresentamos a lista de grupos em que o questionário foi divulgado e o 

número de membros na data de divulgação, a citar, domingo, 04 de março de 2018, com exceção 

dos grupos marcados com um asterisco, em que a divulgação ocorreu apenas no dia 06 de março 

de 2018. Foram considerados apenas os grupos pesquisados em que minha entrada foi aprovada 

a tempo da divulgação e em que a publicação foi mantida. Entre a seleção final dos grupos, 

também constam três dos grupos sugeridos por integrantes das comunidades previamente 

selecionadas para a divulgação, sendo eles: Acadêmicas da Ficção Científica e Fantasia28, 

Nyah! Fanfiction (Oficial)29 e Seriadores Anônimos30.  

 

Quadro 1 – Grupos de divulgação do questionário online 

Grupos em que o questionário online foi divulgado Membros 
Livros de Fantasia e Aventura – Skoob 17.212 
#UsoTodaFrida 1.318 
Nyah! Fanfiction (Oficial) 23.793 
Skoob - O Que Você Anda Lendo? 53.700 
CLFC - Clube de Leitores de Ficção Científica 8.880 
Ficção Científica e Fantasia 17.676 
Amantes da Literatura Fantástica 2.767 
FCFT - Ficção Científica, Fantasia e Terror* 5.021 
Seriadores Anônimos* 9.134 
REDE Ficção Científica, Fantasia e Terror 357 
Acadêmicas da Ficção Científica e Fantasia 32 
Ficção Científica Brasil – FCB 1.312 
Comunicação Social UFSM 1.497 
Fãs e escritores de Fantasia e Ficção Científica 1.259 
Clube de Leitores de Ficção Fantástica 1.886 
Sci-fi e feminismo: Diversidade em Ficção Científica, Horror e Fantasia 727 
Ficção Científica e Terror para MULHERES 252 
Fãs de Ficção Científica e Fantasia - Santa Maria – RS 431 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A ordenação aplicada foi concebida de forma a exibir primeiro os grupos cujos usuários 

mais interagiram e, na sequência, os grupos com menos – ou nenhuma – interação. Acreditamos 

que esta seja uma informação relevante pois ao comentar um post, o usuário aumenta sua 

visibilidade na medida em que o leva até o “topo” do grupo, favorecendo que mais usuários 

sejam “impressionados” por ele. Retornos às publicações foram planejados para que pudesse 

responder aos comentários deixados pelos respondentes ou apenas para postagens da mensagem 

“up”, com o objetivo de fazer as publicações voltarem à evidência - de forma a possibilitar que 

atingissem o maior número possível de usuários entre os grupos escolhidos. 

                                                 
28 Disponível em:  https://www.facebook.com/groups/1058672474274980/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
29 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/103030110037641/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
30 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/seriadoresanonimos/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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A estratégia de divulgação do formulário como um todo esteve longe de ser casual por 

trabalho semelhante ter sido realizado anteriormente na promoção do Projeto O Hobbit Brasil31, 

em que era uma das bolsistas responsáveis pela divulgação online. Ainda que a lista de grupos 

utilizados na época não estivesse mais disponível para consulta, a própria proposta de usar as 

comunidades online do Facebook como meio de propagação do questionário deriva desta 

experiência. Com formação em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda, 

também foi possível pensar uma estratégia de divulgação a partir de dados de mídia. Sabemos 

que as redes sociais online têm horários “de pico” de acesso. Estes horários, entretanto, variam 

de acordo com o público visado e a rede social online pesquisada. Pesquisando os dados 

relacionados às audiências estudadas no Projeto o Hobbit Brasil no Facebook, percebemos um 

aumento do público interessado nessa saga nos domingos, a partir das 18h. Coincidentemente, 

demos início à nossa divulgação no domingo de exibição do Oscar 2018, o que pode ter 

fomentado ainda mais a presença dos usuários na rede social. 

Assim, o questionário hospedado no Google Forms foi divulgado no domingo de 4 de 

março, entre 18h45 e 19h30 entre a maioria dos grupos da rede social online Facebook 

selecionados, obtendo 272 respostas no período de 10 dias, sendo 247 destes questionários 

considerados válidos. Os 18 grupos somavam, no dia, em torno de 120 mil usuários do 

Facebook, e a página Spotted UFSM no dia tinha 32.866 likes. Dos 272 questionários 

respondidos, 198 foram enviados durante as primeiras 30h de divulgação. 

O principal critério utilizado para tratar um questionário como válido de acordo com os 

propósitos da pesquisa era se o respondente seria considerado fã de sagas fantásticas ou não. 

Em referência aos pesquisadores Costello e Moore (2007), Lopes (2015, p. 18) defende que “os 

fãs não se encaixam no conceito de consumidores comuns ou de meros espectadores, mas vão 

além e movimentam a rede interagindo, por exemplo, em domínios temáticos específicos”. 

Ainda que esta não seja uma pesquisa sobre um fandom32 específico ou fandoms, no 

geral, entendemos essas comunidades online como um subconjunto de consumidores com 

acesso à internet que manifestam o desejo, ou a necessidade, de procurar online mais 

informações e/ou compartilhar conteúdos e percepções com outros sobre determinados 

                                                 
31 The Hobbit Project é uma pesquisa realizada em 46 países através de questionário online e que, no Brasil, contou 

com o apoio do Núcleo de Pesquisa, Cultura e Recepção Midiática da Fabico/UFRGS. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/fabico/news/projeto-o-hobbit. Acesso em 03 jul. 2018. 
32 Para Jenkins (2009), o termo fandom faz referência à subcultura dos fãs no geral, embora o emprego que 

estejamos aplicando aqui seja em menção aos fandoms constituídos em ambiente online, espaços onde o 

questionário de coleta de dados foi divulgado. Online ou offline, esses ambientes se caracterizam por abrigarem 

indivíduos com interesses comuns (LOPES, 2015).  
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produtos que consomem (COSTELLO; MOORE, 2007). Desta maneira, ao usarmos as 

comunidades de fãs como ambiente de divulgação de nossos questionários, utilizamos a internet 

como local onde a pesquisa é realizada, e como instrumento, na medida que o Google Forms 

atuou como nossa plataforma de coleta, mas ela não é nosso objeto (FRAGOSO; RECUERO; 

AMARAL, 2011).  

Pesquisadores das atividades online das audiências de televisão, Costello e Moore 

(2007, p. 127, tradução nossa) afirmam que, “os fãs online expressam seu apego às narrativas 

de televisão criando ou visitando sites associados a um programa, e/ou interagindo com outros 

fãs que compartilham um entusiasmo comum pela mesma série de TV”.33 

Entretanto, como nem todas comunidades em que o questionário foi divulgado se 

autointitulavam de fãs, adotamos critérios complementares. O principal deles foi se a 

respondente34 se autodeclarou fã de sagas fantásticas, segunda questão do questionário 

(precedida pela indagação de se o respondente gostava de sagas fantásticas). Assim, salvo 

questionários repetidos, todos formulários enviados por autodeclaradas fãs foram considerados 

válidos. Apesar disso, respondentes que não se autodeclaravam fãs com frequência tinham 

opiniões mais reflexivas e críticas, assim como mais leituras/assistências do que as 

autodeclaradas fãs. Recorremos, então, à tipologia de fãs apresentada por Lopes et. al. (2011 in 

LOPES, 2015). Resultado de um estudo sobre a participação da audiência da telenovela 

Passione (Globo, 2010) no Twitter durante a sua última semana, a pirâmide proposta pela autora 

expressa as variações de engajamento e abrangência do conceito de fã. Nela, fãs curadores 

representam apenas 3% dos fãs (moderadores, usuários que criam e divulgam comunidades, 

blogs, listas de discussão, perfis de personagens e canais no YouTube), os comentadores 

representam 15% (visões críticas sobre a telenovela e comentários sobre a plataforma), os 

produtores representam 21% (usuários que entram em conversação com outros usuários, 

interagindo) e os compartilhadores compõem a maior fatia, com 61% (seguidores, 

participantes, pessoas que retuítam comentários de outros e comentários referentes à telenovela 

em geral).  

Assim, em analogia ao que Lopes (2015) chama de fãs comentadores, optamos por 

interpretar as respondentes que demonstraram visão crítica sobre o conteúdo e/ou a forma das 

sagas como fãs, até pela contribuição que sua visão crítica do que consomem poderia 

                                                 
33 No original: “online fans express their attachment to television narratives by creating or visiting web sites 

associated with a program, and/or by interacting with other fans who share a common zest for the same TV series.” 
34 Conforme apresentamos na Introdução e como pode ser verificado no Apêndice III - Perfil das respondentes, 

75% das respondentes dos questionários válidos foram mulheres, de forma que optamos por adotar generalizações 

no feminino para referirmo-nos ao total de participantes da pesquisa. 
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representar em termos qualitativos para a pesquisa. Dessa forma, consideramos que não eram 

fãs apenas aquelas que indicaram contato com poucas das sagas indicadas, que não possuíam 

opinião explícita nas alternativas dissertativas ou que manifestaram interesse em apenas poucas 

sagas em suas respostas. Também investimos na possibilidade de respondentes não se 

declararem fãs por apresentarem uma abordagem crítica das obras, o que pode ser motivado por 

uma leitura do termo “fã” ainda associada à sua raiz latina fanaticus, já criticada por 

pesquisadores como Garcia (2009a). Outro critério que contribuiu para a seleção de quais 

respondentes seriam consideradas fãs ou não foram as justificativas apresentadas na preferência 

por determinadas sagas, pois, segundo García (2009b), caracterizam as sagas a criação de um 

paracosmos - um mundo próprio sem correspondência com nenhum período, local ou sociedade 

conhecida histórica ou geograficamente - passível de ser explorado por um continuum de obras. 

Assim, justificativas como “o mundo criado por [J. R. R.] Tolkien é fantástico. [...] O mundo 

que ele criou não se limita a um livro, é todo um universo completo que aparece em outras 

obras, nem que seja de relance como em Ferreiro de Bosque Grande [1967]” também foram 

interpretadas como suficientes para justificar a manutenção de uma respondente como fã 

independentemente desta se autointitular assim ou não. Dessa forma, dos 272 questionários 

enviados, optamos por considerar válidos 247 deles. 

 

 



 

 

 

 

 

3 AS SAGAS FANTÁSTICAS E SEU CONSUMO 

 

As sagas fantásticas diferem de outros produtos em série, como as séries de TV, por 

seus paracosmos (RIVERA, 2011), ou seja, por se sustentarem sobre universos originais 

regidos por regras próprias. Dessa forma, não é possível deduzir a organização social dentro de 

uma saga fantástica apenas a partir da apreensão de nossa realidade. É preciso adentrar o 

universo da saga para entender o que, naquele universo, representa ser um bruxo, uma 

sacerdotisa, um hobbit35 ou um shadowhunter36.  

Podemos considerar Harry Potter um marco pela dimensão midiática sem precedentes 

adquirida, o que tornou a franquia referência em estudos envolvendo a cultura da convergência 

e participação, letramento midiático e inteligência coletiva. Entre os objetos de estudo de 

pesquisadores como Jenkins (2009), o êxito comercial de Harry Potter foi sucedido pelo de 

outras obras de fantasia, horror e ficção-científica que também exploraram diferentes 

linguagens e mídias. Enquanto a série literária ocupa a terceira posição na lista dos 10 livros 

mais lidos entre as décadas de 1960 e 2010, com 400 milhões de exemplares vendidos no 

período segundo lista organizada por James Chapman,37 a franquia de filmes já foi apontada 

como a mais bem sucedida do cinema mundial, tendo os oito filmes lançados entre 2001 e 2011 

faturado mais de 6,5 bilhões de dólares nos cinemas de todo o mundo, além de terem somado 

12 indicações ao Oscar.38 Harry Potter também deu origem a diversos livros de 

acompanhamento39 (GARCÍA, 2011) e a uma outra franquia de filmes situada no mesmo 

universo, Animais Fantásticos e Onde Habitam, com roteiros de J. K. Rowling, cujo 

faturamento do primeiro filme ultrapassou a marca de 800 milhões de dólares.40 

Na já mencionada lista de livros mais vendidos, Harry Potter segue acompanhado por 

O Senhor dos Anéis (J. R. R. Tolkien), na quarta posição, com 103 milhões de cópias vendidas, 

e pela Saga Crepúsculo (Stephenie Meyer), na sétima posição, com 43 milhões de exemplares 

                                                 
35 Hobbits são seres presentes no universo criado por J. R. R. Tolkien que, análogos aos humanos, se caracterizam 

fisicamente por possuírem baixa estatura, pés e mãos maiores do que seriam as mãos e os pés humanos.   
36 Shadowhunters são seres meio humanos, meio anjos, cuja missão é combater os demônios que tentarem fugir 

para a Terra. 
37 Disponível em: https://bsp.org.br/2013/04/30/10-livros-mais-lidos-no-mundo/. Acesso em: 05 jul. 2018. 
38 Disponível em: https://www.papodecinema.com.br/especiais/especial-harry-potter/. Acesso em: 05 jul. 2018. 

39 Livros que funcionam como complemento e/ou guias para explorar os universos das sagas, trazendo informações 

como a história de seus mundos, dos personagens, locais, magia, deuses, política, criaturas e vocabulário, além de 

uma linha do tempo dos eventos, etc. 
40 Disponível em: https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/noticias/2017/01/animais-fantasticos-e-onde-

habitam-ultrapassa-us-800-milhoes-na-bilheteria. Acesso em: 05 jul. 2018. 
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vendidos no período. Isto é, fenômeno do Mundo Bruxo41 de Harry Potter não constitui um 

fenômeno isolado, tendo outras ficções do mesmo gênero atingido alcance comercial 

considerável. A trilogia de O Senhor dos Anéis lançada nos cinemas entre 2001 e 2003 rendeu 

3 bilhões de dólares, 30 indicações ao Oscar e 17 estatuetas, além de outros mais de 250 

prêmios.42 Também baseada no universo fantástico de J. R. R. Tolkien, a franquia O Hobbit 

estreou nos cinemas entre 2012 e 2014, arrecadando 3 bilhões de dólares e 7 indicações ao 

Oscar.  

Ainda que muito menos apreciados pela crítica, os cinco filmes da Saga Crepúsculo 

levaram muita gente aos cinemas, apresentando um faturamento total de 3,3 bilhões de dólares, 

um pouco mais do que o de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, considerando cada franquia 

isoladamente.  

Ainda que fora do ranking de mais lidos de James Chapman, Suzanne Collins, autora 

da trilogia Jogos Vorazes, foi anunciada em 2012 como a autora com mais livros vendidos no 

aparelho de leitura da Amazon, o Kindle, superando um milhão de e-books vendidos, segundo 

dados da própria companhia.43 Só no Brasil, a saga já teve mais de meio milhão de livros 

vendidos44 e 85 milhões de cópias no mundo.45 No cinema, os filmes, com lançamento entre 

2012 e 2015 faturaram 2,3 bilhões.46 

Entretanto, ainda que as adaptações audiovisuais impulsionem as vendas dos livros, nem 

todas são necessariamente bem-sucedidas. A Trilogia Herança, de Christopher Paolini, já 

figurava na lista de livros mais vendidos do mundo quando o autor tinha apenas 15 anos e, 

desde então, já vendeu mais de 20 milhões de cópias.47 Contudo, a adaptação do primeiro 

volume da saga para os cinemas não foi considerada bem recebida nem pela crítica, nem pelos 

fãs da obra do jovem autor. Enquanto o primeiro filme de Harry Potter tem um custo de 

                                                 
41 Já tendo sido anteriormente referido como J. K. Rowling's Wizarding World, Mundo Bruxo (Wizarding World) 

tornou-se uma marca, responsável por abranger as franquias cinematográficas Harry Potter e Animais Fantásticos 

e Onde Habitam. Disponível em: https://www.pottermore.com/news/wizarding-world-brand-logo-launch. Acesso: 

22 nov. 2018. 
42 Disponível em: https://www.papodecinema.com.br/especiais/especial-o-senhor-dos-aneis/. Acesso em: 05 jul. 

2018. 
43 Disponível em: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-

newsArticle&ID=1673532&highlight=. Acesso em: 05 jul. 2018. 
44 Henriques (2015), cuja dissertação se dedicou ao estudo dos livros de Harry Potter no Brasil, apresenta uma 

interessante discussão sobre o mercado editorial e o consumo de livros no país que ajuda a explicar a disparidade 

entre os números de vendas entre o mercado anglo-americano e o brasileiro. Índices de vendas de Hunger Games 

no Brasil disponíveis em: https://veja.abril.com.br/blog/meus-livros/filme-recoloca-trilogia-8216-jogos-vorazes-

8217-entre-mais-vendidos/. Acesso em: 05. Jul. 2018. 
45 Disponível em: https://www.papodecinema.com.br/especiais/saga-jogos-vorazes/. Acesso em: 05 jul. 2018. 
46 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/11/1707731-cinco-anos-e-u-23-bi-em-

bilheteria-depois-jogos-vorazes-chega-ao-fim.shtml. Acesso em: 05 jul. 2018. 
47 Disponível em: https://blog.saraiva.com.br/recordes-literarios/. Acesso em: 05 jul. 2018. 

https://www.pottermore.com/news/wizarding-world-brand-logo-launch
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1673532&highlight=
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1673532&highlight=
https://veja.abril.com.br/blog/meus-livros/filme-recoloca-trilogia-8216-jogos-vorazes-8217-entre-mais-vendidos/
https://veja.abril.com.br/blog/meus-livros/filme-recoloca-trilogia-8216-jogos-vorazes-8217-entre-mais-vendidos/
https://www.papodecinema.com.br/especiais/saga-jogos-vorazes/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/11/1707731-cinco-anos-e-u-23-bi-em-bilheteria-depois-jogos-vorazes-chega-ao-fim.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/11/1707731-cinco-anos-e-u-23-bi-em-bilheteria-depois-jogos-vorazes-chega-ao-fim.shtml
https://blog.saraiva.com.br/recordes-literarios/
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produção declarado de 125 milhões de dólares e de 974 milhões de bilheteria,48 a arrecadação 

de Eragon foi de “apenas” 249 milhões de dólares, tendo sido seu custo de realização 100 

milhões.  

Eragon, entretanto, não é a única saga a figurar na lista de adaptações cinematográficas 

consideradas um fracasso pela indústria e que acabaram não tendo continuidade. A bilheteria 

dos filmes baseados em sucessos comerciais como os livros da saga Percy Jackson e os 

Olimpianos (Rick Riordan) e Dezesseis Luas (Kami Garcia e Margaret Stohl)49 decepcionaram 

no cinema e não receberem continuidade nas telonas.50 

Essas ficções vêm movimentando o mercado editorial, indústria cinematográfica, 

televisiva e dos jogos eletrônicos, mas não só. Essas narrativas têm fomentado também a 

produção de fãs. O universo criado por J. K. Rowling em Harry Potter, por exemplo, 

impulsionou a produção da escritora de fanfics Cassandra Clare, hoje autora de Instrumentos 

Mortais e As Peças Infernais, entre outras séries literárias que partilham do mesmo universo 

fantástico. A primeira adaptação de Instrumentos Mortais foi para o cinema, em 2013. Tendo 

custado 60 milhões, foi considerada um fracasso diante a receita de apenas 90 milhões51 e 

acabou não recebendo outra sequência cinematográfica até então. Atualmente, a saga conta com 

uma série de televisão intitulada Shadowhunters produzida pela Freeform, rede de televisão 

americana integrante da ABC, e disponibilizada semanalmente pela Netflix. Esta tem sido outra 

tendência identificada, a adaptação de séries literárias para séries de televisão. Diários do 

Vampiro (L. J. Smith) foi adaptada diretamente para a televisão pela The CW e teve a duração 

de 8 temporadas, assim como As Crônicas de Gelo e Fogo (George R. R. Martin), cuja produção 

da HBO (Game of Thrones), foi considerada a série mais popular no mundo52. 

Entre as produções de grande alcance aqui mencionadas, temos ficções escritas, 

produzidas e protagonizadas por mulheres como algumas das mais representativas entre as 

sagas fantásticas contemporâneas.53 Como desenvolveremos mais ao longo deste capítulo, as 

autoras mulheres e personagens femininas parecem estar ganhando mais visibilidade entre as 

sagas fantásticas, principalmente nas categorias comercialmente conhecidas como 

                                                 
48 Disponível em: https://www.papodecinema.com.br/especiais/especial-harry-potter/. Acesso em: 05 jul. 2018. 

49 A saga Beautiful Creatures não teve seu nome traduzido no Brasil, ainda que seu primeiro livro, de mesmo 

nome (Beautiful Creatures), tenha sido traduzido como Dezesseis Luas no país. 
50 Disponível em: http://sobresagas.com/sagas-que-nao-tiveram-sucesso/. Acesso em: 05 jul. 2018. 
51 Disponível em: http://sobresagas.com/sagas-que-nao-tiveram-sucesso/. Acesso em: 05 jul. 2018. 
52 Disponível em: http://guinnessworldrecords.com/news/2017/7/game-of-thrones-10-records-deserving-of-the-

iron-throne-481693. Acesso em: 02 jan. 2018. 
53 Embora tenhamos privilegiado aqui dados sobre a comercialização das sagas indicadas no mercado literário e 

cinematográfico, inúmeros outros produtos integram suas franquias, como jogos, quadrinhos, brinquedos, itens de 

decoração, material escolar, etc. 

http://sobresagas.com/sagas-que-nao-tiveram-sucesso/
http://sobresagas.com/sagas-que-nao-tiveram-sucesso/
http://guinnessworldrecords.com/news/2017/7/game-of-thrones-10-records-deserving-of-the-iron-throne-481693
http://guinnessworldrecords.com/news/2017/7/game-of-thrones-10-records-deserving-of-the-iron-throne-481693
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infantojuvenil e young adult (jovem adulto). Se para a criação da franquia de The Hobbit nos 

cinemas, adaptação do livro de J. R. R. Tolkien de 1937, foi preciso a criação de uma nova 

personagem para que houvesse uma mulher de destaque, Jogos Vorazes e Instrumentos Mortais 

têm personagens femininas como protagonistas, além de terem a criação de seus universos 

creditados a autoras mulheres. 

Assim, este capítulo dedica-se a explorar a dimensão da produção e consumo das sagas 

a partir de uma abordagem relacional do gênero, tomando como referência as declarações das 

fãs e pesquisas bibliográficas e documentais sobre essas produções. 

 

3.1 UMA DEFINIÇÃO EM CONSTRUÇÃO 

As sagas fantásticas se caracterizam pela gênese de mundos. Chamados paracosmos, 

esses universos autoconsistentes têm raízes “na transmissão de experiência, de sabedoria, de 

mitos atualizados e cenografias ancestrais [...] retocadas de forma cibernética ou futurista” e se 

expressam a partir de uma “amálgama de linguagens e meios” (GARCÍA, 2009a, p. 17, tradução 

nossa).54   

No século XXI, a ficção fantástica atinge o auge de sua popularidade e passa a se 

caracterizar pelos processos de hibridação e reciclagem que os autores Alberto Martos García 

(2009a) e Eloy Martos Núñez (2013) identificam como característicos da cultura da pós-

modernidade. Isto é, para os autores, as sagas emergem em um contexto de crise do cânone e 

revisão de gêneros ficcionais, em que a mistura de conteúdos, gêneros e técnicas se torna algo 

comum. 

Consideradas pelos autores “filhas da literatura fantástica”, as sagas fantásticas aspiram 

à “verdade profunda do mito” (GARCÍA, 2009a, p. 18). De acordo com Campbell (1997), o 

mito é uma metáfora para a vida, ou seja, ele expressaria verdades universais através das suas 

analogias.55 Simultaneamente, as sagas fantásticas atualizariam o clássico mito do herói em 

narrativas preocupadas com temas e problemas contemporâneos, como o trabalho de Suzanne 

Collins em Jogos Vorazes, em que se mesclam crítica política e da mídia, dramas adolescentes 

e uma jornada do herói nos termos de Campbell (1997). 

Adotamos a nomenclatura proposta em García (2009a) para abordar esses produtos em 

referência às narrativas orais e às sagas norueguesas, mais especificamente, islandesas. Mas as 

                                                 
54 No original: “transmisión de experiencia, de sabiduría, de mitos actualizados y escenografías ancestrales [...] 

retocadas de forma cibernética o futuritas” e “la amalgama de lenguajes y medios”. 
55 O subcapítulo 4.3 dedica-se a essa análise.  
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sagas fantásticas não são consideradas representativas para se pensar a transição das formas 

artísticas do século XX às do século XXI (GARCÍA, 2009; NÚÑEZ, 2013) apenas por 

resgatarem o mito e a tradição oral, mas também por sua forma.  

As sagas fantásticas são histórias sem temática fechada cuja composição formal de seus 

“mundos completos” deriva de processos de hibridação, sendo consideradas “ficção em grau 

zero, arquirrelato, ou ficção especulativa, abrangendo gêneros como fantasia, ficção científica, 

horror ou o histórico-lendário” (GARCÍA, 2009, p. 23, tradução nossa).56 Com sua abordagem, 

os autores buscam demonstrar as limitações da abordagem literária tradicional em relação a 

esses produtos. Por exemplo, para analisar um texto literário seria preciso identificar seus 

limites, ou seja, seu tamanho, para indicar se é um conto ou um romance. Com as sagas, 

entretanto, esta não é tarefa tão simples, pois qualquer recorte não pode ser considerado “dado”, 

mas tem de se mostrar uma escolha metodológica, já que estão sempre sujeitas à expansão, seja 

pela iniciativa de seus criadores ou de seus fãs. Ao estudar uma obra da literatura fantástica, os 

autores também afirmam que se espera que o analista identifique aspectos como o subgênero 

dessa narrativa, se é uma história de fantasia, ficção científica ou terror. Entretanto, os mesmos 

argumentam que não é necessariamente possível perceber uma saga fantástica como 

pertencente a apenas um desses subgêneros, pois elas podem ser uma mescla de todos eles.  

Ainda, os estudos literários tenderiam a proceder suas análises considerando apenas os 

limites internos da obra literária, sendo que nas sagas elas se constituem como um recorte 

limitado de um universo mais amplo de possibilidades. Assim, mais uma vez, escolher analisar 

apenas os livros de uma saga deve ser visto como uma decisão metodológica, um recorte 

intencional dentro de um quadro mais amplo de possibilidades. Ou seja, as sagas fantásticas são 

narrativas com limites temáticos e estruturais fluídos, de forma que permitem o questionamento 

de abordagens clássicas baseadas na ideia de texto como uma estrutura fechada ou limitada 

(NÚÑES, 2013) - pois se caracterizam por sua estrutura alargada, equidistante do conto, do 

romance e da lenda (GARCÍA, 2009). 

Percebe-se que as sagas conhecem seu auge em um contexto de revitalização da 

narração serial, promovido a) por um incentivo de mercado ao “alongamento” de narrativas de 

êxito comercial; b) pelas novas práticas culturais de leitura e escrita online e c) pelo surgimento 

de um novo perfil de leitor, que transita com naturalidade entre meios e linguagens em busca 

de conteúdo. Isto é, além de caracterizarem-se por não corresponderem aos gêneros literários 

tradicionais (mas construírem-se a partir de uma mescla desses), também se caracterizam por 

                                                 
56 No original: “ficción en en grado cero, archirrelato, o ficción especulativa, a caballo entre géneros como la 

fantasía, la ciencia ficción, el terror o lo histórico-legendario”. 
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seus vínculos estreitos com a cultura digital e midiática do século XXI. Com isso, não se sugere 

que os novos modos de escrever e ler são determinadas pelo tecnológico, mas ganham outra 

dimensão a partir dele, afinal, nesse contexto, o mercado produz cada vez mais produtos “trans-

medios” (JENKINS, 2009). Logo, reenvios entre meios massivos e novos meios tornam-se cada 

vez mais frequentes nesta que Jenkins (2009) chama cultura da convergência, em que novas 

formas culturais, as sagas fantásticas atravessam diferentes formatos, gêneros e subgêneros e, 

marginalizada como foram outrora o romance policial e os folhetins, a fanfic se apresenta como 

um subgênero literário (GARCÍA, 2009a). 

A abordagem de García (2009a) e Núñez (2013) pode ser comparada à de Canclini 

(2001) em relação à sua concepção de pós-modernidade marcada por processos de mescla entre 

tradição e modernidade – caracterizada também pela presença de tecnologias de comunicação, 

em que observamos a hibridação entre popular, massivo e culto; de forma que disciplinas 

tradicionais não conseguiriam apreender  isoladas. Entretanto, os pesquisadores se diferenciam 

em relação ao otimismo (ou talvez realismo) com o qual observam essas mudanças. Ao 

contrário de García (2009a) e Núñez (2013), Canclini (2001) enfatiza os desencontros entre 

modernização social e modernismo cultural, e também a assimetria entre emissão e recepção, 

aspectos não problematizados pelos primeiros. Ao mesmo tempo, os três autores enfatizam em 

suas produções como a análise de obras deve considerar “condições textuais e extratextuais, 

estéticas e sociais, em que a interação entre os membros do campo engendra e renova o sentido” 

(CANCLINI, 2001, p. 150). 

Dessa forma, o estudo das sagas fantásticas propõe desafios metodológicos. Elas 

desafiam definições convencionais de forma e conteúdo ao demonstrarem a artificialidade do 

texto como estrutura fechada em si mesma; da ficção fantástica como limitada a um único 

subgênero (terror, ficção científica ou fantasia), da obra literária como original e as extensões 

do universo das sagas como adaptações. As sagas não partem ou se definem a partir de apenas 

um meio ou linguagem. Ainda, são permeadas por hipotextos de origens variadas, bebendo das 

fontes da tradição oral, assim como de linguagens mais tecnológicas como o cinema, o vídeo e 

os jogos. Ou seja, como García (2009a) sugere, no contexto da pós-modernidade, o estudo de 

um autor ou obra isolado do seu contexto, sua relação com outras obras e discursos e sua 

projeção midiática na sociedade não é possível. 

De acordo com García (2009a), as sagas fantásticas não partilham do caráter doutrinador 

comum à literatura realista ou fantástica, nem conquistam sucesso comercial a partir do endosso 

por autoridades institucionais, como professores. Com isso, não se pretende afirmar que não 
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transmitam valores ou uma ideologia57, mas que não tem o caráter moralista de históricas como 

as fábulas encantadas dirigidas às crianças ou de obras da literatura utilizadas na educação 

formal. Sem desconsiderar o incentivo comercial de editoras e produtoras, as sagas também são 

promovidas pelos próprios consumidores e impulsionadas pelas redes digitais. 

Para o autor, a construção de imaginários estimuladas pelas sagas promove utopias úteis, 

sendo a necessidade do pensamento utópico também referida por Cevasco (2018), que recorre 

a Williams (1975) no desenvolvimento de sua argumentação: 

A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido terá que ser tarefa do sentimento 

e da imaginação tanto quanto dos fatos e da organização. Não imaginação e 

sentimentos no sentido fraco destes termos — “imaginar o futuro” (uma perda de 

tempo) ou “o lado emocional das coisas”. Ao contrário, temos que aprender e ensinar 

uns aos outros as conexões entre uma formação política e econômica, uma formação 

cultural e educacional e, talvez o mais difícil, entre as formações de sentimento e de 

relações que são nossos recursos mais imediatos em qualquer tipo de luta. 

(WILLIAMS, 1975, p. 76 in CEVASCO, 2018, p. 13-14) 

Além de valor artístico que atribui às sagas, para García (2009a) elas têm o valor de 

ampliar horizontes ao promover a construção de imaginários, reinos, relacionar seres de classes 

e raças diferentes. Como especifica Cevasco (2018, p. 11), essas ficções que projetam outros 

mundos evidenciam “a natureza sistêmica do nosso modo de vida”, pois “a consciência de como 

o sistema determina nossas vidas fica mais evidente quando nos vemos diante de uma história 

que se passa em um mundo totalmente diferente do nosso”. 

Assim como García (2009a), a autora reconhece o potencial de “obras que destoam do 

padrão hegemônico do romance realista e tratam de romper as amarras do provável, nos 

incitando a imaginar a alteridade” (CEVASCO, 2018, p. 10).58 Mesmo que através da fruição 

artística, a autora argumenta que experienciar uma alteridade radical poderia contribuir para a 

formulação de um desejo de mudança. Nesse sentido, essas narrativas se estabeleceriam como 

um “experimento mental”, “o desenvolvimento de um raciocínio lógico sobre um experimento 

                                                 
57 Para Jorge Larrain (2005), há duas perspectivas a partir das quais o conceito de ideologia pode ser apreendido: 

a crítica e a neutra. A crítica, também entendida como negativa, emprega o conceito no singular. Presente em Karl 

Marx, entende a ideologia como uma distorção que atua especificamente no obscurecimento das contradições 

sociais (LARRAIN, 2005). Essa “falsa” consciência promove distorções que servem à manutenção da hegemonia, 

o que é de interesse da classe dominante (detentora dos meios de produção material e mental). A perspectiva 

neutra, ao contrário da crítica, considera as ideologias, no plural, como “todas as formas organizadas de 

pensamento social” (HALL, 2003, p. 251). Atribuindo valor tanto ao caráter crítico da versão negativa do conceito, 

quanto na abordagem neutra deste, Larrain (2005) defende que ambos os conceitos, o crítico e o neutro, são 

necessários às ciências sociais, na medida em que o primeiro promove uma pesquisa crítica das tentativas de 

ocultação do indesejável contraditório no social, enquanto o segundo promove o estudo dos discursos políticos 

conforme buscam (ou perdem) hegemonia. 
58 Assim como Martos García (2009a), a autora também se posiciona sobre os modos tradicionais de abordagem a 

essas ficções, apontando que adota a expressão romances de “imaginação política” para não se “enredar nas 

discussões, a meu ver pouco produtivas, de tipos puros, como ficção científica, literatura fantástica, romances de 

fantasia, utopias, distopias” (CEVASCO, 2018, p. 10). 
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não realizável na prática, mas cujas consequências podem ser exploradas pela imaginação” 

(CEVASCO, 2018, p. 12).  

Ao propor o uso do termo saga fantástica, os autores García (2009a) e Núñez (2013) 

defendem a relevância do estudo dessas produções como ferramenta de educação ética e estética 

no campo de didática da língua e da literatura, assim como apontam limitações da análise 

narrativa tradicional para o estudo desses produtos. Na Comunicação, entendemos como 

relevante uma abordagem dessas ficções que não restrinjam o olhar sobre o fantástico ao campo 

literário, colocando em evidência a impossibilidade de interpretar esses produtos como domínio 

restrito da literatura quando elas se estabelecem a partir de relações tão intrincadas com a mídia 

e a conjuntura contemporânea. Ao construírem utopias úteis, as sagas têm o potencial de 

evidenciar o caráter sistêmico de nossas estruturas sociais. Isto é, elas podem apresentar e 

sugerir formas de organização social que não nos são familiares, mas ainda assim, serem 

relacionáveis com nossas realidades e nos ajudarem a refletir sobre ela.  

 

 

3.2 O CONSUMO DE SAGAS FANTÁSTICAS NO BRASIL 

Ainda que algumas das ficções fantásticas mais conhecidas, como As Crônicas de 

Nárnia (C. S. Lewis) e Harry Potter (J. K. Rowling), sejam comercialmente identificadas como 

infantis ou infanto-juvenis, encontramos uma parcela representativa de jovens adultos entre os 

fãs desses produtos. É nesse grupo que se enquadram a maioria das respondentes cujas 

declarações constituem o corpus de dados primários apresentados e discutidos neste trabalho 

(247 fãs), jovens entre 18 e 29 anos (62%), do gênero feminino (75%), heterossexuais (57%), 

geograficamente distribuídas entre aproximadamente 104 cidades de 21 estados brasileiros e 

Distrito Federal. Com um alto nível de escolaridade, tendo como referência as médias 

nacionais,59 nossas respondentes estão ou já estiveram na universidade (69%), sendo a maioria 

estudante ou formada em instituição pública de ensino (58%). Apesar de a maioria das fãs com 

ensino superior consultadas concentrarem-se entre as Ciências Humanas (38%), Ciência Sociais 

Aplicadas (15%) e Linguística, Letras e Artes (15%), há um número significativo de 

respondentes distribuídas entre Ciências Exatas e da Terra (9%), Engenharias (8%), Ciências 

                                                 
59 Segundo dados do IBGE (2018), apenas 15,3% da população brasileira de 25 anos de idade ou mais têm ensino 

superior completo. Da nossa amostra de respondentes (247 fãs), 36% já têm graduação completa, 30% em 

andamento e 3% declaram nível superior incompleto. Disponível em:  

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101629. Acesso em: 21 dez. 

2018. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101629
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Biológicas (7%), Ciências da Saúde (7%) e Ciências Agrárias (1%). Do total de respondentes, 

a maioria declara não manter vínculo empregatício (65%), sendo a maioria destes, estudantes 

(61%). A renda familiar declarada das participantes da pesquisa se concentra, em sua maioria, 

entre R$ 954,00 e 2.862,00 (32%), e R$ 2.863,00 e R$ 5,724,00 (32%).  

Para ajudar a delimitar o quadro de referências a partir do qual as participantes da 

pesquisa estabelecem suas preferências, apresentamos conforme ilustrado na Figura 1 as sagas 

mais consumidas das fãs: 

Figura 1 – Sagas mais consumidas 

 

Fonte: questionário online 

 

Das dez sagas apontadas como mais consumidas (somando-se consumo audiovisual e 

literário), cinco são de autoria feminina. Em ordem de publicação, temos Harry Potter (1998-

2007), de J. K. Rowling; Crepúsculo (2005-2008), de Stephenie Meyer; Jogos Vorazes (2008-

2010), de Suzanne Collins;  Divergente (2011-2013) de Veronica Roth e Animais Fantásticos 
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e Onde Habitam (2016-), franquia que amplia o universo ficcional criado por J. K. Rowling e 

que hoje leva o selo Mundo Bruxo. 

Entre as obras de autoria masculina, também em ordem cronológica, temos a publicação 

de O Hobbit (1937), de J. R. R. Tolkien; As Crônicas de Nárnia (1950-1956), de C. S. Lewis; 

O Senhor dos Anéis (1954-1955), obra de J. R. R. Tolkien ambientada na Terra Média assim 

como O Hobbit; As Crônicas de Gelo e Fogo (1996-), de George R. R. Martin e Percy Jackson 

e os Olimpianos (2005-2009), de Rick Riordan.  

Entre as dez sagas mais citadas, três contam com heroínas mulheres (Jogos Vorazes, 

Crepúsculo e Divergente). Na definição de Vogler (2006), o herói ou a heroína são as 

personagens protagonistas da história, sendo sua função ser o ponto de contato entre o 

consumidor e a narrativa. Cinco das sagas têm esse papel sendo atribuído a personagens 

masculinas (Harry Potter e Animais Fantásticos e Onde Habitam, O Senhor dos Anéis e O 

Hobbit, Percy Jackson e os Olimpianos) e duas têm personagens masculinas e femininas como 

protagonistas (As Crônicas de Nárnia e As Crônicas de Gelo e Fogo).  

 

Quadro 2 – Sagas mais consumidas por ordem de lançamento no idioma original 

Saga Publicação Autoria Gênero 

O Hobbit 1937 J. R. R. Tolkien M 

As Crônicas de Nárnia 1950-1956 C. S. Lewis M 

O Senhor dos Anéis  1954-1955 J. R. R. Tolkien M 

As Brumas de Avalon  1979-1982 Marion Zimmer Bradley F 

A Torre Negra  1982-2004 Stephen King M 

Outlander 1991- Diana Gabaldon F 

Diários do Vampiro  1991-1992 L. J. Smith F 

Fronteiras do Universo 1995-2000 Philip Pullman M 

As Crônicas de Gelo e Fogo 1996- George R. R. Martin M 

Harry Potter 1997-2007 J. K. Rowling F 

Os Sete 2000-2002 André Vianco M 

Deuses Americanos 2001 Neil Gaiman M 

Ciclo da Herança 2002-2011 Christopher Paolini M 

Crepúsculo  2005-2008 Stephenie Meyer F 

Percy Jackson e os Olimpianos  2005-2009 Rick Riordan M 

Dragões de Éter  2007-2010 Raphael Draccon M 

Os Instrumentos Mortais  2007-2014 Cassandra Clare F 

Jogos Vorazes  2008-2010 Suzanne Collins F 

Dezesseis Luas  2009-2012 Kami Garcia e Margaret Stohl F 



 

 

    

    

45 

 

Fallen 2009-2015 Lauren Kate F 

Os Heróis do Olimpo 2010-2014 Rick Riordan M 

Divergente  2011-2013 Veronica Roth F 

Filhos do Éden  2011-2015 Eduardo Spohr M 

Os Originais  2013-2018 L. J. Smith F 

O Reino das Vozes que Não se 

Calam  

2014-2015 Carolina Munhóz e Sophia 

Abrahão 

F 

Animais Fantásticos e Onde 

Habitam  

2016- J. K. Rowling F 

Fonte: goodreads.com 

 

As obras menos consumidas entre as respondentes foram Os Sete (André Vianco), 

Filhos do Éden (Eduardo Spohr), Dragões do Éter (Raphael Draccon) e O Reino das Vozes que 

Não se Calam (Carolina Munhóz e Sophia Abrahão). Em comum, além de serem publicações 

brasileiras, têm também o fato de serem as únicas das sagas listadas a não terem seu universo 

expandido através do audiovisual. 

Considerando a variedade de mídias e temas que cabem no conceito de saga fantástica, 

destacamos que optamos por priorizar aquelas a) em que o fantástico tende a apelar mais para 

a fantasia do que para a ficção científica e o horror; b) que têm como público-alvo adolescentes 

e/ou jovens (young adult) e c) que foram adaptadas da linguagem literária para a linguagem 

audiovisual. Esses foram os critérios estabelecidos visando dialogar com os propósitos da 

pesquisa e com os conhecimentos prévios da pesquisadora. 

A interpretação dos dados apresentados na Figura 1 pode ser complementada com os 

resultados da questão aberta disponibilizada para que as respondentes informassem outras sagas 

que lembravam ter acompanhado. Das 247 participantes da pesquisa, 146 fãs fizeram 533 

menções a outras obras que possuem características de sagas fantásticas,60 citando uma 

variedade de mais de 200 obras – livros, na maioria. Dessas, as mais citadas foram A Crônica 

do Matador do Rei (Patrick Rothfuss),  Mistborn (Brandon Sanderson), Corte de Espinhos e 

Trono de Vidro (Sarah J. Maas), A Roda do Tempo (Robert Jordan), Maze Runner (James 

Dashner), Saga do Assassino (Robin Hobb, pseudônimo de Margaret Astrid Lindholm Ogden), 

A Saga do Tigre (Colleen Houck), Crônicas do Mundo Emerso (Licia Troisi) e Nobres 

                                                 
60 Cabe aqui destacar que efetuamos generalizações nessa pesquisa sobre o que, em linhas gerais, parecem ser 

sagas fantásticas. A oferta de ficções com características que parecem as aproximar do que chamamos sagas 

fantásticas é muito grande, assim como o repertório das fãs é muito vasto. Não sendo um dos objetivos do trabalho 

desenvolver os limites do gênero em discussão ou elencar quais obras nele se enquadram, tratamos como sagas 

todas as obras que aparentam partilhar de elementos significativos em comum com o que sugere o conceito.   
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Vigaristas (Scott Lynch). No Quadro 3 constam as 10 sagas mais citadas ordenadas por volume 

de menções entre os fãs. 

 

Quadro 3 – Outras sagas consumidas 

Saga Publicação Autoria Gênero Menções 

A Crônica do Matador do Rei 2007-2014 Patrick Rothfuss M 26 

Mistborn 2006- Brandon Sanderson M 20 

Corte de Espinhos e Rosas 2015- Sarah J. Maas F 14 

Trono de Vidro 2012-2018 Sarah J. Maas F 14 

A Roda do Tempo 1990-2013 Robert Jordan M 13 

Maze Runner 2009-2016 James Dashner M 12 

A Saga do Assassino 1995-1997 Robin Hobb F 12 

A Saga do Tigre 2011-2018 Colleen Houck F 9 

Crônicas do Mundo Emerso 2004-2005 Licia Troisi F 9 

Nobres Vigaristas 2006-2013 Scott Lynch M 8 

Fonte: questionário online. 

 

Se entre as sagas mais consumidas temos uma divisão semelhante entre criadores 

homens e criadoras mulheres, na produção audiovisual identificamos um cenário dominado 

pela presença masculina.  

Como apresentado no Quadro 4 abaixo, entre as 10 sagas apontadas como mais 

consumidas, temos 9 franquias cinematográficas e um total de 33 filmes. Entre os 16 

profissionais de direção atuando nos projetos, apenas uma é mulher (Catherine Hardwicke). 

Entre os 45 produtores executivos, dez são mulheres e 35 são homens, e entre os 31 roteiristas, 

apenas cinco são mulheres se descontarmos as autoras que trabalham como roteiristas nas 

produções audiovisuais de suas próprias sagas (J. K. Rowling e Suzanne Collins). 

 

Quadro 4 – Divisão de trabalho por gênero em produções cinematográficas 

Produções cinematográficas 

  

Total sagas 

pelo gênero 

da autoria 

Total 

filmes 

por 

autores 

da saga Direção 

Produção 

executiva Roteiro 

Total 

autores 

Mulheres 5  22 1 10 7 4 

Homens  4  11 15 35 24 3 

Total 9 33 16 45 31 7 

Elaborado pela autora. 

Fonte: IMDb. 
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Entre as sagas mais consumidas temos também uma série de TV, cujos dados não estão 

contemplados acima. Baseada em As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones (HBO) tem 

73 episódios divididos entre 7 temporadas. Destes, apenas um episódio foi dirigido por uma 

mulher (Michelle MacLaren), enquanto apenas outros quatro foram roteirizadas pelas duas 

únicas mulheres roteiristas da série (três por Vanessa Taylor e um por Jane Espenson). A divisão 

de trabalho na produção de Game of Thrones por gênero encontra-se disponível para 

visualização no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Divisão de trabalho por gênero na produção de Game of Thrones 

 Game of Thrones 

 Temporadas Episódios Direção 

Produção 

executiva Roteiro Autoria 

Mulheres    1 0 2 0 

Homens     18 2 5 1 

Total 7 73 19 2 7 1 

Elaborado pela autora. 

Fonte: IMDb. 

 

Ainda que o número total de profissionais mulheres na direção, produção executiva e 

roteirização das produções audiovisuais mencionadas seja pouco representativo, afinal, apenas 

elas são apenas 18 entre um total de 108 profissionais, sendo 90 deles homens, notamos que o 

percentual de mulheres por trás das câmeras tende a ser maior na produção de sagas criadas por 

mulheres, como pode ser visualizado no Quadro 6. Outros quadros elaborados a partir do 

levantamento de dados de produção por gênero das dez sagas mais consumidas pelas 

participantes da pesquisa encontra-se disponível no Apêndice IV. 

 

Quadro 6 – Divisão de trabalho por gênero na produção das 10 sagas mais vistas 

Produções audiovisuais 

Sagas Total Mulheres  % Mulheres Total Homens % Homens Total 

Mundo Bruxo 2 11,8% 15 88,2% 17 

Jogos Vorazes 4 26,7% 11 73,3% 15 

As Crônicas de 

Nárnia 

1 9,1% 10 90,9% 11 

Terra Média 3 20% 12 80% 15 

Percy Jackson e 

os Olimpianos 

0 0% 9 100% 9 

Crepúsculo 4 36,4% 7 63,6% 11 

Game of 

Thrones 

3 12,5% 21 87,5% 24 

Divergente 3 17,6% 14 82,4% 17 

Total* 18 16,6% 90 83,3% 108 



 

 

    

    

48 

 

*Existem profissionais cuja atuação se repete em mais de uma saga. 

Elaborado pela autora. 

Fonte: IMDb. 

 

 

Entre as vinte sagas mais mencionadas como favoritas, temos dez de autoria feminina e 

dez de autoria masculina, havendo 137 menções a sagas criadas por mulheres e 110 menções a 

sagas idealizadas por criadores homens. Entre as favoritas das fãs estão Harry Potter (39%); O 

Senhor dos Anéis e O Hobbit (15,4%);61 As Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones 

(11,7%) – produção televisiva baseada nos livros de George R. R. Martin; Percy Jackson e os 

Olimpianos (4%), Jogos Vorazes e A Roda do Tempo, com 3,6% cada. Abaixo, o Quadro 7 

apresenta todas as sagas citadas como favoritas por mais de uma respondente, ordenadas por 

volume de menções. 

 

Quadro 7 – Sagas preferidas 

Sagas preferidas Publicação Autoria Gênero Menções 

Harry Potter  1997-2007 J. K. Rowling F 97 

Terra Média 1937-1955* J. R. R. Tolkien M 38 

As Crônicas de Gelo e Fogo 1996- George R. R. Martin M 29 

Percy Jackson e os Olimpianos 2005-2009 Rick Riordan M 10 

Jogos Vorazes 2008-2010 Suzanne Collins F 9 

A Roda do Tempo 1990-2013 Robert Jordan M 9 

As Crônicas de Nárnia 1950-1956 C. S. Lewis M 8 

A Crônica do Matador do Rei 2007-2014 Patrick Rothfuss M 6 

Corte de Espinhos e Rosas 2015- Sarah J. Maas F 6 

Divergente 2011-2013 Veronica Roth F 5 

Outlander 1991- Diana Gabaldon F 5 

As Brumas de Avalon 1979-1982 Marion Zimmer Bradley F 4 

Crepúsculo 2005-2008 Stephenie Meyer F 4 

Mistborn 2006- Brandon Sanderson M 4 

Os Instrumentos Mortais 2007-2014 Cassandra Clare F 3 

A Torre Negra 1982-2004 Stephen King M 2 

As Crônicas de Artur 1995-1997 Bernard Cornwell M 2 

Ciclo das Trevas 2008-2013 Peter V. Brett M 2 

Ciclo Terramar 1968-1972 Ursula K. Le Guin F 2 

Trono de Vidro 2012-2018 Sarah J. Maas F 2 

*Consideramos o período entre as publicações de O Hobbit e o último volume de O Senhor dos Anéis 

Elabora pela autora. 

Fonte: questionário online e goodreads.com 

                                                 
61 Como partilham do mesmo universo, as sagas são citadas juntas, em referência ao mundo criado por J. R. R. 

Tolkien. 
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Com base nas declarações das fãs consultadas na pesquisa, identificamos dois eixos de 

argumentação durante a exposição de suas sagas preferidas. No primeiro, as respondentes 

enfatizam a própria experiência de consumo. No segundo, os textos das sagas norteiam a 

argumentação. Ainda, uma parcela significativa das participantes da pesquisa não se limita a 

apenas um desses eixos, demonstrando atribuir valor tanto às suas experiências de consumo, 

quanto ao conteúdo das sagas.  

O primeiro eixo de argumentação que identificamos gira em torno da experiência 

pessoal de consumo. O que temos aqui não são justificativas necessariamente desatentas a 

características específicas de seus objetos de culto, mas relatos em que a experiência da fã com 

a saga ganha centralidade. É nessa categoria que Harry Potter se sobressai. Embora não seja a 

única mencionada. Além do caráter imersivo inerente aos universos das sagas, é possível que 

se tornem tão marcantes na vida das suas consumidoras em razão destas as acompanharem por 

longos períodos de tempo – o que ocorre também por causa do fomento comercial que recebem 

para que se estendam por tantos volumes e mídias quanto possível. Isso é, assim como pode ser 

mais fácil citar uma série de TV preferida do que um filme, já que o tempo investido no 

consumo tende a ser diferente, as fãs podem estabelecer um vínculo emocional mais estreito 

com sagas mais longas por possivelmente terem mais lembranças ligadas às experiências de 

consumo:62  

A minha [saga] preferida é Harry Potter, pois foi a primeira que eu li. Eu nunca tinha 

acompanhado o crescimento dos personagens durante o desenvolvimento de uma saga 

é isso pra mim foi muito legal, porque a gente acaba criando um vínculo com os 

personagens. E depois ver essa saga ganhar vida no cinema foi muito emocionante. 

(RESPONDENTE 72, mulher heterossexual)63 

Harry Potter [é minha preferida] por ser uma saga que acompanhei durante meu 

crescimento, as fases dos personagens condiziam com as minhas próprias fases. 

Comecei com os filmes e só li os livros depois de bem mais velha, mas o encanto 

continua o mesmo. É um universo envolvente. (RESPONDENTE 73, mulher - 

orientação sexual não declarada) 

Tenho duas favoritas, Harry Potter e Crepúsculo. Harry Potter por ser o universo no 

qual eu gostaria de viver, e Crepúsculo por ter me ajudado a passar por fases ruins na 

                                                 
62 As respostas foram alteradas de forma facilitar a compreensão sem interferir em seus conteúdos e estão 

organizadas por ordem de recebimento do questionário. 
63 As respondentes foram identificadas de acordo com a numeração estabelecida pela ordem de recebimento dos 

questionários. O gênero e sexualidade declarados são apresentados como informações complementares, cabendo 

destacar que as alternativas relativas a gênero limitavam-se a feminino, masculino e não binário, não havendo 

distinção entre homens e mulheres cis ou trans e que era opcional informar sexualidade. Sendo o último um campo 

aberto para livre preenchimento, agrupamos mulheres e homens declaradamente não heterossexuais sob a categoria 

“pertencente à comunidade LGBT”. 
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vida e me mostrado o mundo da escrita e dos fandoms. (RESPONDENTE 178, mulher 

pertencente à comunidade LGBT) 

O Senhor dos Anéis/O Hobbit, [pois] O Senhor dos Anéis foi o primeiro livro 

volumoso que li, ainda em meus 11 anos. Foi através dele que adquiri amor pelo hábito 

da leitura, além de ensinamentos importantíssimos a respeito de amizade, lealdade e 

perseverança. (RESPONDENTE 229, mulher heterossexual) 

Harry Potter é a saga cuja preferência reúne o maior volume de justificativas 

sustentadas pelas relações afetivas embasadas na experiência de consumo. Além de acumular a 

preferência de 39% do total de participantes da pesquisa, cabe destacar também o fator 

geracional envolvido no vínculo que estabelecem com Harry Potter. Com lançamentos nas 

livrarias ou cinemas entre 1997 e 2011, muitas jovens além de acompanharem o crescimento 

de Harry e seus amigos ano após ano, também experienciaram eventos promovidos por livrarias 

e cinemas para fomentar o consumo dos produtos da saga. Assim, é possível inferir que pelo 

menos parte das jovens que compõem os 62% de nossa amostra com idade entre 18 e 29 anos 

já acompanhou eventos ligados a Harry Potter com familiares e amigos, já se fantasiou com 

acessórios ou vestes da saga, já discutiu seu conteúdo na internet, entre outras formas de 

divulgação previstas e fomentadas entre o fandom pela indústria. Como relata uma fã: “conheci 

[Harry Potter] com 11 anos; fiz amigos por causa de Harry Potter; acho muito interessante como 

existe além dos filmes e livros (com os parques temáticos e o tour pelo estúdio)” 

(RESPONDENTE 84, mulher – orientação sexual não declarada). 

Como um dos norteadores do eixo mais focado no texto das sagas, seus universos 

aparecem correntemente como justificativa para seu consumo. Chamamos paracosmos esses 

mundos completos que costumam dispor de geografia, história, raças, nomes e/ou personagens 

próprios. Se conhecer um novo universo promove o interesse das respondentes, identificá-lo 

como coeso e bem construído conquista também sua admiração. Entre as declarações mais 

detalhadas que se detêm nos mundos das sagas, temos principalmente referências às ficções de 

J. R. R. Tolkien. Como declaram as participantes da pesquisa: 

O Senhor dos Anéis e toda mitologia da Terra Média [são minhas preferidas por] 

J.R.R. Tolkien ter criado de maneira extremamente crível a construção de um mundo 

fantástico, desde sua concepção, as diferentes eras, a história, geografia e gramática 

das diferentes raças. (RESPONDENTE 9, homem heterossexual) 

A saga que envolve o universo [criado por] J. R. R. Tolkien, pois a narrativa é 

envolvente, a história é surpreendentemente rica em detalhes (genealogias, línguas, 

canções, etc.), e apresenta personagens cativantes. (RESPONDENTE 15, mulher 

heterossexual) 

Como García (2009a) endossa, a produção e J. R. R. Tolkien foi e é referência em termos 

de criação de universos. Embora este seja um importante mobilizador das fãs do gênero, não 
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implica uma interpretação da fantasia como descolada da realidade. Ainda, há fãs que se sentem 

mais atraídos pelo realismo emocional64 (JOST, 2012) das sagas do que pelos elementos 

fantásticos. Isto é, ainda abarcando o conteúdo das sagas, há respondentes que não se limitam 

a falar de seus universos, abrangendo outros aspectos. Como podemos observar nas declarações 

das fãs da obra de George R. R. Martin citados abaixo, há fãs para as quais outros elementos da 

saga são tão ou mais importantes quanto seu mundo para que seja considerada uma favorita:  

As Crônicas de Gelo e Fogo, por retratar os tempos de guerra com realismo e 

profundidade, e por nenhum personagem ser "bom" ou "mau", cada um tem deus 

objetivos e metas. (RESPONDENTE 97, mulher – orientação sexual não declarada) 

Gosto dos livros de Game of Thrones porque os personagens são complexos e 

interagem de modo interessante, como aliados ou inimigos, o que torna a trama cada 

vez mais complicada. A complexidade humana na saga se sobrepõe aos elementos 

fantásticos sem anulá-los. (RESPONDENTE 135, mulher pertencente à comunidade 

LGBT) 

Gosto de As Crônicas de Gelo e Fogo. O viés político, os personagens críveis e o 

desenvolvimento de um amplo cenário, além de diálogos bem escritos (em especial 

nos três primeiros volumes) tornam a série diferente das demais. (RESPONDENTE 

184, homem heterossexual) 

As Crônicas de Gelo e Fogo, [pela] riqueza de detalhes, capítulos retratando visões 

a partir dos principais personagens da saga e o mix de história fantástica com história 

de época. (RESPONDENTE 189, mulher heterossexual) 

Game of Thrones, pois apresenta uma trama que mantém um sentimento de realismo 

apesar de se passar em um universo fictício e ter elementos fantásticos na trama. 

Isso se deve pela riqueza de detalhes, pelo modo de escrever do autor G.R.R.M e 

pela ótima construção dos personagens. (RESPONDENTE 228, mulher 

heterossexual) 

Mas, ainda que seja possível identificar argumentações mais centradas na experiência 

de consumo e outras mais vinculadas ao conteúdo das sagas, abrangendo seu universo, modos 

de narrar e personagens, o mais comum é a reunião desses elementos pelas respondentes, como 

nas argumentações abaixo: 

O Senhor dos Anéis, porque 1) foi a primeira saga que li; 2) o mundo fantástico criado 

é perfeito dentro do contexto da história (raças, línguas, geografia, mitos, etc.); 3) é 

tão bem escrito e cativante que consigo visualizar como se fosse um mundo 

verdadeiro. (RESPONDENTE 2, homem heterossexual) 

O Senhor dos Anéis, [pois] 1) o mundo criado por Tolkien é fantástico; 2) [...] não se 

limita a um livro, é todo um universo completo que aparece em outras obras, nem que 

seja de relance como em Ferreiro de Bosque Grande; 3) gosto da forma como ele fala 

de coisas simples e de magia,  de como ele brinca com o medo das pessoas, fazendo 

todos temer um inimigo que ninguém vê... (RESPONDENTE 5, mulher 

heterossexual) 

                                                 
64 Por meio da universalidade antropológica, ficções podem criar uma impressão de realismo emocional, isto é, 

ao abordarem temas e sentimentos considerados universais, conseguem dialogar com consumidores de um 

contexto diverso do da trama (JOST, 2012).  
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Harry Potter, porque o universo construído por J.K. Rowling e os produtos derivados 

(filmes, jogos, parques, etc.) me conectam de diferentes maneiras à narrativa. 

Personagens bem elaborados e muita magia também contam. (RESPONDENTE 7, 

homem pertencente à comunidade LGBT) 

Harry Potter, pois me sinto realmente envolvida pelo mundo criado, conseguindo me 

imaginar nos cenários. Além disso, os personagens apresentam características reais, 

como inveja, amor, culpa, saudade... (RESPONDENTE 37, mulher heterossexual) 

Jogos Vorazes. Poucas vezes vi tantos pontos relevantes, como filosofia, política, 

poder da mídia, opressão, serem tão bem desenvolvidos em um livro. Tenho 52 anos 

e leio desde os 6 anos, e esses livros tiveram um impacto real na minha vivência de 

leitora. (RESPONDENTE 74, mulher heterossexual) 

As Crônicas de Gelo e Fogo (GoT), pois além de ter sido um livro que comecei a ler 

quando estava mal de ansiedade e um início de depressão, a escrita do G. R. R. Martin 

com certeza é linda. Suas descrições e sua forma de dar vida a personagens. Seu jeito 

de criar enredo, enlaces surpreendentes. Por isso é meu preferido. (RESPONDENTE 

123, homem – orientação sexual não declarada) 

Harry Potter é a saga que me acompanha desde a infância, e apesar do meu primeiro 

contato com ela ter sido com os filmes, foi através dessa saga que comecei a me 

interessar pela leitura, o que me incentivou a me desenvolver nessa área.  

É uma saga que ao meu ver é universal. Ela se comunica com pessoas de todas as 

idades, tratando de assuntos pertinentes para a nossa sociedade atual, mesmo que de 

maneira metafórica. 

E além disso, ela se reinventa com o tempo. A medida que crescemos e amadurecemos 

junto com Harry Potter, conceitos que antes não compreendíamos passam a ser 

notados, fazendo com que Harry Potter sempre continue novo, mesmo que já 

tenhamos lido ou assistido centenas de vezes. É uma história que não fica velha ou 

datada, podendo ser apreciada em qualquer fase de nossas vidas. (RESPONDENTE 

161, mulher heterossexual) 

Conheci a saga [Harry Potter] por meio do primeiro filme e me apaixonei pelo 

universo de magia apresentado, tanto os elementos mais fantásticos quanto as 

pequenas modificações do que é o nosso cotidiano, tinha uma preocupação de 

construção do universo, que eu fui descobrindo com a leitura dos livros, que me 

prendeu, me fazendo querer viver naquele mundo. O crescimento e aprofundamento 

dos personagens ao longo da história também são importantes, eles não são unilaterais 

ou rasos, são realmente humanos, com defeitos e mudanças, eles realmente crescem, 

os vilões não são simplesmente maus porque querem, há uma busca por algo, 

situações que os construíram, é verossímil. As personagens femininas são importantes 

e bem construídas são algo que eu amo muito na saga também, elas são fundamentais 

para o desenvolvimento da história, não estão só esperando que façam as coisas por 

elas, ou sendo par romântico de alguém, até a preocupação com o romance não é o 

foco delas, há outras coisas que são muito importantes e que elas se preocupam, e elas 

são importantes como são, sem precisar de uma grande transformação para se 

adequarem. (RESPONDENTE 176, mulher pertencente à comunidade LGBT) 

Entre os diversos argumentos que compõem as justificativas mais detalhadas que 

transcrevemos aqui, está também o gênero. Existe uma valorização de narrativas 

protagonizadas e/criadas por mulheres, conforme podemos identificar também nas declarações 

abaixo: 

Outlander, [pois] a protagonista feminina tem muita força e não é simplesmente uma 

donzela em perigo. Além disso, a autora faz um ótimo trabalho com o background 

histórico. (RESPONDENTE 11, mulher heterossexual) 
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Trono de Vidro, pois a história me chamou atenção pelo protagonismo feminino. Mas 

a obra foi me surpreendendo a cada novo livro, acrescentando personagens que no 

início me irritam pois queria ler o enredo da principal, mas depois que me apeguei, lia 

as páginas com voracidade para chegar logo a saber o que aconteceria com os 

personagens que foram acrescidos. Com ondas e vindas, surpresas, reviravoltas, essa 

série me fez querer voltar a maratonar livros. (RESPONDENTE 32, mulher – 

orientação sexual não declarada) 

1- Foi escrita por uma mulher incrível, e tenho uma assumida inclinação para livros 

escritos por mulheres; 

2- O mundo fantástico que J.K. criou é impecável, simplesmente; 

3- Todos os livros têm mensagens bonitas e a saga ao todo deixa um aprendizado 

sobre amor e amizade para se levar pro resto da vida; 

4- Tem personagens incríveis, como Hermione e Sirius Black;65 

5- É possível fazer uma relação tremenda entre as guerras bruxas e a primeira e 

segunda guerra mundial (além da relação entre Voldemort e Hitler);66 

6- É um infantojuvenil que te bota pra pensar de verdade; 

7- Todas as pecinhas da história, por mais pequenas que pareçam, se encaixam 

perfeitamente no final; 

8- Por fim, ela é como um antídoto para dementadores,67 me livrou (e várias outras 

pessoas do mundo) de um destino muito cruel e salvou de um lugar sombrio dentro 

da minha própria mente. (RESPONDENTE 160, mulher hetero) 

 

Isto é, o gênero das autoras e das personagens também aparecem como motivadores do 

consumo e da admiração por determinadas produções. Aprovam-se personagens femininas bem 

desenvolvidas e cujo papel não seja apenas figurativo, mas cuja atuação tenha repercussão sobre 

o desenvolvimento narrativo da saga. Enquanto nas histórias protagonizadas por personagens 

masculinas buscam primeiramente entretenimento, nas obras com representatividade feminina 

buscam modelos, especialmente de independência, sendo estas discussões sobre as quais nos 

aprofundaremos no Capítulo 4 desta dissertação. 

 

 

3.2.1 A divisão de gênero na produção de sagas fantásticas 

As mulheres são as criadoras e protagonistas de praticamente metade das sagas mais 

consumidas na atualidade, embora suas obras sejam desvalorizadas até mesmo entre a ficção 

                                                 
65 Hermione é conhecida por ser uma bruxa nascida entre pessoas não mágicas e mesmo assim ser a melhor 

estudante de sua turma. Assim como Rony Weasley, está entre os melhores amigos de Harry. Sirius foi o melhor 

amigo do pai de Harry e é seu padrinho na saga, representando o mais próximo de uma figura paterna que o garoto 

teve. 
66 Tom Riddle, também conhecido como Lorde Voldemort e Aquele-que-não-deve-ser-nomeado é um bruxo 

poderoso que defende ideais de pureza entre os bruxos, ou seja, ele conquista seguidores por seus ideais de 

dominação dos bruxos sobre pessoas não mágicas e demais criaturas presentes na mitologia de J. K. Rowling, 

como Elfos, Centauros, Gigantes, etc.  
67 Dementadores são os guardas das prisões bruxas e têm o poder de obscurecer boas sensações, além de sugarem 

as almas de prisioneiros condenados. J. K. Rowling já declarou que essas criaturas mágicas foram criadas em 

analogia à depressão, pela qual ela mesma já passou.  
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fantástica por serem muitas vezes narrativas direcionadas ao público infantil e juvenil, o que 

contribui para a manutenção de um predomínio masculino em algumas categorias do gênero.   

O volume considerável de participação feminina na criação e no conteúdo das sagas é 

um fenômeno recente e é sintomático que à autora da saga mais consumida do gênero, Joanne 

Rowling, tenha sido sugerido pela sua editora (Bloomsbury) que adotasse um nome não 

explicitamente feminino como estratégia para atrair a atenção do público-leitor formado por 

garotos (HENRIQUES, 2015). A popularidade e o reconhecimento que mulheres como J. K., 

Stephanie Meyer, Suzanne Collins e Cassandra Clare vêm recebendo é muito recente e pode 

ser considerada uma conquista bastante restrita se pensarmos a participação por gênero na 

produção audiovisual, principalmente por trás das câmeras.  

Pensando a produção feminina a partir de uma perspectiva histórica, mulheres terem 

suas produções reconhecidas já é um progresso, pois como Constância Lima Duarte (2007, p. 

68) e Maria Terezinha Schmidt (2003) apresentam, “não foram poucas as obras de escritoras 

queimadas e destruídas por filhos e maridos ciumentos de seus talentos” ou as mulheres que 

precisaram escrever sob pseudônimo porque do contrário não teriam suas produções 

publicadas. 

Entre as sagas fantásticas, o uso de pseudônimos não é exclusividade de J. K. Rowling, 

nem das mulheres, para sermos precisos. Entre as listas de mais vendidos do gênero podemos 

observar autores como J. R. R. Tolkien (John Ronald Reuel Tolkien) e C. S. Lewis (Clive 

Staples Lewis), assim como as autoras L. J. Smith (Lisa Jane Smith), autora da série de livros 

(que daria origem também a uma série de TV) Vampire Diaries; P. C. Cast (Phyllis Christine 

Cast e sua filha Kristin Cast), autoras da série vampiresca House of Night. Entretanto, não 

vemos entre os autores homens práticas como a de Margaret Astrid Lindholm Ogden, que adota 

o pseudônimo Robin Hobb para publicar a Saga do Assassino. Não nos restringindo ao universo 

das sagas, cabe mencionar novamente J. K. Rowling. Quando a autora da saga Harry Potter 

decidiu explorar um novo gênero, o policial, adotou o pseudônimo Robert Galbraith, sob o qual 

publicou The Cuckoo's Calling.68 A autora justifica que Robert é um de seus nomes masculinos 

preferidos por causa de Robert F. Kennedy. Joanne não justifica, no entanto, porque do nome 

adotado ser masculino.69  

                                                 
68 A descoberta do pseudônimo de J. K. Rowling resgatou no âmbito midiático os debates acadêmicos sobre o 

tema, como pode ser visto em matéria da BBC disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592400 

e na Revista Estante, da Fnac Portugal http://www.revistaestante.fnac.pt/pseudonimos-uma-perspetiva-historica/. 

Acesso em: 25 jul. 2018. 
69 Disponível em:  https://www.publico.pt/2013/07/25/culturaipsilon/noticia/j-k-rowling-explica-como-criou-o-

pseudonimo-robert-galbraith-1601339. Acesso em: 25 jul. 2018. 
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Ainda assim, J. K. é hoje amplamente conhecida e reconhecida. Se o continuum de obras 

de J. R. R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, entre outras narrativas alocadas 

no universo que chama de Terra Média, pode ser considerado um marco introdutório do que 

hoje entendemos como sagas fantásticas, é o lançamento da obra de J. K. Rowling que ofereceu 

as bases para o fenômeno de auge das sagas fantásticas na contemporaneidade. Como defendem 

García (2009a) e Núñez (2013), o auge das sagas só pode ser compreendido considerando o 

contexto do século XXI, que repercutiu em formas de produzir, comercializar e consumir 

específicas. Assim, a preferência que respondentes têm por Harry Potter é creditada também 

às possibilidades de consumo e imersão da saga viabilizadas e fomentadas pela indústria e pela 

internet. 

Harry Potter (J. K. Rowling) não é apenas a saga mais consumida entre as participantes 

da pesquisa, mas também pode ser considerada a mais representativa para esse grupo. Como o 

Quadro 8 permite visualizar, entre um total de 247 respondentes, Harry Potter é apontada como 

a saga mais lida e mais assistida, como a saga preferida do maior número de fãs, além de ser a 

saga com o maior número de personagens com os quais as respondentes se identificam e 

também a com maior número de personagens preferidas, independentemente do gênero destas. 

 

Quadro 8 – Consumo da saga Harry Potter no Brasil 

Sagas mais lidas 

Valores 

totais 

Valor 

percentual Sagas mais assistidas 

Valores 

totais 

Valor 

percentual 

Harry Potter (J. K. Rowling) 208 84.2% Harry Potter (2001-2011) 230 93,1% 

Jogos Vorazes (Suzanne 

Collins) 
142 57,5% Jogos Vorazes (2012-2015) 202 81,8% 

Percy Jackson e os 

Olimpianos (Rick Riordan) 
141 57,1% 

As Crônicas de Nárnia (2005-

2010) 
197 79,7% 

As Crônicas de Nárnia (C. S. 

Lewis) 
139 56,3% 

O Senhor dos Anéis (2001-

2003) 
191 77,3% 

As Crônicas de Gelo e Fogo 

(George R. R. Martin) 
138 55,9 

Animais Fantásticos e Onde 

Habitam (2016-) 
190 76,9% 

Sagas preferidas 

Valores 

totais 

Valor 

percentual Identificação 

Valores 

totais 

Valor 

percentual 

Harry Potter 97 39,3% Harry Potter 83 33,6% 

Terra Média 38 15,4% As Crônicas de Gelo e Fogo 25 10,1% 

As Crônicas de Gelo e Fogo 29 11,7% Jogos Vorazes 23 9,3% 

Percy Jackson e os 

Olimpianos 
10 4% O Senhor dos Anéis 12 4,8% 

Jogos Vorazes 9 3,6 
Percy Jackson e os 

Olimpianos 
8 3,2 

Personagem feminina 

favorita 

Valores 

totais 

Valor 

percentual 

Personagem masculino 

preferido 

Valores 

totais 

Valor 

percentual 

Harry Potter 149 60,3% Harry Potter 128 51,8% 

As Crônicas de Gelo e Fogo 77 31,2% As Crônicas de Gelo e Fogo 71 28,7% 

Jogos Vorazes 49 19,8% O Senhor dos Anéis 65 26,3% 



 

 

    

    

56 

 

O Senhor dos Anéis 28 11,3% Instrumentos Mortais 18 7,3% 

Mistborn 18 7,3% 
Percy Jackson e os 

Olimpianos 
17 6,9% 

Fonte: questionário online. 

Entretanto, nem todas as produções de mulheres conseguem atingir a notoriedade do 

Mundo Bruxo de J. K. Rowling. E mesmo as que atraem interesse, podem ser consideradas 

muito ruins. Este é o caso de Crepúsculo (2008), o único filme da saga dirigido por uma mulher, 

Catherine Hardwicke, que chegou a ser votado o pior filme de todos os tempos em uma votação 

popular, sendo que por parte da crítica não é nem mesmo considerado o pior filme da franquia.70 

Mesmo tendo superado a bilheteria esperada, os quatro filmes seguintes foram confiados a 

diretores homens, pois, enquanto todos os anos, homens criam produções medíocres sem que 

seu potencial individual ou de seu gênero seja reduzido a um fracasso, mulheres tem menos 

oportunidades de errar, e assim, de aprenderem.71 

A abordagem da produção de sagas permite vislumbrar a dimensão material da 

desigualdade entre homens e mulheres. Ainda, as mulheres reivindicam o reconhecimento de 

sua capacidade criativa desde antes do feminismo existir como movimento organizado no 

Ocidente. Dessa forma, ao evidenciarmos a forma como as mulheres ainda estão apartadas de 

certos ofícios produtivos, como a direção cinematográfica, não queremos com isso desacreditar 

o potencial das reivindicações femininas, mas mostrar como ainda há o que buscar.  

É importante destacar que trajetórias individuais de “sucesso” podem abrir precedentes 

e servir de referência a outras mulheres, mas não são necessariamente feministas. Como 

desenvolvemos no subcapítulo 4.1, o feminismo não é sobre conquistas individuais, mas sobre 

fornecer condições para que as mulheres como grupo social tenham acesso à igualdade. “Uma 

mulher sobe e puxa a outra” é o que diz a expressão propagada por mulheres feministas nas 

redes sociais online. E, de fato, o que encontramos é um percentual, no geral, maior de mulheres 

na produção de sagas criadas por outras mulheres, como mostrou o Quadro 6. E por mais que 

isso possa representar um progresso, não elimina a necessidade das mulheres continuarem se 

organizando de forma coletiva, como fizeram no movimento Time’s Up,72 que conseguiu atrair 

a atenção de Hollywood e do mundo para a necessidade de criar condições de trabalho mais 

dignas para todas as profissionais na indústria do entretenimento, demandando o fim do assédio 

                                                 
70 Disponível em: https://www.themarysue.com/twilight-ranked-worst-movie/. Acesso em: 27 dez. 2018. 
71 Disponível em: http://www.verberenas.com/article/um-elogio-aos-filmes-ruins-dirigidos-por-mulheres/. 

Acesso em: 27 dez. 2018. 
72 Disponível em: https://tvi24.iol.pt/internacional/metoo/time-s-up-o-novo-movimento-contra-o-assedio-sexual. 

Acesso em 18 dez. 2018. 

https://www.themarysue.com/twilight-ranked-worst-movie/
http://www.verberenas.com/article/um-elogio-aos-filmes-ruins-dirigidos-por-mulheres/
https://tvi24.iol.pt/internacional/metoo/time-s-up-o-novo-movimento-contra-o-assedio-sexual
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sexual. Como declaram as respondentes desta pesquisa, seria preciso força e determinação em 

um mundo em que pessoas tem de se provarem constantemente apenas por serem mulheres.   

 



 

 

 

 

 

4 GÊNERO NAS SAGAS 

 

Ainda que a reivindicação e a luta sistemática pela desnaturalização e extinção das 

hierarquias socialmente estabelecidas entre os gêneros datem da segunda metade do século 

XIX, não faltam pesquisas apontando que a desigualdade de gênero permanece uma realidade. 

Como expomos no Capítulo 3, apesar de ser possível reconhecer conquistas das mulheres, como 

uma maior concentração de autoras entre as sagas mais lidas na atualidade, ainda há fatores 

preocupantes, como a representatividade mínima entre produções do cinema e da TV. 

Dessa forma, considerando a existência de desigualdades na ordem de gênero vigente, 

nesse capítulo, abordamos a atuação histórica do movimento feminista nas suas três primeiras 

ondas, apresentamos a leitura que fazemos do gênero enquanto estrutura social, assim como 

analisamos os resultados de nossa pesquisa sobre como as fãs declaram se posicionar sobre os 

padrões de masculinidade hegemônica e feminilidade enfatizada a partir das justificativas 

apresentadas para seu consumo de sagas fantásticas. 

 

4.1 UMA BREVE HISTÓRIA DO MOVIMENTO FEMINISTA E SUAS REPERCUSSÕES 

TEÓRICAS 

 

“As teóricas de hoje devem saber que suas palavras rememoram toda uma tradição 

de pioneiras e que o exercício do pensamento não foi esforço de um só sexo e isso 

independente do campo de reflexão que se eleja.” 

Carla Cristina Garcia - Breve História do Feminismo  

 

Em “Feminismo: historia y corrientes”, Susana Gamba (2008) apresenta as teorias de 

gênero como tributárias dos questionamentos levantados pelo movimento feminista,  de forma 

que entendemos o feminismo como um movimento que desdobra-se entre ação e teoria, cujo  

propósito é desnaturalizar e extinguir as hierarquias estabelecidas entre os gêneros.73 

Entretanto, embora façamos referência ao movimento no singular, o entendemos como plural 

em suas vertentes, estratégias de atuação e sujeitos.74  

                                                 
73 Segundo Gamba (2008), a teoria feminista e os Estudos da Mulher diferenciam-se por sua perspectiva 

estratégica: o feminismo não se propõe a apenas oferecer uma leitura de aspectos relacionados às vidas das 

mulheres, mas procura, através do estudo sistemático da condição destas, meios de subverter a assimetria e a 

opressão a que estão sujeitas. 
74 O sufrágio feminino, apontado como o período de emergência do feminismo como movimento organizado, já 

contava com movimentos de mulheres com posições sociais e estratégias diferentes. Conforme aponta a produção 
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Este capítulo propõe-se a uma breve a apresentação do feminismo através de suas duas 

vias de atuação: a prática e a teórica, abrangendo a história de sua militância, assim como 

algumas de suas principais contribuições teóricas para a contestação da desigualdade de gênero. 

De acordo com Carla Cristina Garcia, autora de Breve História do Feminismo (2011), o 

termo feminismo surgiu por volta de 1911 para designar um “novo movimento na longa história 

das lutas pelos direitos e liberdades das mulheres” (GARCIA, 2011, p. 12). Embora não faltem 

exemplos de mulheres que, ao longo da história, opuseram-se ao tratamento desigual recebido 

por conta de seu gênero, as historiografias do feminismo propõem-se a sintetizar as trajetórias 

de grupos que atuaram de forma sistemática para conquistar a igualdade de direitos e atribuir 

mais autonomia às mulheres, conforme aponta Andréa Lisly Gonçalves em História & Gênero 

(2006). A historiografia feminista, dessa forma, privilegia a história da sua luta organizada e 

coletiva. Entretanto, não ignora ou tem a intenção de ocultar as mulheres que já se projetavam 

no espaço público reivindicando, principalmente através da escrita, a igualdade proposta pela 

Revolução Francesa, inspirada pelos princípios do Iluminismo (GONÇALVES, 2006).  

Para Garcia (2011), a resistência à palavra “feminismo” é promovida pela 

desinformação não apenas sobre o movimento feminista e sua história, assim como por uma 

agenda que, conscientemente, visa a deslegitimação do feminismo perante a sociedade. Tendo 

convivido com oposições e silenciamentos na política, nas ciências e na mídia durante seu 

processo de construção, o feminismo também enfrentou oposições da direita e da esquerda do 

espectro político por ser considerado às vezes ousado, às vezes particularista demais (GARCIA, 

2011). No Brasil, assim como em outros países da América Latina, o feminismo deparou-se 

ainda com regimes ditatoriais, de forma que nem todos países partilharam da mesma 

efervescência vista nos Estados Unidos, Inglaterra e França.  

Enquanto a primeira edição publicada em território nacional de Reivindicação dos 

direitos da mulher (1792) de Mary Wollstonecraft chega ao Brasil em 1833 traduzida por Nísia 

Floresta75 (GONÇALVES, 2006), as manifestações pelos direitos políticos de votarem e serem 

                                                 
da pesquisadora Mônica Karawejczyk, as militantes pelo voto feminino no início do século XX no Reino Unido 

se dividiam entre sufragistas e suffragettes. As sufragistas eram mulheres que buscavam a aceitação do voto 

feminino a partir da organização de petições e do diálogo com políticos, enquanto as suffragettes eram um grupo 

minoritário de abordagem mais impositiva. Os atos públicos organizados por estas – como a organização de 

passeatas, perturbação da ordem pública e o enfrentamento das autoridades - foram responsáveis por trazer 

visibilidade para a campanha pelo sufrágio nos jornais da época. Disponível em: 

http://obviousmag.org/inquietacoes_e_reflexoes/2016/as-sufragistas-e-o-movimento-em-prol-do-voto-

feminino.html. Acesso em: 29 abril 2018. 

75 Nascida em 1810 no Rio Grande do Norte, Nísia foi educadora, escritora e feminista, republicana e 

abolicionista brasileira (GONÇALVES, 2006; GARCIA, 2011). 
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votadas se tornaram mais organizadas apenas a partir da segunda metade do século XIX e 

durante as primeiras décadas do século XX, constituindo-se na primeira onda do feminino 

organizado no mundo (PINTO, 2003). O movimento sufragista espalha-se pela Europa e pelos 

Estados Unidos, sendo o último e a Inglaterra considerados os locais onde teve mais força e 

repercussão (GAMBA, 2008). 

A 1ª Convenção para o Direito das Mulheres realizada em 1848, em Seneca Falls, Nova 

Iorque, é considerada o marco inicial do feminismo no Ocidente, visto que “essa convenção 

assistiu ao nascimento do movimento feminista organizado, e foi a primeira agitação feminina 

a ser levada a sério” (GAY, 1988, p. 143 in GONÇALVES, 2006, p. 16).76 Organizado pelas 

abolicionistas Elizabeth Stanton e Lucretia Mott, o evento foi uma resposta ao tratamento 

recebido durante a Convenção Mundial contra a Escravidão, realizada em 1840 em Londres, 

em que as participantes mulheres foram “impedidas de participar das discussões sobre a 

abolição do trabalho cativo no Novo Mundo e obrigadas a assistir como meras espectadoras” 

(GONÇALVES, 2006, p. 15).  

Deste evento, em que foram discutidas questões como as condições sociais, civis e 

religiosas das mulheres, resultou uma “Declaração de sentimentos e resoluções”, em referência 

à Declaração da Independência dos Estados Unidos (GARCIA, 2011). Considerada o texto 

fundador do movimento sufragista estadunidense, 

A Declaração questionava as restrições políticas: não poder votar, nem ser candidata, 

não poder ocupar cargos políticos ou assistir a reuniões políticas. Também se 

colocavam contra as restrições econômicas: a proibição de ter propriedades, uma vez 

que os bens eram transferidos ao marido; a proibição de dedicarem-se ao comércio, 

ou terem seu negócio próprio ou abrirem contas correntes em bancos. Em resumo: a 

Declaração se colocava - e de maneira muito direta - contra a negação dos direitos 

civis e jurídicos às mulheres. (GARCIA, 2011, p. 55) 

Apenas em 1920 as sufragistas estadunidenses conseguiram o direito ao voto, sendo 

Charlotte Woodward a única das mulheres reunidas na Convenção de Seneca Falls ainda viva 

para poder votar (GARCIA, 2011). As reivindicações das sufragistas, entretanto, não se 

limitaram ao voto. O enfoque atribuído a este era uma questão estratégica, pois funcionava 

como fator de integração entre as mulheres de diferentes posicionamentos políticos e classes 

sociais. Sojourner Truth foi uma das sufragistas notórias por colocar em evidência a intersecção 

entre as opressões de raça e gênero sofridas pelas mulheres negras em seu discurso na 

Convenção de Akron, em 1851: 

Creio que com esta união dos negros do sul e das mulheres do norte, todos falando de 

direitos, os homens brancos estariam com grandes problemas bem rapidamente. Este 

homem diz que as mulheres necessitam da ajuda dos homens para subirem nas 

                                                 
76 GAY, Peter. Freud: uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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carruagens, cruzar as ruas, e que devem ter o melhor lugar em todas as partes. Mas a 

mim ninguém me ajuda a subir em carruagens, nem me deixam o melhor lugar. Por 

acaso eu não sou uma mulher? Olhem-me! Olhem meus braços! Eu arei e plantei e 

colhi e nenhum homem era melhor do que eu! E por acaso eu não sou uma mulher? 

[...] tive treze filhos e os vi serem vendidos como escravos e enquanto eu chorava com 

a dor de uma mãe, ninguém além de Jesus me ouvia! E por acaso eu não sou uma 

mulher? (SCHENEIR, 1972, p. 94 in GARCIA, 2011, p. 59)77 

Se nos Estados Unidos as sufragistas foram atuantes nas lutas pelo fim da escravidão, 

na Grã-Bretanha o movimento se vincula ao socialismo na medida em que também estabelece 

reivindicações pela melhora das condições de trabalho de mulheres e crianças nas fábricas. 

Criada por Emmiline Pankhurst em 1903, a União Social e Política da Mulher (Woman’s Social 

and Political Union) teve suas atividades declaradas ilegais em 1913 e somente com a Primeira 

Guerra Mundial suas participantes, que haviam sido perseguidas e presas, receberam anistia 

pela necessidade de substituição da mão de obra masculina durante a guerra (GAMBA, 2008). 

Após a Primeira Guerra, foi concedido o direito de voto primeiramente às mulheres com mais 

de 30 anos e donas de alguma propriedade, sendo a igualdade de direito ao voto entre homens 

e mulheres atingida apenas em 1928.78 

Enquanto nos Estados Unidos e Inglaterra a luta pelo sufrágio feminino conseguiu reunir 

mulheres de diferentes classes sociais, na América Latina o sufrágio foi um movimento mais 

restrito às elites (GAMBA, 2008). Ainda que desde 1900 a Argentina contasse com 

organizações militantes, como a União Feminista Nacional (Unión Feminista Nacional) em 

1918 e o Partido Feminista se apresentasse às eleições nacionais desde 1920, apenas em 1947, 

com a influência de María Eva Duarte de Perón – que promoveu a lei de direitos políticos da 

mulher - as mulheres conquistaram relevância no cenário político argentino (GAMBA, 2008). 

De acordo com Céli Regina Jardim Pinto (2003), autora de Uma história do feminismo 

no Brasil, os primórdios do movimento feminista o Brasil datam da virada do século XIX para 

o século XX até 1932 – quando brasileiras conquistam efetivamente o direito de votar. No 

período, coexistiam duas tendências: o feminismo bem-comportado liderado por Bertha Lutz e 

a tendência radical (formada por uma vertente de mulheres intelectualizadas que publicavam 

em jornais e por outra de operárias anarquistas), em que se discutiam as relações de dominação 

(PINTO, 2003).  

Liderada por Bertha Lutz, a primeira vertente do feminismo no Brasil era bastante 

organizada. Sua atuação teve proeminência na década de 1920 e persistiu até sua morte, na 

                                                 
77 SCHENEIR, Miriam. Feminism, the essential historical wrintings. New York: Vintage Books, 1972, p. 94. 
78 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/02/06/conquista-do-direito-ao-voto-

feminino-no-reino-unido-completa-100-anos.htm. Acesso em: 07 jul. 2018. 
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década de 1970. Bertha defendia os direitos políticos das mulheres, porém, sem estabelecer a 

condição da mulher como decorrente da posição de poder ocupada pelos homens. Assim, a face 

bem-comportada do feminismo brasileiro não demanda que se repensem as relações de gênero. 

A segunda vertente do feminismo brasileiro do período se caracteriza por um feminismo 

difuso cujas manifestações na imprensa feminista alternativa são orquestradas por mulheres 

cultas, professoras, escritoras, jornalistas. Seu campo de visão a respeito da questão das 

mulheres é mais vasto, de forma que defendem também a educação e abordam como questão 

de interesse dos homens manter as mulheres fora da política. Tratam também de assuntos como 

sexualidade e divórcio (PINTO, 2003). 

A terceira vertente é o menos comportado dos feminismos brasileiros do período. Sua 

manifestação culmina no movimento anarquista e, depois, no Partido Comunista. Abrange 

trabalhadoras e intelectuais militantes dos movimentos de esquerda que tratam a exploração do 

trabalho como central. As mulheres anarquistas se manifestaram durante as primeiras três 

décadas do século XX, sendo a expoente mais memorável dessa vertente Maria Lacerda de 

Moura (PINTO, 2003). 

Embora os espaços ocupados pelas operárias e militantes anarquistas pudessem ser 

classificados como não-feministas, foram deles que emergiram as “manifestações mais 

radicalmente feministas” por, ao contrário da atuação das sufragistas, apontarem a condição de 

exploração da mulher como decorrente das relações de gênero (PINTO, 2003, p. 34). Assim, 

enquanto “as mulheres sufragistas lutavam pela inclusão, sem, no entanto, identificarem na sua 

exclusão razões para os homens terem mais poder”, as anarquistas se opunham a elas por 

entenderem que a emancipação não se resumia a tão pouco, como ao voto,  havendo a percepção 

da especificidade da opressão vivida pelas mulheres trabalhadoras das fábricas (PINTO, 2003, 

p. 36).   

Entretanto, como aponta Pinto (2003, p. 38), a efervescência política dos movimentos 

de mulheres da época perdeu espaço na medida em que “o golpe de 1937 matou o embrião da 

organização da sociedade civil brasileira nesse período”. 

No hemisfério norte, após a Segunda Guerra Mundial as mulheres haviam obtido direito 

ao voto em quase todos países europeus. Nos Estados Unidos, a nova geração nascida durante 

ou no pós-Segunda Guerra Mundial busca a esfera pública em questionamento ao capitalismo 
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e ao estilo de vida americano (the american way of life),79 que é colocado em cheque a partir 

de eventos como a Guerra da Coreia e a Guerra no Vietnã. 

Em meio a esse contexto, emerge entre as décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos 

e na Europa o Novo Feminismo. O Novo Feminismo ou feminismo como Movimento Social 

surge propondo a redefinição do conceito de patriarcado, a análise das origens da opressão da 

mulher, o papel da família, a divisão sexual do trabalho e do trabalho doméstico, a sexualidade, 

a reformulação da separação entre espaço público e privado e o estudo da vida cotidiana 

(GAMBA, 2008). Nesse período, podemos identificar três vertentes principais dentro do 

feminismo: uma radical, uma socialista e uma liberal (GAMBA, 2008). 

Mais acadêmica, essa segunda onda do feminismo trará como alicerces teóricos a 

Mística Feminina (1963) de Betty Friedan e O Segundo Sexo (1970 [1949]), de Simone de 

Beauvoir (GAMBA, 2008; PEDRO, 2005), apontado como o livro mais lido pela nova geração 

de feministas formada pelas filhas das mulheres que obtiveram o direito ao voto e à educação 

após a Segunda Guerra Mundial (GARCIA, 2011). 

Betty Friedan foi a representante máxima do feminismo liberal e a responsável por 

fundar, em 1966, a Organização Nacional para as Mulheres (NOW), uma das organizações 

feministas mais poderosas dos Estados Unidos. Ainda que o feminismo liberal reconheça a 

situação das mulheres como desigual, não a entende como uma relação de opressão e 

exploração, de forma que postula a reforma do sistema como meio de atingir a igualdade entre 

os sexos. 

A crítica ao androcentrismo aparece desde Beauvoir (1970), que denunciava a 

construção da mulher como o sexo alternativo a um sexo de referência, o masculino. Tomando 

o homem como medida de todas as coisas, o androcentrismo produz distorções ao selecionar 

quem e o que ganhará visibilidade, sendo suas consequências sentidas em todos âmbitos da 

sociedade.  

Segundo Garcia (2011), “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1970, 

p. 9) será a base teórica sobre a qual se assentará a teoria de gênero como construção social, 

ainda que a autora não use esse termo. Beauvoir (1970) não negará a existência de diferenças 

biológicas, mas concluirá que não há justificativa biológica ou natural para a subordinação das 

mulheres: 

                                                 
79 A formação da identidade nacional estadunidense demandada no contexto da modernidade e do advento da 

sociedade urbano-industrial esteve diretamente atrelada ao consumo dos produtos e das representações midiáticas 

que passaram a invadir o mercado nacional e a configurar a cultura de massa nas décadas de 1920 e 1930, em que 

“consumo e nação são faces da mesma moeda” (ORTIZ, 2007, p. 121).  
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Com Poulin de la Barre até Wollstonecraft e Harriet Taylor já se havia afirmado que 

não há nada na biologia que justifique a discriminação feminina e que uma coisa era 

o sexo - diferenças biológicas - e outra coisa era o que a cultura dizia que tinham que 

ser e como deviam se comportar como homem ou mulher. (GARCIA, 2011, p. 82) 

Partindo da premissa de que a igualdade jurídica e política reivindicada no século XIX 

não foi o bastante para mudar consideravelmente as condições das mulheres, o feminismo 

radical emergente defende a necessidade de uma nova identidade que redefina o pessoal como 

imprescindível para a mudança política. Respeitando a lógica liberal burguesa, o sufragismo 

investiu na ideia de que a emancipação da mulher proveria da igualdade de direitos, mas se 

mostrou insuficiente para propiciar o impacto almejado pelo novo feminismo (GAMBA, 2008). 

De forma semelhante, as revoluções sociais não trouxeram uma mudança substancial para a 

maioria das mulheres, sustentando o socialismo também uma ideologia patriarcal (GAMBA, 

2008). Entre as causas da opressão, identificou-se a família, assim como também se percebeu 

que a igualdade proletária não se aplicava às mulheres, proletárias do até mais baixo proletário. 

O conceito de patriarcado80 começou a ser redefinido pela teoria feminista no século 

XIX, quando passam a ser desenvolvidas teorias para explicar a hegemonia masculina, sendo o 

feminismo radical dos anos 1970 que se apropria do termo como peça-chave em suas análises 

(GARCIA, 2011). Conforme adotado pelo movimento feminista militante do período, o termo 

designa o sistema a ser combatido, quase sinônimo de “dominação masculina” e “opressão das 

mulheres”.  

Contemporaneamente, o termo designa a dominação dos homens, podendo ser definido 

como: 

Forma de organização política, econômica, religiosa, social baseada na ideia de 

autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as 

mulheres; do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens, 

e da linhagem paterna sobre a materna. O patriarcado surgiu da tomada de poder 

histórico por parte dos homens que se apropriaram da sexualidade e reprodução das 

mulheres e seus produtos: os filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica 

por meio dos mitos e da religião que o perpetuam como única estrutura possível. 

(REGUANT, 1996, p. 20 in GARCIA, 2011, p. 17)81 

Através da crítica do patriarcado, o feminismo radical dos anos 1970 contribuiu para 

popularizar a ideia de que o pessoal é político, sendo objetivo do feminismo “acabar com o 

patriarcado como forma de organização política” (GARCIA, 2011, p. 18). Ainda, o termo foi 

                                                 
80 Atribui-se o sentido feminista dado ao termo “patriarcal” à Kate Millet, autora de Política Sexual (Sexual 

Politics), publicado em 1971.  
81 REGUANT, Dolores. La mujer no existe. Bilbao: Maite Canal, 1996, p. 20. In: Victoria Sau. Diccionario 

ideologico feminista, vol. III. Barcelona: Içaria, 2001. 
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especialmente útil às feministas em diálogo com o socialismo como forma de separar 

“capitalismo” e “patriarcado” e argumentar que um não se resume ao outro (DELPHY, 2009). 

Assim, mais acadêmico, esse feminismo construirá conceitos que servirão de 

instrumento de análise para o exame das sociedades, como forma de “detectar os mecanismos 

de exclusão, conhecer suas causas e propor soluções para modificar essa realidade” (GARCIA, 

2011, p. 15). As mulheres que desistem de apostar na política reformista dos grandes partidos 

e formam o feminismo radical (parte delas jovens que evadem do feminismo liberal 

representado pelo NOW) promovem a inclusão do sexismo82 nos debates, o desenvolvimento 

de conceitos teóricos e a exploração de questões afetavam diretamente as mulheres, como 

sexualidade, divisão do trabalho doméstico e opressão. 

O Novo Feminismo se empenha em demonstrar que não é a natureza que estabelece os 

papéis sociais dos seres humanos; reivindicar o direito ao prazer sexual; contestar a suposta 

disposição da mulher de se responsabilizar pelo cuidado dos filhos e da família em razão da sua 

capacidade reprodutiva, assim como levanta a questão da não remuneração pelo trabalho 

doméstico. Teoricamente, esse feminismo também traz uma significante mudança 

epistemológica: o homem não é mais aceito como protótipo universal do ser humano (GAMBA, 

2008). 

Em Gênero: uma perspectiva global, Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015, p. 44) 

mencionam que as discussões promovidas pelos movimentos feminista e gay do período foram 

fundamentais para estabelecer a demanda pela busca de conhecimento sobre esse campo, 

servindo, assim, de “trampolim histórico para as atuais pesquisas sobre gênero”. Já a utilização 

do termo pelas historiadoras e historiadores interessados na história das mulheres pode ser 

considerada uma resposta à negligenciação de seus estudos pelas ciências sociais e uma forma 

de buscar legitimar seu trabalho de resgate e reapropriação da história. Joan Scott (1995) em 

“Gênero: uma categoria útil de análise histórica” pensa o gênero como meio de significação 

das relações de poder e defende que as áreas do conhecimento que promovem o estudo do poder 

e da política ignoram propositadamente a abordagem de gênero. 

O apagamento das mulheres, entretanto, não foi o único promovido pela história 

tradicional. Scott (1995) sustenta que se deve fugir da narrativa parcial de “história dos 

vencedores”, que produz apagamentos como os de gênero, classe e raça ao produzir suas 

                                                 
82 Conforme Garcia (2011, p. 18), o termo sexismo é utilizado para fazer referência ao “conjunto de todos e cada 

um dos métodos empregados no seio do patriarcado para manter em situação de inferioridade, subordinação e 

exploração o sexo dominado: o feminino”. Sendo assim, é como designamos a “ideologia que defende a 

subordinação das mulheres e todos os métodos utilizados para essa desigualdade se perpetue” e faz referência à 

estrutura social que subjuga a mulher (GARCIA, 2011, p. 19).  
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construções históricas. Adotando uma perspectiva pós-estruturalista, para a historiadora o 

conceito é útil também aos estudos da sexualidade na medida em que evidencia as diferenças 

entre sexo, sexualidade e gênero, desnaturalizando sua correspondência. Assim, nascer sob um 

determinado sexo percebido, não indica necessariamente que o sujeito terá uma orientação 

sexual específica ou que irá se identificar com certos papéis de gênero.  

No Brasil, o feminismo do período não foi uma importação desvinculada da realidade 

local, tendo um contexto específico lhe pautando (PINTO, 2003). Entre as décadas de 1960 e 

1970, enquanto o novo feminismo emergia nos Estados Unidos e Europa, o Brasil passa pelo 

Golpe de 1964 e o Ato Institucional Número Cinco (AI-5) em 1968, que acirra a ditadura 

(PINTO, 2003). 

O cenário nacional era, assim, marcado pela oposição entre conservadores 

anticomunistas (representados por empresários e pelas forças armadas) versus uma esquerda de 

partidos nacionalistas (que agrupava operários, católicos e camponeses intelectuais). No país, 

os movimentos feministas (que visam a emancipação) e os movimentos de mulheres (que não 

lutam pela mudança dos papéis de gênero na sociedade) contavam com participação popular e 

da elite, havendo inclusive o apoio da Igreja Católica às organizações de mulheres que lutavam 

pela melhoria dos serviços públicos - como postos de saúde, escolas e creches (PINTO, 2003). 

Enquanto no hemisfério norte discussões como “o pessoal é político” pautavam o novo 

feminismo, as feministas no Brasil se veem em um primeiro momento divididas entre as lutas 

que concernem à emancipação da mulher e os movimentos contra a ditadura. Assim, o 

movimento feminista brasileiro 

é um movimento que luta por autonomia em um espaço profundamente marcado pelo 

político; defende a especificidade da condição de dominada da mulher, numa 

sociedade em que a condição de dominado é comum a grandes parcelas da população; 

no qual há diferentes mulheres enfrentando uma gama de problemas diferenciados. 

(PINTO, 2003, p. 46) 

No início dos anos 1970, surgem os primeiros grupos feministas de reflexão 

influenciados pelo hemisfério norte. Em um período de vazio político em que a esquerda havia 

sido derrotada e que se estava sob repressão do governo Médici, emergiam grupos privados em 

que coexistiam o sentimento de muito a ser feito versus uma impossibilidade de ação devido à 

impraticabilidade da militância política no Brasil (PINTO, 2003). Assim, existiam em paralelo 

um feminismo associado a luta de classes e um feminismo libertário cuja ênfase pairava sobre 

o corpo, a sexualidade e o prazer - este último, mais bem-sucedido na formação de um 

feminismo com vigor para “pôr em xeque as estruturas de dominação” (PINTO, 2003, p. 55). 
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Definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Ano Internacional da Mulher e 

o primeiro ano da década da mulher, no Brasil, o ano de 1975 e os eventos promovidos em 

decorrência deste “marcam a entrada definitiva das mulheres e de suas questões na esfera 

pública” (PINTO, 2003, p. 56). Ainda que brasileiras exiladas criassem espaços públicos de 

reflexão em países do exterior, como Paris, até o momento, no Brasil, as feministas se reuniam 

apenas no ambiente doméstico, em encontros informais e íntimos. 

O Centro de desenvolvimento da Mulher Brasileira tem origem a partir do evento “O 

papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira”, realizado no Rio de Janeiro em 

comemoração ao Ano Internacional da Mulher e o período, torna-se um marco inaugural para 

o feminismo brasileiro fora da elite intelectualizada e grupos privados.  

O Centro mencionado abriga as três grandes tendências do feminismo no Brasil, a 

marxista (que tendia a reduzir a luta das mulheres à luta de classes), a liberal (que limitava a 

luta das mulheres à luta por direitos individuais) e a radical (com mais dificuldade de se manter 

no Centro, “colocavam a condição de mulher no centro da discussão [...] e não apresentavam 

uma plataforma coletiva para justificar sua própria militância”) (PINTO, 2003, p. 60). Assim,  

enquanto nos Estados Unidos e na Europa os negros e as mulheres começavam a expor 

com força as especificidades de sua condição de dominação, no Brasil tanto o 

pensamento liberal como o marxista revolucionário dividiam a luta em dois campos 

exclusivos: o primeiro, da democracia contra a ditadura; o segundo, do proletariado 

contra a burguesia. (PINTO, 2003, p. 61) 

Ainda que as feministas que entravam em contato com o “feminismo internacional” 

manifestassem interesse em introduzir suas questões a partir de encontros e grupos de reflexão, 

não obtinham sucesso em tornar público esse tipo de debate.  

Logo, outras questões ocupavam a atuação pública dessas mulheres, declaradamente 

feministas ou não. As mulheres do Centro, no geral, não pertenciam às classes populares, mas 

se manifestavam em favor delas. As participantes de esquerda não se identificavam como objeto 

de discriminação, sendo um desafio se identificarem como oprimidas sem pertencer ao 

proletariado (PINTO, 2003). Assim, o Centro da Mulher da Brasileira fundado no Rio de 

Janeiro se caracterizou pelo afastamento das feministas radicais - cujo pensamento estava mais 

alinhado com o feminismo internacional e interesse pairava sobre “a condição da mulher” -, e 

“pela aproximação com posições políticas partidárias e com sindicatos” (PINTO, 2003, p. 65). 

Associado à luta pelo fim da ditadura militar, o Movimento Feminino pela Anistia 

fundado por Terezinha Zerbini esteve ligado ao Ano Internacional da Mulher, mas não se 

apresentava como declaradamente feminista, afinal 

o feminismo era malvisto no Brasil, pelos militares, pela esquerda, por uma sociedade 

culturalmente atrasada e sexista que se expressava tanto entre os generais de plantão 
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como em uma esquerda intelectualizada cujo melhor representante era justamente o 

jornal Pasquim, que associava a liberalização dos costumes a uma vulgarização da 

forma de tratar a mulher e a um constante deboche em relação a tudo que fosse ligado 

ao feminismo. (PINTO, 2003, p. 64) 

Assim, Pinto (2003, p. 66) defende que “a década de 1970 lançou para o mundo e para 

o Brasil a questão da mulher”. No país, ainda que “frágil, perseguido, fragmentado, mas muito 

presente” o movimento feminista incomodou o regime militar pois ameaçava a tradição e a 

família brasileira, assim como também não encontrava acolhida entre os grupos que lutavam 

contra a ditadura, como a esquerda marxista (PINTO, 2003, p. 66).  

Na década de 1980 presenciamos ao que Delphy (2009, p. 176) irá se referir como “crise 

do militantismo” que se abaterá sobre as organizações políticas anticapitalistas, cujas lutas 

perdem impacto até desaparecem nos anos 90, e que se refletirá também no movimento 

feminista. Na França, o vocabulário do movimento feminista da década de 1970 será 

eufemizado pelo feminismo acadêmico, buscando distinguir-se do militantismo (DELPHY, 

2009). 

Segundo Gamba (2008), a heterogeneidade do movimento feminista ganha visibilidade 

e entra em discussão nos anos 1980. Correm em paralelo uma significativa desmobilização das 

mulheres principalmente entre o hemisfério norte após a queda do muro de Berlim, e a 

institucionalização do movimento com a proliferação de ONGs, a participação em governos e 

órgãos internacionais, a criação de espaços específicos no Estado e o avanço da produção 

teórica feminista, com aumento das produções e do rigor acadêmico, se destacando também a 

discussão estratégica sobre processos de emancipação (GAMBA, 2008). 

Assim, “na década de 80 a teoria feminista não apenas desenvolveu uma vitalidade 

impressionante como também conseguiu dar a sua interpretação da realidade um status 

acadêmico” (GARCIA, 2011, p. 93). Esse feminismo critica a homogeneização da categoria 

mulher e se debruça sobre a intersecção do gênero com variáveis como nacionalidade, etnia e 

orientação sexual e suas implicações práticas e teóricas, sendo uma de suas produções de 

referência Mulheres, Classe e Raça (1981), de Angela Davis. 

A fragmentação do movimento feminista no Norte Global entre feminismos que 

interseccionam aspectos como raça e sexualidade, como o feminismo negro e o feminismo 

lésbico, e o impacto do pós-estruturalismo na academia propiciaram que as produções dos 

filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida influenciassem as teorias de gênero e que Gender 

Trouble (1990), da também filósofa Judith Butler, se tornasse o texto acadêmico feminista mais 

influente dos anos 1990 (CONNELL; PEARSE, 2015).  
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Se em O Tráfico de mulheres: notas sobre economia política do sexo, Gayle Rubin 

(1975) propunha a negação do determinismo biológico a partir do sistema sexo/gênero que, 

simultaneamente, incorpora “o sexo como matéria-prima dos corpos e o gênero como produto 

cultural que age sobre eles” (TOMAZETTI; MARCONI, 2017, p. 572), Butler (2003) desafia 

a ideia de que as identidades de gênero são, ainda que em parte, inerentes e fisicamente alocadas 

na medida em que pensa o gênero e o sexo como construídos. Para Butler (2003),  

[...] não há identidade que preceda o social. Não há, em outras palavras, um sexo 

natural ao qual um gênero (social) é adicionado. Corpos são eles próprios saturados 

com socialização, a partir da qual damos significado para determinadas características 

e não para outras. (BUTLER, 2003 in LAWLER, 2014, p. 127, tradução nossa)83 

Para a autora, a crítica genealógica do sexo e do gênero revela que estes são, na verdade, 

“efeitos de instituições, práticas e discursos” (BUTLER, 2003, p. 9). Aceitar uma distinção 

entre sexo e gênero em relação ao seu caráter como produções discursivas seria, para ela, 

legitimar o gênero como forma de expressão de um dado natural, o que chama de paradigma 

expressivo autêntico, “no qual se diz que um eu verdadeiro é simultâneo ou sucessivamente 

revelado no sexo, no gênero e no desejo” (BUTLER, 2003, p. 45). 

A partir do conceito de interpelação, desenvolvido por Louis Althusser, Butler (2003) 

argumenta que ao sermos evocados por um discurso, respondemos nos posicionando no lugar 

que nos é atribuído dentro desse discurso. A autora, no entanto, explica que a interpelação pode 

não funcionar, como quando, não nos reconhecemos como sujeitos referenciados pelo discurso 

que nos interpela ou mesmo nos recusarmos a assumir a posição que nos é atribuída. 

Para Butler (2003), as identidades não são meramente nomeadas, mas construídas 

constantemente a partir da performatividade. Assim sendo, os atos performativos que 

constituem um sujeito e uma identidade são o seu efeito, não sua causa (TOMAZETTI; 

MARCONI, 2017). O gênero não seria, então, o que somos, “mas sim aquilo que fizemos e/ou 

fizeram de nós” (TOMAZETTI; MARCONI, 2017, p. 276). A partir de Butler (2003), podemos 

argumentar também que a ordem compulsória aplicada sobre a performatividade funciona de 

forma complementar à heterossexualidade compulsória84, que busca uma linearidade entre 

sexo, gênero e desejo. Segundo Connell e Pearse (2015, p. 142), 

                                                 
83 No original: “[...] there is no identity that precedes the social. There is, in other words, no natural ‘sex’ to which 

(social) gender is added. Bodies themselves are satured with sociality, as we give meaning to some characteristics 

and not to others”. 
84 Adrienne Rich (1980) “cunhou o termo ‘heterossexualidade compulsória’ para chamar a atenção para as formas 

como a heterossexualidade é institucionalizada (consagrada nas práticas estatais, etc.) e normalizada (de modo que 

é apresentada como normal e ‘natural’, e as pessoas são assumidas como heterossexuais, a menos que existam 

sinais explícitos para indicar que não são” (RICH, 1980 in LAWLER, 2014, p. 131, tradução nossa). No original: 

“coined the term ‘compulsory heterosexuality’ to draw attention to the ways in which heterosexuality is 
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A enorme popularidade desse livro na metrópole não se deu apenas em razão da moda 

pós-estruturalista, visto que incentivava um novo tipo de política. Nos anos 1980, os 

movimentos das décadas de 1960 e 1970 do Norte Global já haviam se fragmentado 

e a Libertação das Mulheres tinha desaparecido enquanto um movimento coerente – 

dividido por questões ligadas à sexualidade, à raça e às relações com o Estado. 

Externamente, o feminismo passava por uma árdua resistência. 

Os retrocessos enfrentados em relação aos direitos das mulheres e ao combate à 

LGBTfobia nos anos 1980 provocam revisões das teorias feministas e das teorias de gênero 

(CONNELL; PEARSE, 2015). Emerge a crítica da categoria “mulher” como unificadora no 

feminismo, cujo o emprego pelas feministas brancas é acusado de ocultar os diferentes níveis 

de opressão e a multiplicidade de perspectivas existentes nas intersecções possíveis entre 

gênero, raça, classe, etnia, etc. 

De acordo com Garcia (2011), foi nesse período de reação conservadora liderada por 

Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra que se criou o ideal de 

“supermulher” que trabalha dentro e fora de casa, mantendo-se ainda assim, uma mãe, esposa 

e amante excepcional: linda e acolhedora. 

No Brasil, a década de 1980 traz a anistia e a reforma partidária a partir da qual se dá a 

redemocratização parcial do país. Após abertura política, têm-se além da opressão dedicada ao 

gênero feminino questões como a fome e a desigualdade a combater. Neste contexto, observa-

se a partidarização e institucionalização do movimento feminista e a formação de grupos 

autônomos organizados principalmente em torno das temáticas violência e saúde (planejamento 

familiar, prevenção ao câncer, maternidade, sexualidade, aborto).  

Nos anos 1990, o feminismo “acaba” da forma pela qual era conhecido entre 1970 e 

1980, estabelecendo através da política estrita e difundindo-se pelo ambiente universitário, 

onde, apesar de não ser sido institucionalizado no Brasil a exemplo do hemisfério norte em que 

surgem cursos de Women's Studies,85 conta com núcleos e estudos e revistas acadêmicas 

especializadas (PINTO, 2003). 

No início dos anos 2000, a militância se profissionaliza e fragmenta, difundindo-se 

entre ONGs segmentadas por tema, cuja atuação pode ser dividia em duas principais frentes, 

uma de representação junto aos órgãos estatais e outra de “empoderamento”, buscando ajudar 

                                                 
institutionalized (enshrined in state practices, etc.) and normalized (so that it is presented as normal and ‘natural’, 

and people are assumed be heterosexual unless there are explicit markers to indicate that they are not”, no original”. 
85 De acordo com Connell (2009, p. 41, tradução nossa) “nos anos 90 e 2000, os estudos femininos se 

transformaram em ‘estudos de gênero’ abrangendo questões referentes a lésbicas, gays e transgêneros, em meio a 

controvérsias sobre se isso destruiria sua vantagem política e se continuaria a se desenvolver”. No original: “in the 

1990s and 2000s women's studies mutated into 'gender studies' embracing lesbian, gay and transgender issues, 

amid controversy as to whether this would destroy its political edge, and continues to develop”. 
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na capacitação de seus assistidos a conhecerem e buscarem seus direitos e possibilidades de 

atuação na sociedade.  

Algumas são mobilizadoras, outras prestam assessoria especializada, outras ainda são 

prestadoras de serviços. Atuam junto à sociedade como junto ao Estado, algumas 

delas com assentos em conselhos, outras sendo interlocutoras de ministros e 

parlamentares. (PINTO, 2003, p. 106) 

Como apresentam Connell e Pearse (2015), apesar dos avanços teóricos e suas 

repercussões sociais, entender o gênero em escala global permanece um desafio, ressaltando 

que além das diferenças de classe, sexualidade e raça, há também diferentes formas de impacto 

do imperialismo sobre as nações. 

Se Butler (2003) já defendia que o sujeito do feminismo não deveria se limitar à mulher, 

mas abranger gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis ou quaisquer outros cujos 

comportamentos não correspondam às expectativas de sexo/gênero, Schulman (2014, p. 53) 

intercede também por aqueles que chama novos queer: “as/os não cidadãos, os/as em ocupação, 

pessoas ‘fora’ da família, pessoas que são vitimizados dentro das famílias, pessoas que são 

HIV- positivos”. Para Anna Marie Jagose (1996), citada por Camilo Braz (2014, p. 58), “uma 

das características constitutivas deste termo [...] é sua indeterminação e elasticidade”. Se outrora 

a homossexualidade formava uma comunidade mais ou menos coesa em sua rejeição, hoje 

existem formas de ser homossexual mais aceitas do que outras, e outras comunidades mais 

abjetas do que a LGBT. Mercado e estados-nação agora advogam pela adoção de ideais 

tradicionais por determinados homossexuais. E raça, classe, etnia e sexualidade continuam 

fatores determinantes de discriminação também dentro da comunidade LGBT.  

 

4.2 GÊNERO COMO ESTRUTURA SOCIAL 

De acordo com Scott (1995), para estudar gênero, é necessário adotar posições teóricas 

e estabelecer premissas sobre o que gênero é. Assim, a autora define o gênero como 1) um 

elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e 

2) uma forma primária de dar significado às relações de poder (SCOTT, 1995, p. 86). A 

historiadora ainda declara que, até o início da apropriação do termo pelas feministas 

americanas, o gênero era apresentado como meramente descritivo - como se, através da 

gramática, fizéssemos referência apenas a um fenômeno naturalmente identificável e não a um 

“sistema socialmente consensual de distinções” (SCOTT, 1995, p. 72). O emprego do termo 

por essas feministas visava enfatizar o caráter social e relacional do gênero, assim como adequar 
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o estudo das mulheres à objetividade e neutralidade usualmente atribuídas à terminologia 

científica. 

Para os fins desta pesquisa, entendemos o gênero como uma estrutura social, ou seja, 

um padrão amplamente difundido em nossos arranjos sociais que atua na formatação de como 

organizam-se nossas instituições sociais, assim como nossas práticas pessoais. Apesar das 

disputas e conquistas promovidas pelos movimentos de mulheres, não faltam dados que 

demonstrem que a ordem de gênero86 em nossas sociedades contemporâneas ainda privilegia 

homens e confere desvantagens às mulheres (CONNELL; PEARSE, 2015).  

Ao abordar o gênero como estrutura social, não se propõe o desprezo de sua dimensão 

pessoal. Ainda que a estrutura social condicione a ação e a ordem de gênero ofereça modelos, 

gratificações e consequências para nossas práticas de gênero,  

estruturas não são anteriores à vida cotidiana. Estruturas sociais são atualizadas 

(tornadas ato) pela atividade humana ao longo do tempo e historicamente criadas. 

Relações de gênero são atualizadas quando continuamos nos envolvendo em ‘modos 

de comportamento generificados’, como Carol Hagemann-White (1987) menciona. 

Estrutura e mudança não são opostos, mas sim parte da mesma dinâmica da nossa vida 

social. (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 157)87 

Entretanto, pelo tipo específico de relação com os corpos que envolve, o gênero 

configura-se como um tipo particular de estrutura social. Ao contrário do que o senso comum 

propõe, ele não corresponde à expressão de diferenças naturais entre homens e mulheres. 

Padrões culturais não atuam de forma a simplesmente expressar diferença corporais, eles 

também as configuram na medida que as exageram, negam ou as complicam com suas 

interpretações. Chamamos arena reprodutiva a arena na qual a sociedade tenta lidar com os 

processos reprodutivos e diferenças corporais, ou em que “os corpos são trazidos para processos 

sociais, em que nossa conduta social faz alguma coisa sobre diferenças reprodutivas” 

(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 48). 

Assim, para Connell e Pearse (2015, p. 48), “o gênero é a estrutura de relações sociais 

que se centra sobre a arena reprodutiva e o conjunto de práticas que trazem as distinções 

reprodutivas sobre os corpos para o seio dos processos sociais”. Isto é, podemos dizer que o 

gênero trata das formas nas quais as sociedades lidam com os corpos humanos, em suas 

                                                 
86 Os padrões nos arranjos de gênero de uma instituição estabelecem seu regime de gênero. Esses regimes 

costumam fazer parte de padrões maiores e mais permanentes, que são o que Connell e Pearse (2015) propõem 

denominar ordem de gênero.  
87 HAGEMANN-WHITE, Carol. “Gendered modes of behavior – a sociological strategy for empirical research”. 

Paper apresentado no 3rd International Intradisciplinary Congresso n Women, Dublin, julho. Publicado por 

Berliner Institut fur Sozialforshung und Sozialwissenschaftliche Praxis, 1987. 
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diferenças e semelhanças, e os reflexos das interpretações e condutas que promovem em âmbito 

pessoal e coletivo. 

Os padrões de gênero nas relações sociais se formam através de diferentes dimensões 

da vida cotidiana e seu estudo contribui para compreender estrutura e mudança nos arranjos 

sociais sobre o gênero. Em sua abordagem da estrutura das relações de gênero, Connell e Pearse 

(2015) centram-se nas dimensões poder, produção, catexia e simbolismo. A separação da 

estrutura de gênero em substruturas serve para fins analíticos, pois, na prática, elas não atuam 

de forma isolada, mas em relação, condicionando umas às outras.  

Na análise generificada do poder, as autoras abordam o poder direto, o discursivo e o 

colonizador, abrangendo questões como o poder patriarcal dos homens sobre as mulheres - 

como o exercido por pais e maridos sobre as parceiras e filhas; o poder de discursos como o da 

moda e o da beleza; assim como a formação de impérios globais e a dominação do mundo pós-

colonial por superpotências econômicas e militares.  

Na substrutura da produção, consumo e acumulação generificada, as autoras apontam 

não apenas a existência de uma divisão sexual do trabalho, mas também uma divisão social 

total do trabalho na sociedade industrial e comercial capitalista surgida nos últimos duzentos 

anos. Na primeira, homens e mulheres tendem a ser organizados em diferentes ocupações de 

acordo com seu gênero, sendo algumas funções, cargos e áreas consideradas mais adequadas 

para os homens e outras às mulheres – geralmente, mais desvalorizadas social e 

financeiramente, mais precarizadas e desprotegidas. Já o que chamam de divisão social total do 

trabalho evidencia a desconsideração do trabalho de casa, não remunerado, como trabalho 

frente ao trabalho pago da produção para os mercados. 

Essas divisões na esfera da produção estão incorporadas à base estrutural da ordem de 

gênero no capitalismo moderno, sendo a esfera econômica definida culturalmente como 

universo dos homens e a vida doméstica como mundo das mulheres, estando as noções de 

“masculinidade” e “feminilidade” ligadas a essa divisão. Ainda,  

As relações sociais que governam o trabalho nessas duas esferas são também 

diferentes. Na economia, o trabalho é feito tendo em vista a remuneração, o poder do 

trabalho é comprado e vendido e os produtos e os produtos do trabalho são colocados 

em um mercado que opera sob a lógica do lucro. Na casa, o trabalho é feito por amor 

ou obrigação mútua, os produtos do trabalho são uma dádiva e a lógica da troca de 

dádivas prevalece. Dessas diferenças estruturais, argumenta Holter (2005), fluem 

experiências de caráter diferente para homens e mulheres – e nossas ideias sobre a 

diferente natureza de homens e mulheres. (HOLTER, 2005 in CONNELL; PEARSE, 

2015, p. 165)88 

                                                 
88 HOLTER, Oystein Gullvag. Can Men Do It? Men and Gender Equality – the Nordic Experience. 

Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2003. 
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A substrutura catexia concerne à estrutura social das relações emocionais, do vínculo e 

do compromisso. Segundo o padrão hegemônico que normaliza a atração sexual apenas entre 

pares formados por um homem e uma mulher, as pessoas podem ser definidas, resumidamente, 

como “heterossexuais” e “homossexuais”. Mas as relações emocionais configuradas pelo 

gênero não se restringem às sexuais, abrangendo também os níveis de conexão emocional 

esperados nos lares, em que se presume um vínculo maior das mães com os filhos e filhas 

pequenas, enquanto os pais ocupam o lugar de provedores e não de cuidadores. As relações de 

trabalho também não escapam às relações emocionais, de forma que os estereótipos de gênero 

também servem para associar mulheres e homens a empregos de acordo com as emoções que 

devem transmitir ou despertar. 

Já quando falamos da substrutura do simbolismo, da cultura e do discurso, fazemos 

referência ao sistema de significados que acompanham a menção a “mulheres” e “homens” e 

que se estendem para além do que significariam as “categorias biológicas de macho e fêmea” 

(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 172). Nas últimas décadas, têm abarcado principalmente 

pesquisas no que diz respeito ao estudo das representações culturais do gênero, de atitudes 

generificadas, sistemas de valores e questões correlatas. 

Ainda que as relações de gênero operem em contexto, interagindo com outras dinâmicas 

da vida social, Connell e Pearse (2015) sugerem tratar o gênero como uma estrutura em si, para 

não incorrer no risco de interpretá-lo como efeito de alguma outra categoria.89 Para as autoras, 

“boas análises da intersecionalidade pensam em termos de jogos entre as estruturas, como a 

forma com que mudam umas às outras; e como situações reais são produzidas por meio de 

condicionamento mútuo” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 176-177). 

Assim como outras estruturas sociais, o gênero não mantém arranjos permanentes, mas 

está sujeito a modificações. Como apontam as autoras, “estruturas desenvolvem tendências de 

crise, ou seja, contradições internas que minam os padrões correntes e forçam mudanças na 

estrutura em si” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 179). Neste trabalho, por exemplo, 

exploramos as mudanças na estrutura de produção das sagas fantásticas - com o aumento da 

participação das mulheres em décadas recentes em algumas ocupações específicas, assim como 

analisamos o sistema de significados e de valores que os fãs de sagas fantásticas associam ao 

gênero feminino e ao masculino. 

                                                 
89 Connell e Pearse (2015) são críticas da abordagem pós-estruturalista que trata o gênero como efeito do discurso 

e, assim como Scott (1995), criticam também abordagens marxistas em que a desigualdade de gênero é considerada 

subordinada às estruturas econômicas não configurando uma categoria analítica independente (ainda que as autoras 

reconheçam e defendam que a desigualdade de gênero não existe dissociada de outras desigualdades). 
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4.2.1 Padrões de gênero: masculinidade hegemônica e feminilidade enfatizada 

Para ler, neste trabalho, as declarações das fãs sobre configurações de gênero adotamos 

como referência padrões considerados hegemônicos nas sociedades ocidentais contemporâneas 

conforme descritos principalmente em Connell e Pearse (2015), Connell e Messerschmidt 

(2013), Connell (1987), Murdock (2013) e Gilligan (1993). Para não dicotomizar as diferenças 

entre mulheres e homens com essa perspectiva, buscamos adotar uma abordagem 

consistentemente relacional do gênero, sem com isso abandonar os conceitos de feminilidade 

ou masculinidade. Nesse sentido, rejeitamos o endosso a abordagens que sustentam a percepção 

de uma essência alocada biológica ou psicologicamente como propõe Scott (1995) tanto quanto 

o determinismo sociológico da teoria dos papéis sexuais, criticado por Connell e Pearse (2015). 

Quando trabalhamos com abordagens que contestam a percepção de uma essência, 

evidenciamos o caráter social e histórico das categorias a partir das quais a humanidade se 

organiza, assim como das desigualdades que essa organização não natural produz (SCOTT, 

1995).  

Embora tenham relação com os corpos, para Connell e Pearse (2015) os padrões 

culturais são mais construções do que expressão das diferenças corporais. O gênero não seria 

uma expressão da biologia, de diferenças naturais entre homens e mulheres. Entretanto, as 

autoras rejeitam o modelo de socialização da teoria dos papéis sexuais por entenderem que este 

vê os corpos como demasiadamente dóceis, enquanto defendem que os padrões de gênero são 

incorporados ou não justamente porque os corpos são ativos e existe também certo prazer na 

incorporação do gênero. Assim, sem ignorar seu caráter social e histórico, propõem que as 

pessoas reivindicam um lugar na ordem de gênero (ou respondem aquele que lhes é dado) na 

forma como conduzem suas vidas.  

Baseado na ideia de que os papéis sexuais são adquiridos nas relações com diferentes 

agentes de socialização (família, escola, mídia, etc.), essa teoria presume que a partir das 

pequenas interações cotidianas, esses agentes estabelecem normas de comportamento. Atitudes 

consideradas adequadas são recompensadas, atitudes desviantes em relação ao que a norma 

estabelece como desejável são reprovadas. Assim,  

com essa mistura de reforços positivos e negativos, a maioria das crianças aprenderia 

o comportamento apropriado a seu gênero, desenvolveria traços que a sociedade 

julgou corretos para mulheres ou para homens, ‘internalizando’, assim, as normas. 

Como membros completamente socializados da sociedade, por sua vez aplicariam 

sanções negativas aos desviantes, e transmitiriam as normas para a geração seguinte. 

(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 196)  
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Para Connell e Pearse (2015), no entanto, o modelo funciona de modo análogo ao 

determinismo biológico e deveria ser abandonado. As autoras apresentam quatro argumentos 

principais a partir dos quais buscam refutar a teoria dos papéis. O primeiro enfatiza a 

multiplicidade de padrões de masculinidade e feminilidade disponíveis e presentes também 

entre as instituições de socialização. Dessa forma, não seria possível abordar o quadro de 

referências do aprendiz como se fosse homogêneo, ainda mais em sociedades em que as culturas 

são “esmagadas, fragmentadas e recompostas por conquistas, colonização, migração e a 

globalização contemporânea” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 196).  

O segundo argumento contesta a suposição de que “aprender o gênero seja uma questão 

de adquirir traços, isto é, regularidades de caráter que produzem regularidades de 

comportamento” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 196). As autoras refutam essa premissa 

alegando que é difícil detectar diferenças cruciais entre os traços de comportamento de homens 

e mulheres (ou meninos e meninas) e que mesmo dentro de cada um destes grupos, há grandes 

variações.  

A terceira crítica ao modelo de socialização é a interpretação que oferece do aprendiz 

como passivo, enquanto atribui apenas aos agentes de socialização um caráter ativo: 

O modelo de socialização parece deixar escapar o prazer que é óbvio em boa parte do 

aprendizado de gênero, a resistência com que muitos jovens enfrentam as definições 

hegemônicas do gênero e a dificuldade em construir identidades e lidar com padrões 

de conduta em uma ordem de gênero marcada pelo poder, pela violência e por 

sexualidades alienadas (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 197) 

Por último, Connell e Pearse (2015) apontam que o modelo também falha ao reconhecer 

apenas o aprendizado em direção aos papéis de gênero dominantes - ou a falha na internalização 

destes -, sendo que existe também a possibilidade de resistência, assim como da presença de 

contradições emocionais e crises que podem afetar o desenvolvimento do gênero. Ainda que 

orientações expressas sejam dadas sobre o que é adequado a cada gênero, não significa que elas 

serão aceitas, acatadas e internalizadas. Da mesma forma, considerando que não há apenas uma 

representação de gênero possível integrando os quadros de referência das agências de 

socialização, é possível que os sujeitos se apropriem de outras referências que não as 

dominantes. 

Assim, parcialmente limitada a agência dos sujeitos permite que as pessoas construam 

a si mesmas como masculinas ou femininas considerando seu quadro de referências e 

possibilidades. Ainda, reiteramos que “diferentes sociedades reconhecem diferentes categorias 

de gênero. Não há apenas mulheres e homens; também há terceiros gêneros ou variações dos 

primeiros que parecem multiplicar as categorias de gênero em que as pessoas podem viver” e 
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que “mesmo internamente à ordem de gênero do Norte Global, que enfatiza a dicotomia entre 

homem e mulher, há oportunidades de violar esses limites, seja no clima de carnaval, seja com 

bastante seriedade” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 212-213).  

Embora as definições de quem pode ser considerado homem ou mulher possam ser 

contestadas, existe um esforço social para canalizar os comportamentos das pessoas de forma 

a se adequarem a padrões de gênero. E conforme Connell e Pearse reiteram (2015), a mídia 

também atua nesse processo, ajudando a criar diferenças de gênero ao expor masculinidades e 

feminilidades exemplares. 

Como Scott (1995) fornece subsídios para entendermos, as configurações do gênero, 

seus padrões de atividade, não são estáticos. Como Connell e Pearse (2015) expõem, rejeitamos 

ou incorporamos padrões em nossos projetos de gênero. Ou seja, os padrões de gênero se 

desenvolvem na vida pessoal em contato com a ordem de gênero vigente, enquanto os padrões 

de masculinidade e feminilidade são trajetórias comuns de formação de gênero. Isto é, 

Ver a aprendizagem de gênero como a criação de projetos de gênero torna possível 

reconhecer tanto as mudanças do aprendiz quanto a intratabilidade das estruturas de 

gênero. Os padrões de gênero se desenvolvem na vida pessoal como uma série de 

encontros com as limitações e possibilidades da ordem de gênero existente. Nesses 

encontros, o aprendiz improvisa, copia, cria e, assim, desenvolve estratégias 

características para lidar com situações nas quais as relações de gênero estão presentes 

- aprende como ‘fazer gênero’ de maneiras específicas. Com o tempo, especialmente 

se as estratégias forem bem-sucedidas, elas se cristalizarão em padrões reconhecíveis 

de feminilidade ou masculinidade. As estruturas existentes da ordem de gênero 

significam que algumas estratégias são mais prováveis do que outras para obter 

resultados. Comumente, há sobreposições em projetos de gênero, um grau de 

padronização das vidas individuais. Essas trajetórias usuais da formação de gênero 

são o que os pesquisadores assimilam como padrões de masculinidade e feminilidade 

nas histórias de vida e em pesquisas etnográficas (CONNELL, 2009, p. 101, tradução 

nossa).90 

Quando falamos de padrões de feminilidade e masculinidade não estamos negando a 

diversidade de projetos de gênero possíveis ou já identificados principalmente entre pesquisas 

de caráter etnográfico. Diferentes experiências de vida tendem a produzir diferentes trajetórias 

na formação de gênero (CONNELL; PEARSE, 2015). Ainda, novas trajetórias tornam-se 

                                                 
90 No original: “Seeing gender learning as the creation of gender projects makes it possible to acknowledge both 

the agency of the learner and the intractability of gender structures. Gender patterns develop in personal life as a 

series of encounters with the constraints and possibilities of the existing gender order. In these encounters the 

learner improvises, copies, creates, and thus develops characteristic strategies for handling situations in which 

gender relations are present - learns how to 'do gender' in particular ways. Over time, especially if the strategies 

are successful, they crystallize into recognizable patterns of femininity or masculinity. The existing structures of 

the gender order mean that some strategies are more likely than others to get results. So there is likely to be overlap 

in the gender projects, a degree of social standardization of individual lives. We might call these common 

trajectories of gender formation. They are what researchers pick up as patterns of 'masculinity' or 'femininity' in 

life-history and ethnographic research.” 
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possíveis conforme a ordem de gênero muda. As mulheres que tiveram acesso à educação 

formal e profissionalização na segunda metade do século XX muitas vezes tiveram um quadro 

de possibilidades diferente do que tiveram suas mães, por exemplo, às quais outras alternativas 

estavam disponíveis. 

 Para referirmo-nos aos padrões de gênero nas sociedades contemporâneas, adotaremos 

os termos masculinidade hegemônica91 e feminilidade enfatizada, propostos por Connell (1987) 

e atualizados em Connell e Messerschmidt (2013).  

Ainda que se verifique uma variedade significativa de versões de masculinidade e 

feminilidade nas relações pessoais, Connell (1987) propõe que, em larga escala, o gênero se 

organiza de forma mais simplificada, sendo a distribuição desigual de poder seu aspecto central. 

A masculinidade hegemônica é construída com a subordinação de outras formas de 

masculinidades, assim como das mulheres. A autora argumenta que, embora a mídia possa até 

mesmo investir mais na exibição de feminilidades exemplares do que de uma masculinidade 

hegemônica, seria mais fácil identificar formas definidas de masculinidade do que de 

feminilidade, havendo uma ausência de definições precisas verificadas empiricamente entre 

mulheres. Dessa forma, seria “a subordinação das mulheres em relação aos homens que provê 

a base essencial de diferenciação” entre as formas de feminilidade (CONNELL, 1987, p. 183, 

tradução nossa).92 Isto é, na configuração atual partilhada pela maior parte das sociedades no 

que diz respeito à concentração do poder entre os homens, a feminilidade enfatizada se define 

pela cumplicidade com a subordinação e sua orientação em direção à acolhida dos interesses e 

desejos dos homens. Neste contexto, outras formas de feminilidade são definidas por estratégias 

de resistência ou não-cumplicidade com a dominação masculina. Ou seja, devido a pluralidade 

das formas de ser mulher, Connell (1987) identifica como fator aglutinador a conformidade ou 

resistência ao poder dos homens. Dada a construção de um padrão de masculinidade normativo 

que não estabeleça a subordinação das mulheres, os padrões de feminilidade tenderiam também 

a transformarem-se, talvez menos enfáticos em seu caráter relacional com o masculino. 

Existem também arranjos complexos de feminilidade que combinam estratégias de 

conformidade, resistência e cooperação. Para Connell (1987), justamente as interações entre as 

feminilidades e masculinidades seriam as principais responsáveis pelas dinâmicas de mudança 

na ordem de gênero. Isto é, a feminilidade enfatizada e a masculinidade hegemônica de uma 

                                                 
91 O que é considerado normativo varia entre as sociedades e deve ser entendido como historicamente e 

geograficamente situado. A hegemonia se estabelece a partir de processos de disputa, precisando da anuência dos 

grupos subalternizados para se manter (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013).  
92 No original: “is the global subordination of women to men that provides an essential basis for differentiation” 

(CONNELL, 1987, p. 183) 
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sociedade também se mantém com o auxílio de estratégias de incorporação de aspectos 

característicos de formas de feminilidade marginalizadas e de masculinidades subalternizadas, 

além de haverem também interações das feminilidades com as masculinidades. Dessa forma, 

quando uma estratégia de dominação é identificada, é possível que os arranjos de gênero sejam 

reconfigurados de forma que haja alteração na distribuição do poder, ou não. Por exemplo, hoje 

existem sociedades que reconhecem que o cuidado com as crianças e o lar não são 

responsabilidade exclusivamente feminina. Assim, enquanto homens que “ajudam” nas tarefas 

associadas ao doméstico são glorificados,93 as mulheres continuam sendo as principais 

responsáveis por maior parte do trabalho, sendo considerado apenas normal que o assumam. 

O poder é, assim, um dos critérios que estabelecem a diferenciação entre masculinidades 

hegemônicas e feminilidades enfatizadas e que justifica as denominações diferentes atribuídas 

a esses padrões culturais. O termo se explica pela dominância da masculinidade hegemônica 

em relação aos padrões de feminilidade e às outras masculinidades. Ainda, os contornos dessas 

masculinidades não-hegemônicas não são necessariamente tão bem delineados quanto a 

hegemônica, de modo que não são reconhecidas e divulgadas como alternativas claras à ela.  

Na atualidade, a masculinidade tem como principal característica a heterossexualidade, 

sendo a homossexualidade uma das formas de masculinidade subordinada mais relevantes. A 

heterossexualidade é parte da complexa estratégia coletiva que permite à masculinidade 

hegemônica a manutenção de práticas que institucionalizam a dominância dos homens sobre as 

mulheres, que inclui também, em contrapartida, a misoginia, além de outros pares apenas 

aparentemente contraditórios, como violência e domesticidade. 

Embora não se imponha à força, a masculinidade hegemônica pode recorrer também a 

violência, mas não se sustenta apenas sobre ela. Isto é, a masculinidade hegemônica se 

estabelece através do endosso de doutrinas e práticas religiosas, dos conteúdos da mídia, da 

estrutura salarial, etc., recorrendo também ao uso da força justificado por padrões culturais 

dominantes ou ideologias. Além disso, a dominância estabelecida pela masculinidade 

hegemônica não é total pois os outros padrões subordinados a ela não são eliminados. A noção 

de hegemonia implica uma larga medida de consentimento, tendo os homens que estão no 

padrão dominante o suporte de grande parcela daquelas que não estão. 

                                                 
93 É preciso destacar que as características que compõem a masculinidade hegemônica não são necessariamente 

más e devem ser descartadas, mas ter em conta como contribuem para a distribuição desigual de poder entre os 

gêneros. No Brasil, Rodrigo Hilbert é um dos principais artistas com popularidade impulsionada pelas habilidades 

na cozinha e cuidados com a família, enquanto não há mulheres com igual popularidade pelo mesmo motivo. 

Disponível em: https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/rodrigo-hilbert-ha-mais-mulheroes-da-porra-que-

homoes-da-porra/. Acesso em 14 jan. 2019.  

https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/rodrigo-hilbert-ha-mais-mulheroes-da-porra-que-homoes-da-porra/
https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/rodrigo-hilbert-ha-mais-mulheroes-da-porra-que-homoes-da-porra/
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A feminilidade enfatizada é o padrão de feminilidade que recebe o maior apoio cultural 

e ideológico em seu tempo. Integram essa forma de feminilidade padrões já presentes nas 

instituições como a suposta sociabilidade mais desenvolvida do que as competências técnicas, 

fragilidade no cenário sexual, conformidade com o desejo dos homens por excitação e 

apreciação em relações de escritório, aceitação do casamento e cuidado das crianças como 

responsáveis pela discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Na mídia de 

massa, Connell (1987) propõe que esses padrões se organizam em torno dos temas de 

receptividade sexual para mulheres jovens e maternidade para mulheres mais velhas. Como a 

masculinidade hegemônica, a feminilidade enfatizada é uma construção cultural bastante 

pública, ainda que seu conteúdo seja vinculado significativamente com a esfera privada do lar. 

De fato, os padrões que definem a feminilidade enfatizada são largamente promovidos pela 

mídia e pelo marketing - com insistência e escala muito superior do que qualquer forma de 

masculinidade, sendo os espaços de mídia em que esses modelos circulam predominantemente 

organizados e financiados por homens. 

As formas de feminilidade são todas construídas em um contexto de subordinação das 

mulheres aos homens, de modo que nenhuma forma de feminilidade carrega a posição que a 

masculinidade hegemônica sustenta entre os homens. A concentração assimétrica de poder 

social na mão dos homens limita o espaço para mulheres construírem relações 

institucionalizadas de poder sobre outras mulheres. Ainda que existam relações de poder em 

interações entre elas, Connell (1987) argumenta que as mesmas não são hierarquias 

institucionalizadas de poder como as existentes entre homens, sendo a disparidade entre os 

níveis de violência em cada gênero uma amostra disso (homens homossexuais sofrem níveis 

superiores de violência advinda de outros homens do que aquele verificado entre mulheres, por 

exemplo). Outro aspecto dessa assimetria entre masculinidade hegemônica e feminilidade 

enfatizada é que a última não sustenta uma dominância sobre outro sexo: “a organização de 

uma forma hegemônica em torno do domínio sobre o outro sexo está ausente da construção 

social da feminilidade” (CONNELL, 1987, p. 187, tradução nossa).94 

A autora sugere que é possível que existam mais formas de feminilidade do que 

masculinidades em nossas sociedades, pois “nenhuma pressão é montada para negar ou 

subordinar outras formas de feminilidade na maneira como a masculinidade hegemônica deve 

                                                 
94 No original: “the organization of a hegemonic form around dominance over the other sex is absent from the 

social construction of femininity”. 
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negar outras masculinidades” (CONNEL, 1987, p. 187, tradução nossa).95 Assim, a estrutura 

dominante que a construção de feminilidade não consegue evitar é a dominação dos homens 

heterossexuais, sendo o processo polarizado basicamente entre cumplicidade e resistência a 

essa dominância.  

Ao enfatizar esse caráter relacional do gênero e desenvolvermos nossa argumentação 

em cima da existência de padrões empiricamente identificáveis, buscamos transcender 

propostas baseada na diferença entre os gêneros, como a de Campbell (1997), Gilligan (1993) 

e Murdock (2013), que se assentam sobre traços de personalidade e acabam por sugerir um 

binarismo de caráter entre homens e mulheres. As generalizações a partir do gênero foram 

práticas características da segunda onda do feminismo, cuja produção teórica analisou questões 

pertinentes a este trabalho como o gênero no mito. Nossa abordagem dessas teorias, entretanto, 

parte de uma perspectiva mais contemporânea, que leva em consideração também as críticas da 

terceira onda do movimento feminista que não deixava de identificar a variedade de 

experiências das mulheres na sua formação de gênero. Ou seja, nos apropriamos das leituras 

dicotômicas do gênero presentes principalmente entre o feminismo da diferença da segunda 

onda e as lemos a partir de perspectivas incorporadas às teorias de gênero durante a terceira 

onda. 

Sendo a generificação das hierarquias sociais uma das questões que concerne a esse 

trabalho, os conceitos de masculinidade hegemônica e feminilidade enfatizada mostram-se úteis 

também na medida que propõem pensar a masculinidade dominante como uma configuração 

de práticas que permite a dominação coletiva dos homens sobre as mulheres, enquanto a 

feminilidade enfatizada sugere um padrão de complacência em relação ao patriarcado. Assim, 

os padrões de gênero a que no referimos como hegemônicos não o são por serem os mais 

comuns, mas por servirem como o padrão de referência a partir do qual os projetos de gênero 

de homens e mulheres serão avaliados. Isto é, 

A masculinidade hegemônica foi entendida como um padrão de práticas (i.e., coisas 

feitas, não apenas uma série de expectativas de papéis ou uma identidade) que 

possibilitou que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse. 

A masculinidade hegemônica se distinguiu de outras masculinidades, especialmente 

das masculinidades subordinadas. A masculinidade hegemônica não se assumiu 

normal num sentido estatístico; apenas uma minoria dos homens talvez a adote. Mas 

certamente ela é normativa. Ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem, 

ela exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e legitima 

ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens. (CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245) 

                                                 
95 No original: “no pressure is set up to negate or subordinate other forms of femininity in the way hegemonic 

masculinity must negate other masculinities”. 
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Como essas configurações que chamamos aqui masculinidades e feminilidades não são 

fixas, com base nos padrões apresentados em nossa bibliografia - cuja produção data do fim do 

século XX e vem principalmente de metrópoles globais,96 podemos explorar também quais 

desses padrões são aceitos ou rejeitados pelas fãs participantes da pesquisa. Como Connell e 

Messerschmidt (2013) reforçam, sob novas condições, padrões de gênero tornam-se abertos ao 

questionamento, podendo vir a ser contestados. 

 

4.3 O GÊNERO NAS SAGAS FANTÁSTICAS 

Quando o movimento feminista ressurgiu na década de 1960 no Norte Global, 

estudantes e professoras passaram a questionar o predomínio de professores homens e do estudo 

de obras de autoria masculina nas universidades. Nesse contexto, emerge a crítica feminista 

representada pelas autoras Katherine Rogers, Mary Ellmann e Kate Milliet (SADLIER, 1989). 

Priorizando a análise ideológica e de conteúdo das obras do cânone literário, esta ia na 

contracorrente da Nova Crítica em voga desde os anos 50, que priorizava os elementos e as 

formas estilísticas dos textos. 

Assim, a crítica feminista do período dedica-se ao exame do cânone literário97 a partir 

de uma perspectiva interessada em “que estes livros tinham para dizer das mulheres e se as 

personagens femininas retratadas eram sintomáticas da presença de valores misoginísticos 

nestas obras” (SADLIER, 1989, p. 15). Considerando a predominância masculina no cânone 

literário, em 1971, Elaine Showalter propõe às feministas que concentrem seus esforços nas 

produções de autoria feminina (SADLIER, 1989). Entretanto, na medida em que não 

desafiavam as hierarquias entre textos populares e aqueles aceitos pelo cânone patriarcalmente 

estruturado, a crítica destas pouco contribuiu para reestruturar a crítica literária tradicional, 

cujos padrões cooperavam para a falta de reconhecimento da produção das mulheres (HUMM, 

1989). 

Convêm destacar que a crítica do período se centrava na mulher e acabava por reforçar 

uma visão generalista destas. Como Connell e Pearse (2015) apontam, não haveriam pesquisas 

                                                 
96 Em Connell e Pearse (2015, p. 122), o termo metrópole designa: “centro econômico, cultural e político de que 

outras regiões são direta ou indiretamente dependentes”. 
97 Seus estudos não estavam, entretanto, restritos à literatura. As feministas se ocupavam também de ideias 

consagradas em outras áreas do conhecimento. Kate Milliet, autora de Sexual Politics (1970), questiona o 

determinismo biológico expresso em Sigmund Freud e propõe que a psicanálise "é parte da intriga monolítica 

construída pelo patriarcado dirigida contra as mulheres" (SADLIER, 1989, p.17). A rejeição à psicanálise de Freud 

que a autora inspira é tão profunda entre as feministas estadunidenses que a crítica literária feminista francesa foi 

desprezada por elas por recorrer à teoria psicanalítica. 
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que comprovem diferenças substanciais entre traços e características de acordo com o gênero. 

Assim, apenas a partir de uma visão relacional - que considere como feminino e masculino são 

construídos e atualizados um em relação ao outro; e contextual - que considera essas categorias 

como variáveis e definidas a partir da conjuntura; seria possível abordar gênero sem recair em 

essencialismos que naturalizam a desigualdade. 

Nesse contexto, desenvolve-se também uma crítica interessada em como a mulher, na 

posição de autora, se confronta com as construções do que é ser mulher que servem à ideologia 

patriarcal. Douglass (1989) chama de crítica mito-feminista essa crítica interessada na forma 

como o “mito da mulher” aparece nas produções de autoria feminina. Buscando estabelecer 

uma abordagem que não se restrinja às mulheres e que rejeite a naturalização do gênero, nos 

apropriamos de categorias propostas por Douglass (1989) para tratar sobre a generificação da 

estrutura narrativa do mito a partir das declarações das fãs sobre os conteúdos das sagas 

fantásticas. Antes de introduzi-las, entretanto, apresentamos uma leitura do mito conforme 

interpretado tradicionalmente pelo mitólogo Joseph Campbell (1997), cuja perspectiva 

tensionaremos também com a da estudiosa do mito e psicoterapeuta Maureen Murdock (2013). 

 

4.4 UMA ABORDAGEM A PARTIR DO MITO  

Em O Herói de Mil Faces, publicado originalmente em 1949, Joseph Campbell (1997) 

apresenta a estrutura narrativa supostamente universal que identifica a partir do estudo dos 

mitos e lendas do passado. Como nas proposições do autor, García (2009a) vê as sagas como 

meio de expressão de uma verdade profunda supostamente encontrada no mito.  

A versão mais conhecida da jornada do herói inspirada em Campbell (1997) é a 

sintetizada por Vogler (2006) em 12 estágios divididos entre três etapas, conforme Quadro 9: o 

Primeiro Ato, ou partida; Segundo Ato ou iniciação; Terceiro Ato ou retorno.  

 

Quadro 9 – Arco do personagem na Jornada do Herói 

Primeiro Ato | Partida Segundo Ato | Iniciação Terceiro Ato | Retorno 

Mundo Comum 

(consciência limitada do 

problema) 

Testes, Aliados, Inimigos 

(experimentando a primeira 

mudança) 

Caminho de Volta  

(nova dedicação à mudança) 

Chamado à Aventura 

(aumento dessa consciência) Aproximação da Caverna Oculta  

(preparando para a grande 

mudança) 

Ressurreição 

(tentativa final da grande 

mudança) Recusa 

(relutância em mudar) 
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Encontro com o Mentor 

(superando a relutância) 

Provação  

(tentando a grande mudança) 
Retorno com o Elixir  

(domínio final do problema) 
Travessia do Primeiro Limiar 

(compromisso com a 

mudança) 

Recompensa  

(consequências da tentativa) 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Vogler (2006). 

 

A primeira etapa da aventura corresponde à saída do herói de seu mundo cotidiano após 

a constatação de que este está em desequilíbrio e a separação de sua comunidade em busca de 

uma solução. O segundo ato é aquele em que o herói é submetido a provas e em que obterá 

conquistas significativas em relação ao seu objetivo. Por fim, a terceira etapa trata do retorno 

do herói depois de atingir seus propósitos e sua reintegração ao seu universo de origem, após 

passagem pelas mudanças internas e externas promovidas pela jornada. 

Campbell (1997) foi um acadêmico do estudo de mitos e religiões que, influenciado pela 

psicologia analítica de Carl Jung e a psicanálise de Sigmund Freud, passou a identificar nos 

mitos metáforas universais para a vida. Em diálogo com as teorias psicológicas disponíveis em 

seu tempo, ele interpreta a aventura do herói como uma analogia ao processo de 

amadurecimento pelo qual passamos ao nos tornarmos adultos. Este é descrito pela psicologia 

como um processo de individualização, no qual os meninos passam a se distanciar da mãe e a 

se aproximar do pai, desenvolvendo nesse percurso as habilidades necessárias para 

eventualmente assumirem o lugar do patriarca. Para Campbell (1997), o movimento de 

ingressar no mundo dos homens e o afastamento da mãe indica o amadurecimento sexual e 

preparo para a vida adulta. Isto é, associada ao espaço doméstico e às tarefas de cuidado da 

família e da casa, a proximidade e as relações de dependência com a mãe seriam características 

da infância, em que também se experiencia menos proximidade com o pai. Conforme crescem, 

os filhos passam a afrouxar os laços com a mãe e começam a reivindicar uma posição na esfera 

pública, afastando-se do espaço doméstico. Assim, a jornada proposta por Campbell (1997) é 

uma trajetória de aprendizado das competências para o público e afastamento do privado, local 

por excelência da infância e da maternidade. 

Mesmo que seja possível identificar no mito do herói conforme proposto por Campbell 

(1997) uma leitura especifica sobre a generificação de papéis sociais, o autor defende que o 

mito dispõe de uma universalidade que transcende Oriente e Ocidente, pré-história, antiguidade 

e modernidade, sendo uma mesma história que inspiraria todas as manifestações culturais e 

crenças humanas. Isto é, acredita em uma unidade que aproxima todos os povos e na existência 

de uma verdade única que, através de uma leitura adequada do mito, todos podemos alcançar. 
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Para ele, os símbolos expressos na mitologia são produções espontâneas da psique, não podendo 

ser fabricados, ordenados, inventados ou suprimidos permanentemente. 

Ainda, é interessante destacar que mesmo que as mulheres de classe trabalhadora fossem 

operárias com jornadas de trabalho externas ao espaço doméstico desde a Revolução Industrial, 

e que durante a Primeira Guerra tenham assumido postos de enfermeiras ou as próprias posições 

dos maridos nas fábricas (GAMBA, 2008), após a Segunda Guerra temos nos Estados Unidos 

a invocação das mulheres de volta à casa. Além disso, professor universitário nascido na classe 

média alta de Nova Iorque, é possível que a realidade que Campbell (1997) conheceu entre as 

mulheres de classe média fosse radicalmente diferente daquela vivida pelas mulheres operárias 

do início do século XX na Grã-Bretanha. 

Entretanto, ainda que não se detenham nas asserções do autor sobre gênero, autores 

como Vogler (2006) e García (2009a) corroboram a universalidade atribuída por Campbell 

(1997) ao mito ainda na contemporaneidade, não sendo o mito do herói uma estrutura 

comumente contextualizada. Vogler (2006, p. 11) declara que chegou “à convicção de que a 

Jornada do Herói é nada menos do que um compêndio para a vida, um abrangente manual de 

instrução na arte de sermos humanos”. Para ele, “a Jornada do Herói não é uma invenção, mas 

uma observação”. Campbell (1997) e ele pregam veementemente a existência de uma verdade 

essencial oculta sob o modo como contamos histórias e as metáforas que utilizamos ao fazê-lo. 

Vogler (2006) afirma ter vivido um momento de reconhecimento quando se deparou com O 

Herói de Mil Faces de Campbell (1997), e diz que “o próprio Campbell sentiu isso quando 

ouviu pela primeira vez seu mentor, Heinrich Zimmer, falar sobre mitologia. Em Zimmer, ele 

reconheceu uma atitude comum em relação aos mitos — que eles não são teorias abstratas ou 

crenças peculiares de povos antigos, mas modelos práticos para compreender como viver” 

(VOGLER, 2006, p. 12). Em Campbell (1997, p. 68): 

Todo o sentido do mito onipresente da passagem do herói reside no fato de servir essa 

passagem como padrão geral para homens e mulheres, onde quer que se encontrem 

ao longo da escala. Assim sendo, o mito é formulado nos mais amplos termos. Cabe 

ao indivíduo, tão somente, descobrir sua própria posição com referência a essa 

fórmula humana geral e então deixar que ela o ajude a ultrapassar as barreiras que lhe 

restringem os movimentos. 

Assim, o autor se propõe a desvelar os sentidos ocultos pela linguagem simbólica dos 

mitos, declarando que “os paralelos serão percebidos de imediato e desenvolverão uma ampla 

e impressionantemente constante afirmação das verdades básicas que têm servido de 

parâmetros para o homem, ao longo dos milênios de sua vida no planeta” (CAMPBELL, 1997, 

p. 5, grifo meu). 
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Embora ainda contemporaneamente o caráter universal do mito do herói seja apropriado 

sem que se considere como sua elaboração está perpassada por certas compreensões sobre os 

papéis sociais femininos e masculinos, houveram pesquisadoras que contestaram seu conteúdo. 

Interessada com qual seria a posição da mulher na “fórmula humana geral” do mito, Maureen 

Murdock (2013) questiona Campbell (1997) sobre o assunto, ao que ele responde:  

Em toda a tradição mitológica, a mulher está lá. Tudo o que ela tem a fazer é perceber 

que ela é o lugar para o qual as pessoas estão tentando chegar. Quando uma mulher 

percebe o que é seu personagem maravilhoso, ela não vai ficar confusa com a noção 

de ser pseudo-masculino. (CAMPBELL, 1981 in MURDOCK, 2013, p. 2, tradução 

nossa)98 

Na proposta de Campbell (1997), a realização de uma jornada pode até mesmo não ser 

uma exclusividade masculina, mas esta não traz os mesmos objetivos e significados para ambos 

os gêneros. Sendo assim, o mito do herói não propõe apenas uma estrutura narrativa 

amplamente aclamada e reproduzida, mas concepções de feminilidade e masculinidade 

orientadas à manutenção de papéis sociais específicos atribuídos por gênero e generalizados, 

buscando também embasamento na psicologia e na psicanálise.   

Embora Murdock (2013) proponha em 1990 uma jornada da heroína para combater a 

questão do papel da mulher em Campbell (1997) e também entre as mulheres da época, 

pensando em principalmente nas mulheres privilegiadas do Hemisfério Norte, outras 

pesquisadoras dedicaram-se ao mito tendo em vista as proposições de Campbell (1997), 

cabendo aqui destacar Douglass (1989), que aborda a investigação do mito no cânone literário 

pela chamada crítica mito-feminista. Dedicando-se inicialmente às obras de autoria masculina, 

foca-se depois sobre as obras canônicas de autoria feminina na busca pelos paradigmas míticos 

que se encontram na literatura escrita por mulheres, de forma a procurar as implicações do 

confronto entre mito e escritora. 

Nos próximos subcapítulos, apresentamos os três tipos gerais de busca da mulher 

propostos por Douglass (1989), cada um com características próprias em relação ao paradigma 

da busca do herói masculino: a busca feminina, a busca da heroína masculina e a busca 

feminista. Partindo dessas três categorias, analisamos as declarações das participantes da 

pesquisa sobre suas personagens femininas e masculinas favoritas, tendo em vista os padrões 

de feminilidade e masculinidade descritos como dominantes em Murdock (2013), Connell 

(1987), Connell e Messerschmidt (2013), Connell e Pearse (2015).  

                                                 
98 No original: “In the whole mythological tradition the woman is there. All she has to do is to realize that she’s 

the place that people are trying to get to. When a woman realizes what her wonderful character is, she’s not going 

to get messed up with the notion of being pseudo-male”. 
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4.4.1 A busca feminina como conformidade à ordem de gênero 

A busca feminina apresentada por Douglass (1989) refere-se a um modelo no qual 

padrões convencionais de gênero são acionados, isto é, em que se reproduz a feminilidade 

enfatizada, usando a terminologia de Connell (1987). O que a difere da busca tradicional do 

herói masculino é que se contorce o foco da narrativa para que seja contada pela perspectiva da 

mulher. Dessa forma, a busca feminina muda o tema da busca, mas não a estrutura, pois 

reproduz a estrutura narrativa apresentada em Campbell (1997), em que a presença da mulher 

está prevista, mas em que o papel desempenhado por ela na história não é o mesmo que o do 

homem: 

A mulher representa, na linguagem pictórica da mitologia, a totalidade do que pode 

ser conhecido. O herói é aquele que aprende. À medida que ele progride, na lenta 

iniciação que é a vida, a forma da deusa passa, aos seus olhos, por uma série de 

transfigurações: ela jamais pode ser maior que ele, embora sempre seja capaz de 

prometer mais do que ele já é capaz de compreender. Ela o atrai e guia e lhe pede que 

rompa os grilhões que o prendem. E se ele puder alcançar-lhe a importância, os dois, 

o sujeito do conhecimento e o seu objeto, serão libertados de todas as limitações. A 

mulher é o guia para o sublime auge da aventura sensual. Vista por olhos inferiores, 

é reduzida a condições inferiores; pelo olho mau da ignorância, é condenada à 

banalidade e à feiúra. Mas é redimida pelos olhos da compreensão. O herói que puder 

considerá-la tal como ela é, sem comoção indevida, mas com a gentileza e a segurança 

que ela requer, traz em si o potencial do rei, do deus encarnado, do seu mundo criado 

(CAMPBELL, 1997, p. 65-66). 

Isto é, embora mude o foco tradicional da busca do homem para a da mulher, a busca 

feminina mantém a mulher no papel designado a ela. Delinear qual seria esse papel ao qual o 

mito faz analogia, entretanto, não é tarefa simples. Quando buscamos delinear feminilidades 

enfatizadas e masculinidades hegemônicas (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013), o que 

fazemos é buscar padrões dominantes, tendo em mente que estes são construções que variam 

influenciadas por fatores como tempo e lugar. 

Historicamente, vemos a figura da mulher associada ao espaço privado. Por sua 

capacidade reprodutiva, é delegado a elas os cuidados com a família e com a casa, sendo 

responsabilizada pelo trabalho doméstico (GARCIA, 2011; CONNELL; PEARSE, 2015). 

Como um objeto, passava da autoridade do pai para a do marido, tendo sido seu direito de 

trabalhar ou de possuir bens e propriedades consideravelmente limitado até a segunda metade 

do século XX (GARCIA, 2011). 

Como apresentam também Connell e Pearse (2015, p. 91),  

Muitos escritores que pensam sobre o gênero assumem que diferenças reprodutivas 

se refletem diretamente em diversos outros tipos de diferenças: força física e 

velocidade (homens são mais fortes e mais velozes), habilidades físicas (homens têm 

habilidades mecânicas e mulheres são boas em tarefas trabalhosas), desejo sexual 
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(homens têm mais libido), interesses recreativos (homens gostam de esportes e 

mulheres de fofoca), caráter (homens são agressivos e mulheres são cuidadoras), 

intelecto (homens são racionais e mulheres têm mais intuição), e assim por diante. 

Acredita-se amplamente que essas diferenças sejam grandes e ‘naturais’. 

Embora exista um projeto vigente ainda hoje de naturalização das identidades de gênero 

de forma a encaminhar às mulheres o cuidado da casa, do marido e dos filhos, as identidades 

de gênero não são naturalmente dadas, mas são projetos efetivados nas relações entre estruturas 

sociais e a agência dos sujeitos, sem desconsiderar os corpos e os aspectos psicológicos do 

desenvolvimento de gênero (CONNELL; PEARSE, 2015). 

Ainda que as identidades de gênero sejam, muitas vezes, naturalizadas, Connell e 

Messerschmidt (2013) apontam que a feminilidade enfatizada e a masculinidade hegemônica 

tornam-se dominantes não por serem as mais praticadas, mas por serem os padrões de referência 

em relação à qual outras formas de feminilidade e masculinidade devem ser avaliadas. 

Se em Campbell (1997) a aventura da mulher não seria a mesma do homem, pois 

enquanto a busca do homem é uma busca por um conhecimento externo a ele, a da mulher seria 

uma busca pela aceitação de seu papel social. Entretanto, como Connell e Pearse (2015) 

defendem, o modelo da socialização na teoria dos papéis sexuais pode ser hoje refutado, pois, 

como já apontado anteriormente, incorre aos erros de 1) subestimar a multiplicidade de padrões 

de gênero disponíveis para aprendizado; 2) reforçar um modelo baseado em diferenças de 

gênero; 3) minorar a agência do aprendiz que não simplesmente incorporam padrões 

irrestritamente e 4) não reconhecer outras dimensões de aprendizado que não em direção às 

normas dos papéis sexuais de gênero. Ainda, as pesquisas sobre a “diferença sexual” 

reconhecem que não foram encontrados padrões dicotômicos de gênero em personalidades 

adultas (CONNELL; PEARSE, 2015). 

A busca feminina coexiste com a busca tradicional do herói e contribui para a 

manutenção de uma ordem de gênero baseada na dominação coletiva dos homens sobre as 

mulheres na medida que reforça uma feminilidade enfatizada que colabora com a dominação 

dos homens, pois apresenta “a aprendizagem do papel de passividade que a mulher tem que 

representar na sociedade e nas narrativas patriarcais” (DOUGLASS, 1989, p. 30).  

Entre as sagas apontadas como mais consumidas entre as fãs, Crepúsculo é 

provavelmente a mais emblemática no que diz respeito à construção e manutenção de uma 

feminilidade tradicional. Isto porque a narrativa acaba conduzindo a adolescente Bella Swan 

para um relacionamento amoroso heterossexual com significativa centralidade em sua vida, à 

perda da virgindade apenas após casamento e a uma gravidez não planejada da qual não abre 

mão e que a torna mãe aos 18 anos. Ainda, Bella é apresentada com a personagem mais 
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fisicamente frágil entre os protagonistas da saga por ser humana, enquanto seu interesse 

amoroso é um vampiro e seu melhor amigo um lobisomem, além de emocionalmente 

dependente do primeiro a ponto de apresentar o comportamento depressivo ao longo de vários 

meses após um rompimento no relacionamento. 

Entretanto, Bella Swan não é a única personagem feminina cuja jornada termina com a 

constituição de uma família. O que diferencia a Saga Crepúsculo de outras é que o 

relacionamento da humana Bella com o vampiro Edward Cullen é menos consequência dos 

desafios da jornada da personagem do que causa. O relacionamento não é apenas central no 

desenvolvimento da história, como a inadequação de uma relação romântica entre humanos e 

vampiros é o que promove em grande medida os acontecimentos da saga. 

Na Saga Crepúsculo, a iniciativa de Bella é essencial à manutenção de seu 

relacionamento com Edward, que teme pela segurança da adolescente, pois permanecendo 

humana Bella está sujeita às ameaças de se relacionar com uma criatura de uma espécie que se 

alimenta de sangue, com predileção pelo humano. Ao mesmo tempo, o vampiro não quer que 

ela seja transformada pois considera a natureza humana muito mais desejável do que a 

amaldiçoada existência vampiresca.  

Embora Bella possa ser interpretada como frágil por depender da proteção de vampiros 

e lobisomens por ser uma humana vivendo sob ameaças sobrenaturais numa cidade 

frequentemente visitada por criaturas não-humanas, a pesquisadora feminista Carol Gilligan 

(1993) propõe que em um mundo em que as mulheres frequentemente se silenciam para não 

aborrecer aos outros, se posicionar e ter uma voz seria um ato de conexão consigo mesma, o 

que iriam contra os interesses do patriarcado. Segundo a autora, as relações demandam coragem 

e vigor emocional, o que tem sido o forte das mulheres, mas que não é notado ou valorizado 

suficientemente. As relações requerem conexão, o que não depende unicamente de empatia ou 

habilidade de ouvir e entender sua linguagem, mas também de articular uma voz e uma 

linguagem (GILLIGAN, 1993). Apesar da comunicação não ser exatamente um forte de Bella, 

a personagem tende a ser incisiva em relação ao seu desejo de relacionar-se com Edward, de 

tornar-se vampira, de ter relações sexuais com ele e de manter sua gravidez, ainda que não 

tivesse sido planejada. 

Pensar a busca feminina (DOUGLAS, 1989) através da jornada de Bella Swan sob a 

perspectiva de Gilligan (1993) conduz, aqui, a duas reflexões principais. A primeira, que 

continuaremos a desenvolver ao abordar as outras categorias de busca, é que há formas de ser 

e estar no mundo mais valorizadas do que outras e que a definição destas perpassa questões 

relativas ao gênero. A segunda é que sob perspectivas que se detêm sobre as liberdades 
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individuais dos sujeitos, qualquer escolha poderia ser considerada feminista, mesmo que não 

contrarie a ordem de gênero.  

  

 

4.4.2 A busca da heroína masculina: adaptação ou subversão 

Enquanto a busca feminina pode ser entendida como uma jornada específica que ensina 

às mulheres a conformidade em relação à ordem de gênero vigente – que hierarquiza as relações 

entre homens e mulheres (CONNELL; PEARSE, 2015); a busca da heroína masculina indicaria 

a adoção da jornada do herói masculino pela heroína mulher (DOUGLASS, 1989). 

Como descrita em Campbell (1997), a aventura do herói seria uma metáfora para a etapa 

de individualização no processo de desenvolvimento humano e, por isso, universal. Sem a 

intenção de estabelecer generalizações a partir de gênero, Gilligan (1993) dedica-se a apresentar 

uma voz dissonante da expressa pela teoria psicológica tradicional, mas presente entre as 

mulheres participantes de seu estudo. Representante do chamado feminismo da diferença,99 

Gilligan (1993) postula a norma da teoria do desenvolvimento moral e psicológico como 

androcêntrica, pois toma o homem como referente universal e não dá voz às mulheres. Ao serem 

construídas tendo em mente o desenvolvimento dos homens, essas teorias consideraram as 

mulheres menos psicológica e moralmente desenvolvidas, pois não vivenciam o processo de 

individualização da mesma forma que estes, mantendo-se seres mais relacionais do que os 

homens. 

Para a autora, as mulheres partilham de formas de conhecer, ouvir, ver e falar diferentes 

das normativas na teoria psicológica. Essas diferenças não se constroem, entretanto, a partir de 

diferenças essenciais, afinal “a vida não pode ser entendida descolada da história, pois história 

de vida, história, psicologia e política estão profundamente entrelaçadas” (GILLIGAN, 1993, 

p. xi).100 

                                                 
99 Sobre as críticas ao seu trabalho que acusam a autora de essencializar as diferenças que defende encontrar entre 

as mulheres de seu estudo e os homens das teorias tradicionais da psicológica, Gilligan (1993, p. xii-xiii, tradução 

nossa) se posiciona da seguinte forma: “É natureza ou criação? As mulheres são melhores que os homens, ou pior? 

Quando ouço o meu trabalho sendo lançado em termos de se as mulheres e os homens são realmente 

(essencialmente) diferentes ou quem é melhor do que quem, eu sei que eu perdi a minha voz, porque estas não são 

as minhas perguntas.” No original: “Is it nature or nurture? Are women better than men, or worse? When I hear 

my work being cast in terms of whether women and men are really (essentially) different or who is better than 

whom, I know that I·have lost my voice, because these are not my questions.” 
100 No original: “you cannot take a life out of history, that life-history and history, psychology and politics, are 

deeply entwined”. 
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À moral que encontra representada entre as mulheres de seu estudo seria fundamental 

“ser receptiva às pessoas, agir em conexão com os outros e ser cuidadosa ao invés de descuidada 

com os sentimentos e pensamentos das pessoas, empáticas e atentas às suas vidas” (GILLIGAN, 

1993, p. xiii),101 entretanto, para isso, uma falsa voz feminina acusaria de egoísmo ouvir a si 

mesma, às próprias necessidades, conduzindo a uma lógica de autocondenação, prontidão de 

sua autoabnegação e de sua própria traição.  

Durante seu desenvolvimento, essas mulheres tenderiam ao altruísmo na medida em que 

privilegiam a manutenção de relacionamentos, enquanto os homens priorizam o individualismo 

(GILLIGAN, 1993). Cuidar das relações e dos outros seria, assim, coisa de mulher (women’s 

problems), enquanto o distanciamento e a dissociação do feminino seriam considerados o ideal. 

O feminismo da diferença, assim como a abordagem de Gilligan (1993) são alvo de 

críticas entre as feministas que defendem que não existem diferenças significativas entre 

homens e mulheres, como Connell (1987) – que identifica-se como feminista radical. 

Propomos, entretanto, olhar para os achados de Gilligan (1993) por meio dos conceitos de 

feminilidade enfatizada e masculinidade hegemônica (CONNELL, 1987; CONNELL; 

MESSERSCHMIDT, 2013; CONNELL; PEARSE, 2015). 

Tomando a generificação do poder como central para a construção de padrões de 

feminilidade e masculinidade, os achados empíricos encontrados por Gilligan (1993) podem 

ser entendidos como trajetórias comuns na construção de gênero orientadas para a 

conformidade em relação à ordem de gênero, isto é, a feminilidade enfatizada. Como a própria 

autora aponta, “restringindo suas vozes, muitas mulheres perpetuam intencionalmente ou 

inconscientemente uma civilização com voz masculina e uma ordem de vida baseada na 

desconexão das mulheres.” (GILLIGAN, 1993, p. xi, tradução nossa).102 Entretanto, ainda que 

traços da feminilidade identificada por Gilligan (1993) possam ser apontados como traços que 

colaboram para a manutenção do poder dos homens sobre as mulheres, não se defende que 

todos deveriam ser abandonados. 

Ao propor uma jornada da heroína, Murdock (2013) aborda como a inferiorização do 

feminino promove um projeto de afastamento deste. A abordagem de Murdock (2013) se ancora 

em diferenças entre feminino e masculino, e aproxima-se do feminismo liberal contemporâneo 

na medida que atribui centralidade a ação dos indivíduos, no caso, das mulheres.  

                                                 
101 No original: “to be responsive to people, to act in connection with others and to be careful rather than careless 

about people's feelings and thoughts, empathic and attentive to their lives”. 
102 No original: “by restricting their voices, many women are wittingly or unwittingly perpetuating a male-voiced 

civilization and an order of living that is founded on disconnection from women”. 
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De acordo com a autora, há a atribuição de características consideradas negativas às 

mulheres das quais estas tentam se afastar. Em contrapartida, acabam rejeitando todos sentidos 

associados ao feminino, num projeto de dissociação da feminilidade e de outras mulheres. 

Murdock (2013) cunha o termo “filhas prediletas” (fathers’ dauthers) pensando nas mulheres 

da geração a que se refere como “pós-Sputnik” por identificarem-se mais com os pais e traçarem 

objetivos baseadas nos princípios do que para estes homens tem valor, rejeitando os papéis 

ocupados por suas mães, típicas donas de casa dos anúncios da década de 1950 nos Estados 

Unidos. 

A busca da heroína masculina se assenta, assim, em uma leitura masculinista do 

desenvolvimento psicológico e moral e é endossada na medida que contesta a naturalização das 

identidades de gênero e a atribui poder às mulheres. Entretanto, Gilligan (1993) defende que 

separação e dissociação, assim como altruísmo, não deveriam ser interpretados como jornadas 

inevitáveis do desenvolvimento psicológico e moral feminino, pois não são necessários, 

inevitáveis, naturais ou mesmo bons, não devendo ser vistos como marcas do desenvolvimento 

em adolescência ou apresentados como fatos psicológicos. Murdock (2013) também contesta a 

apropriação pelas mulheres dos valores androcêntricos das sociedades ocidentais pois atribui 

uma natureza destrutiva a uma sociedade excessivamente orientada para o masculino.  

Para Murdock (2013), na busca pela realização profissional, as mulheres se afastam da 

sua natureza feminina por terem internalizado que ela é falha e insuficiente. O feminino seria 

visto como dependente, emocional e ilógico, enquanto o masculino é ativo, independente, 

objetivo e lógico: “vivemos em uma cultura dualista que valoriza, cria e sustenta polaridades - 

ou mentalidade estratificada que identifica e localiza ideias e pessoas em extremos opostos de 

um espectro (MURDOCK, 2013, p. 169, tradução nossa).103  Assim, se desassociar dessa 

natureza representa apresentar-se como mais apta para integrar a sociedade a partir dos papéis 

masculinos de inserção. 

No entanto, ainda que atinjam o sucesso sob as métricas masculinas – dinheiro e poder 

–, essas mulheres poderiam deparar-se com uma insatisfação existencial, pois nesse processo 

se afastariam de suas necessidades psicológicas e espirituais. Nesse sentido, a autora propõe 

uma terceira métrica, “para incluir bem-estar, equilíbrio, sabedoria, compaixão e doação” 

(MURDOCK, 2013, p. s/n, tradução nossa).104 

                                                 
103

 No original: “We live in a dualistic culture which values, creates, and sustains polarities—an either/or 

stratified mentality which identifies and locates ideas and people at opposite ends of a spectrum”. 
104

 No original: “to include well-being, balance, wisdom, wonder, compassion, and giving”. 
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Como a própria Murdock (2013) aponta, estas são estratégias adotadas por mulheres 

que buscam valorização em sociedades regidas por métricas masculinas. Nesse sentido, a 

abordagem de Connell (1987) parece capaz de agregar os achados de Gilligan (1993) e Murdock 

(2013) e permitir pensa-los a partir da forma como estão estruturados pela ordem de gênero. 

Como Connell (1987) propõe, as formas de feminilidade seriam bastante difusas, apesar dos 

padrões exaustivamente oferecidos e repetidos pelas mídias. Elas se construiriam em relação a 

estratégias de conformidade ou rejeição à dominação dos homens, incluindo também 

combinações complexas dessas – como acontece, por exemplo, com o par heterossexualidade 

e misoginia para a masculinidade hegemônica. 

Nesse sentido, podemos entender a busca pelo “masculino” perpetuada pelas mulheres 

como estratégias individuais para fugir da subjugação. Assim, constroem-se padrões de 

feminilidade cujo objetivo é disputar o poder historicamente afastado das mulheres, enquanto, 

para isso, simultaneamente, as mulheres associam-se aos homens e se apropriam das estratégias 

desses. Como Gilligan (1993) também sugere, não devemos encarar o processo de dissociação 

e de silenciamento das mulheres da própria voz de forma ingênua. Em um mundo onde não 

dominam o poder, mulheres também podem optar por certos papéis como estratégias para 

buscar reconhecimento em sociedades que valorizam determinadas características e habilidades 

em detrimento de outras, também como modo de autopreservação. Não expressar sua voz 

conscientemente em situações específicas pode não ser equivalente a não ouvir a si mesma, mas 

uma forma de sobreviver em condições desfavoráveis. 

Quando tratamos da busca da heroína masculina (DOUGLASS, 1989), são também 

essas questões que articulamos. Nesta, a heroína rejeita a feminilidade (e a passividade e 

conformidade atribuídas a ela) e assume a posição do herói masculino. Seus aliados são 

predominantemente homens, sendo as outras mulheres inferiorizadas pela sua feminilidade, 

constituindo-se assim como uma narrativa mais de empoderamento individual do que de 

reinterpretação dos significados simbólicos associados ao feminino.  

Quando Murdock (2013) propõe através de uma jornada da heroína que as mulheres 

devem avaliar se não estão apenas se deixando conduzir e buscando aquilo que as sociedades 

estipulam como importante, e não o que para elas importa, ela está preocupada também com o 

silenciamento das mulheres. Assim como a autora, Gilligan (1993) preocupa-se com o modo 

como a dissociação atribuída ao processo de desenvolvimento psicológico promove uma 

desconexão entre mente e corpo, pensamentos e sentimentos das mulheres. De acordo com 

Gilligan (1993), essa desconexão não é apenas prejudicial para que as mulheres reconheçam 

suas próprias necessidades, como também conduz à reclusão das mulheres do domínio público 



 

 

    

    

94 

 

e à privatização da experiência feminina que impede às mulheres desenvolverem sua voz e sua 

presença política no domínio público. Ter uma voz e manter relacionamentos passa de ordinário 

a extraordinário no seu processo de desenvolvimento, algo para ser experienciado apenas em 

ambientes seguros e em relações privadas. 

Dessa forma, a busca da heroína masculina pode ser interpretada como uma estratégia 

de resistência à feminilidade enfatizada e à conformação à generificação do poder. Em 

contrapartida, ainda que demonstre a artificialidade das identidades de gênero, ela trabalha a 

favor da mitologia patriarcal na medida em que não modifica seus sistemas de valores nem o 

paradigma da busca. A busca da heroína masculina ainda promove a dissociação do feminino e 

desconexão entre meninas e/ou mulheres, o que poderia ser um desafio para a ordem patriarcal 

na perspectiva de Gilligan (1993), que promulga que esta pode manter-se apenas ao continuar 

a eclipsar a experiência das mulheres. 

 

 

4.4.3 A busca feminista: mais do que os sujeitos, é preciso mudar as estruturas 

Interpretando a aventura do herói proposta por Campbell (1997) como insatisfatória para 

as mulheres, Murdock (2013) propõe uma jornada alternativa. A Jornada da Heroína 

(MURDOCK, 2013) consiste em uma jornada cíclica que se inicia em uma busca pela 

identidade e termina com o estabelecimento de uma relação harmoniosa entre masculino e 

feminino. Para a autora, masculino e feminino não descrevem gêneros, mas forças arquetípicas 

disponíveis em todos seres humanos. Por isso, ela também defende que a estrutura que propõe 

não se limita às mulheres, mas se estende a todos que buscam uma alternativa à natureza 

destrutiva de uma sociedade excessivamente orientada para o masculino.  

Com 10 estágios, a Jornada da Heroína105 de Murdock (2013) se divide em:  

1. Separação do feminino: heroína rejeita o feminino por enxergá-lo como deficiente; 

2. Identificação com o masculino e busca por aliados: ela busca identificação, 

aprovação e auxílio no masculino; 

3. Caminho das provações: a confiança e a determinação da heroína são desafiadas 

enquanto ela percorre a estrada que conduz às suas ambições; 

4. Encontrando o sucesso: heroína consegue superar as expectativas e o descrédito 

depositado sobre ela;  

                                                 
105

 Tradução nossa. No original, os títulos de cada estágio são: 1. Separation from feminine; 2. Identification with 

the masculine and gathering of allies; 3. Road of trials: meeting ogres and dragons; 4. Finding the Boon of 

Success; 5. Awakening to feelings of spiritual aridity: death; 6. Initiation and descent to the Goddess; 7. Urgent 

yearning to reconnect with the feminine; 8. Healing the mother / daughter split; 9. Healing the wounded masculine; 

10. Integration of masculine and feminine. 
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5. Despertando para sentimentos de aridez e morte espiritual: percepção de que o 

sucesso atingido não a impede de sentir um imenso vazio;  

6. Iniciação e descida à Deusa: depressão, recolhimento do mundo orientado pelo 

masculino; 

7. Anseio urgente para se reconectar com o feminino: ao romper com o patriarcado, a 

heroína sente necessidade de restabelecer conexão com sua natureza feminina; 

8. Curando a separação entre mãe e filha: reaproximação com outras mulheres; 

9. Curando o masculino ferido: feminino deve curar o masculino áspero e 

excessivamente expandido de nossa cultura; 

10. Integração do masculino e feminino: masculino e feminino são integrados em 

relação de igualdade, sem que os aspectos de nenhum seja inferiorizado em relação ao 

outro. 

 

Focada nos sujeitos, a proposta de Murdock (2013) é uma estrutura alternativa para as 

narrativas individuais ou fictícias baseadas no mito. Sua abordagem se constrói sobre definições 

de feminilidade e masculinidade baseadas em uma natureza, ainda que não corporificada e, de 

certa forma, deposita sobre o feminino a expectativa de “cura” das sociedades. Desse modo, a 

Jornada da Heroína não se trata apenas de uma jornada para mulheres, mas é uma jornada de 

reintegração do feminino aos parâmetros do que é desejável em nossas sociedades. A autora 

argumenta que esta jornada descreve a experiência das pessoas que “se esforçam para ser ativas 

e fazer uma contribuição no mundo, mas que também temem o que nossa sociedade orientada 

para o progresso tem feito para a psique humana e para o equilíbrio ecológico do planeta” 

(MURDOCK, 2013, p. 4, tradução nossa).106   

O feminismo de Murdock (2013) se aproxima do de Gilligan (1993) na medida que 

pensa sob a perspectiva da diferença. Reconhecendo que nas sociedades contemporâneas 

voltadas para a produtividade econômica as características associadas ao feminino são menos 

valorizadas, pois seriam mais úteis a manutenção das relações pessoais do que de trabalho. 

Entretanto, Murdock (2013) trata os aspectos socialmente relacionados ao êxito na esfera 

pública como masculinos por excelência, ainda que este não seja visto como corporificado, isto 

é, todos sujeitos teriam aspectos masculinos e femininos em si. Dessa forma, a perspectiva pode 

ser considerada problemática do ponto de vista de uma reorganização radical da ordem de 

gênero.  

Assim, podemos dizer que quando se refere a uma busca feminista, Douglass (1989) 

está mais próxima das proposições de Connell e Pearse (2015) do que as de Murdock (2013) e 

de Gilligan (1993). Para a autora, a busca feminista é a única que rompe a estrutura da busca 

                                                 
106

 No original: “It addresses the journeys of both genders. It describes the experience of many people who strive 

to be active and make a contribution in the world, but who also fear what our progress-oriented society has done 

to the human psyche and to the ecological balance of the planet”. 
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do herói masculino, pois define-se como sua antítese ao propor liberdade para criação na 

medida que rejeita as identidades de gênero e as limitações que sugerem para as formas de 

homens e mulheres serem e estarem no mundo. Isto é, nesse sentido, a proposta de Douglass 

(1989) é muito mais radical que a de Murdock (2013), embora apresente contornos menos 

definidos. 

A perspectiva de Douglass (1989) implica não presumir traços, características ou 

preferências de acordo com o gênero, um projeto radicalmente diferente da ordem de gênero 

contemporânea que perpetua a dicotomização do caráter de homens e mulheres, presume 

formas de sexualidade mais adequadas do que outras e subordina e marginaliza projetos de 

gênero que se diferenciam da masculinidade hegemônica e, entre as mulheres, da feminilidade 

enfatizada. 

Ainda que a partir de posições diferentes, tanto Murdock (2013) e Gilligan (1993), como 

Connell (1987), Connell e Pearse (2015), e Connell e Messerschmidt (2013) defendem os 

padrões dominantes de masculinidade nas sociedades contemporâneas não são de todo “maus”, 

mas implicam prejuízos a homens e mulheres. As autoras sugerem que as sociedades não 

precisam ser necessariamente do modo que são e que a mudança perpassa por uma revisão de 

valores e práticas. Assim, não seria apenas uma questão da mulher se adequar as métricas de 

uma sociedade masculinista, mas de se tirar na marginalidade outras formas de ser homem e 

ser mulher, de forma a estabelecer um padrão de masculinidade hegemônica que não seja 

baseada na dominação. 

 

 

4.5 A GENERIFICAÇÃO DOS VALORES NA PREFERÊNCIA POR PERSONAGENS E 

SAGAS 

Em sociedades contemporâneas voltadas para a produção, homens e mulheres tem seus 

papéis sociais elaborados também em resposta às necessidades do capitalismo global liderado 

pelos países ricos do Ocidente. Embora razoavelmente bem delimitados, os padrões dominantes 

de masculinidade e feminilidade não são fixos nem naturais. Ainda que tendam a mudar muito 

lentamente, os arranjos de gênero podem sofrer alterações mais rápidas em decorrência de 

circunstâncias históricas especificas, como quando mulheres da classe trabalhadora 

desempenharam “funções masculinas” ao assumirem o lugar de seus parceiros nas fábricas 

durante as grandes guerras mundiais.  

No contexto da sociedade industrial e comercial capitalista surgida nos últimos duzentos 

anos, as noções de masculinidade e feminilidade estão associadas à divisão social do trabalho, 
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em que só é considerado produtivo o trabalho remunerado de produção para os mercados 

(CONNELL; PEARSE, 2015). Assim, tendem a ser socialmente mais valorizadas 

características consideradas produtivas, isto é, que podem conduzir à ascensão econômica e 

social.  

As sagas fantásticas apresentam diferentes universos que podem ou não demandar de 

suas personagens habilidades semelhantes às requisitadas na esfera econômica ou para a 

manutenção do poder dos homens em nossas sociedades. Ao mesmo tempo que elas 

estabelecem a possibilidade de construções utópicas de mundo, são relacionáveis com o 

universo em que vivemos na prática. Assim sendo, a pesquisa aqui apresentada permite 

investigar os valores que orientam as fãs através de três pontos de contato. No primeiro, 

apresentamos as respostas ao questionamento de quais características seriam consideráveis 

necessárias ao herói e à heroína de uma saga. A partir dessa questão em que devem considerar 

o quanto concordam sobre a necessidade de cada um dos 12 aspectos mencionados, nos 

aproximamos das características que consideram relevantes de acordo com o gênero da 

personagem, principalmente no espaço diegético das sagas. 

Outra via de acesso ao sistema de valoração das respondentes é a partir do conhecimento 

sobre suas personagens femininas e masculinas favoritas. Aqui as motivações também tendem 

a parâmetros duplos, que consideram o interior do universo da saga, assim como a relação das 

fãs com o ambiente externo a ela.  

Por último, temos como recurso a identificação das fãs com personagens das tramas, 

que dá ênfase aos aspectos que as tornam relacionáveis e nos apresenta um pouco de como as 

respondentes veem a si mesmas. Ainda, através dessas três categorias de questões aplicadas no 

questionário, é possível perceber que as características valorizadas sofrem variações de acordo 

com o gênero das personagens sobre as quais se fala. 

Para introduzir essas análises, apresentamos a Figura 2, em que somamos as alternativas 

concordo totalmente  e concordo parcialmente para cada aspecto listado como necessário 

primeiro a um herói, e depois a uma heroína, tendo sido as alternativas elaboradas através de 

consulta à literatura sobre as relações entre o mito do herói e gênero (CAMPBELL, 1997; 

MURDOCK, 2013; DOUGLASS, 1989), sites dedicados a tratar sobre heróis107 e sobre a 

indústria televisiva e cinematográfica.108 

 

                                                 
107 Disponível em: http://historysheroes.e2bn.org/characteristics/. Acesso em: 10 jun. 2018. 
108 Disponível em: http://nodeoito.com/mulheres-em-hollywood/. Acesso em: 09 jun. 2018. 
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Figura 2 – Herói e características ideais de gênero 

 

Fonte: questionário online. 

 

Considerando o total de 247 respondentes do questionário, cabe destacar que a 

inteligência aparece como aspecto mais valorizado e cuja distinção de necessidade entre 

homens e mulheres é irrisória. Conforme demonstram pesquisas empíricas apresentadas por 

Connell e Pearse (2015), não há diferenças significativas entre homens e mulheres, sendo a 

diferença de gênero apontada como algo “situacional, criado em algumas situações e ignorado 

e suprimido em outras” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 54, grifo das autoras). Apesar disso, 

as autoras declaram que um dos poucos consensos científicos incorporados tanto pelo senso 

comum quanto pela psicologia pop sobre a similaridade sexual hoje é a respeito da inteligência, 

sendo interessante ressaltar que esta é considerada uma das características mais valorizadas 

entre as fãs da pesquisa ao manifestarem sua preferência por certas personagens femininas e 

masculinas, como Hermione Granger (Harry Potter) e Tyrion Lannister (Game of Thrones). 

Ainda, é de se notar que embora muitas sagas compreendam períodos da infância e 

adolescência das personagens, não é comum que suas narrativas se desenrolem em instituições 

de ensino tradicionais, como é mais comum nos dramas adolescentes realistas. Nesse sentido, 

Harry Potter aparece como uma exceção na medida em que o êxito acadêmico dos personagens 

é mencionado, embora ser um estudante excepcional nem sempre seja almejado por todos – 

Harry e Rony preferem ser bons esportistas do que bons alunos, ao contrário da amiga 

Hermione, por exemplo. Assim, mesmo entre narrativas em que se tem acesso a magia, espadas 
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e armaduras, e/ou tecnologias com as quais não estamos familiarizados, temos a valorização da 

inteligência entre as fãs – majoritariamente estudantes ou jovens com formação universitária 

concluída.  

Outros aspectos com alto nível de aprovação e praticamente indiferenciados para heróis 

e heroínas são criatividade, altruísmo e intuição. Se a doação pode ser considerada uma 

característica feminina, principalmente quando pensamos em uniões heterossexuais e durante a 

maternidade, nas sagas, trabalhar pelo bem coletivo aparece como finalidade 

independentemente do gênero das personagens.  

Se, no processo de modernização das sociedades ocidentais contemporâneas, o 

pensamento com base científica foi privilegiado, a valorização da espiritualidade proposta por 

Murdock (2013) parece presente ao menos no que concerne à intuição. Embora a espiritualidade 

seja interpretada pela autora como um aspecto feminino, a intuição aparece como desejável 

independentemente do gênero da personagem. Ainda, em universos que se assentam sobre o 

sobrenatural, o reconhecimento de valor na intuição pode ter a ver com a impossibilidade de 

explicar todos os fenômenos que se desenvolvem nessas histórias por vias “naturais”. 

Também características com grande aprovação entre as fãs são independência e valentia 

e, em menor medida, objetividade e força, aspectos que variam consideravelmente de acordo 

com o gênero das personagens. Como Gilligan (1993) pontua, os valores de separação, 

independência e autonomia estão tão enraizados na tradição de direitos do homem que em 

sociedades como a estadunidense são tomados como fatos da natureza humana ser 

independente, chegando ao ponto de o questionamento dessa independência ser considerado 

muito próximo de questionar os valores de liberdade.  

Entre as respondentes, entretanto, essa autonomia não parece algo dado quando tratamos 

de personagens femininas, de forma que é citado como atributo valorizado entre as personagens 

favoritas 33 vezes, enquanto entre os personagens masculinos é mencionado como justificativa 

apenas nas duas vezes a seguir: 

Aragorn, Ablon, Arthur. Todos eles são praticamente independentes, meio solitários 

e mesmo assim se tornaram líderes, pelo fato de fazerem o que é certo, honrando seus 

princípios e ajudando sem pedir nada em troca. (RESPONDENTE 20, homem 

heterossexual) 

 

Quatro/Tobias. Ele é corajoso, independente e luta por quem ama. (RESPONDENTE 

144, mulher – orientação sexual não declarada) 

Embora Connell (1987) contribua para elucidar como a heterossexualidade responde 

aos interesses do patriarcado, essa independência almejada para as mulheres também pode 

significar a separação e dissociação do feminino, tradicionalmente inferiorizado e visto como 
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dependente. Nesse sentido, Gilligan (1993) indica que o tipo de independência normalizado 

pelas teorias do desenvolvimento humano tradicionais contribui para enfraquecer os laços e as 

relações com mulheres e entre mulheres.  

Assim como a independência, a valentia é apontada como uma característica mais 

desejável entre heroínas e personagens femininas no geral, sendo mais citada como justificativa 

na definição de personagens femininas preferidas do que masculinas. Nas declarações das fãs, 

a valentia de uma heroína aparece como argumento que a afasta de um feminino visto como 

desqualificado. 

Karou e Feyre, elas são valentes e fortes, não as típicas garotas chatas e inocentes que 

de repente são "especiais" e apaixonantes sem nenhum motivo aparente. 

(RESPONDENTE 80, mulher heterossexual) 

Como Connell (1987) apresenta, a heterossexualidade é um dos aspectos centrais para 

a manutenção da dominação masculina, sendo a feminilidade enfatizada vista como uma 

performance performada especialmente para os homens. A centralidade atribuída às relações 

sociais e amorosas na vida das mulheres também acaba sendo utilizada para reforçar a 

necessidade da mulher no espaço doméstico, como conciliadora do lar, assim como serve para 

silenciar os desejos individuais das mulheres, que são considerados egoístas.  

Entretanto, quando falamos de personagens masculinas a valentia pode ser mesmo 

interpretada como uma falha, como no exemplo abaixo: 

Hermione Granger, porque sua lógica e conhecimento salvam mais vezes o dia do que 

qualquer outra valentia dos protagonistas. (RESPONDENTE 136, mulher 

heterossexual) 

A objetividade também é considerada mais necessária entre heroínas e aparece mais 

citada nas justificativas relativas à preferência por certas personagens femininas. Entre as 

declarações das fãs fica explícita ou implícita a necessidade de considerável esforço para que 

as personagens citadas atinjam seus objetivos. Quanto à intelectualidade, é possível observar 

uma maior valorização de uma inteligência utilizada para fins práticos e produtivos como a de 

Hermione, que desprezava disciplinas como Adivinhação para focar-se naquelas adequadas 

para que ingressasse no Departamento de Aurores no Ministério da Magia. 

Guinevere, Hermione, gosto do gênio delas, a forma como se esforçam para alcançar 

seus objetivos e principalmente a inteligência delas. (RESPONDENTE 124, mulher 

heterossexual) 

Nihal, de Crônicas do Mundo Emerso, por lutar desde pequena para alcançar seus 

objetivos de se tornar a primeira mulher cavaleira de dragão. (RESPONDENTE 125, 

mulher pertencente à comunidade LGBT) 

Arya Stark - superação e esforço para alcançar seus objetivos apesar de todas as 

adversidades. (RESPONDENTE 189, mulher heterossexual) 
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Depois de inteligência, força é o aspecto mais citado como justificativa na preferência 

por determinadas personagens femininas em detrimento de outras, de forma a tornar-se ainda 

mais nítido o quanto esta é uma característica considerada especialmente importante de acordo 

com o gênero. Ainda que, como Gilligan (1993) argumenta a manutenção de relacionamentos 

demande certa força, as declarações das fãs orientam outras argumentações: 

Hermione e Arya Stark. Porque se mostram personagens fortes que não são o que se 

espera delas no início. (RESPONDENTE 42, mulher pertencente à comunidade 

LGBT) 

Feyre e Celaena. Gosto delas por serem fortes e não dependentes dos homens para 

crescerem pessoalmente e na história. (RESPONDENTE 83, mulher – orientação 

sexual não declarada) 

Gosto também da Morgana, assim como da Morgause nos livros da Mary Stewart, 

pois são mulheres fortes, decididas, agindo, certo ou errado, ao invés de esperarem 

por seus salvadores. (RESPONDENTE 104, homem heterossexual) 

Aelin Ashwyver G. (Trono de Vidro); é uma das personagens mais fortes tanto 

psicologicamente quanto fisicamente que eu já li sobre, sem contar que acaba não 

ficando com o primeiro personagem que aparece. (RESPONDENTE 112, mulher 

pertencente à comunidade LGBT) 

O endosso da força das mulheres aparece basicamente como uma forma de resistência 

e contraposição à feminilidade enfatizada. Ainda, há um reconhecimento de mulheres que se 

posicionam, que externalizam suas necessidades mesmo que não sejam convenientes para seus 

relacionamentos com outras personagens. Nas declarações de várias respondentes aparecem 

indícios de infâncias e juventudes mais voltadas aos livros e como a identificação com 

Hermione contribuiu para que se orgulhassem de sua condição de nerds e CDFs. 

Hermione, Cersei, pois são personagens fortes que não abrem mão de si mesmas 

durante a saga. (RESPONDENTE 72, mulher – orientação sexual não declarada) 

Ainda nesse sentido, verifica-se uma recepção muito positiva à personagem Luna, com 

quem fãs informam se identificar muito pela sua forma autêntica de ser: 

Luna Lovegood [...] não tem medo de ser ela mesma, não liga para o que pensam de 

ruim sobre ela, tem sempre esperança. (RESPONDENTE 119, mulher – orientação 

sexual não declarada) 

[...] Me identifico com Luna Lovegood porque ela é excêntrica e não se envergonha 

nem um pouco disso, mesmo que os outros a tratem como uma aberração. Ela gosta 

de ser quem é. Uma parte de mim é como ela, outra parte de mim gostaria de ser 

também. [...] (RESPONDENTE 135, mulher pertencente à comunidade LGBT) 

Me identifico bastante com a Hermione, de Harry Potter, por ela ser uma garota que 

vive na biblioteca e sempre "salva" os amigos na hora dos trabalhos e das encrencas 

também. Mas acima de tudo, me identifico mais ainda com a Luna Lovegood, uma 

vez que ela também é esperta, mas possui a mente aberta para outras possibilidades 

além daquelas que são vistas diretamente. (RESPONDENTE 151, mulher 

heterossexual) 



 

 

    

    

102 

 

Em contrapartida, dos heróis cobra-se que sejam mais gentis e sensíveis, embora com 

poucas variações entre heróis e heroínas. Nas justificativas apresentadas para predileção ou 

identificação com certas personagens, gentileza não é um aspecto preponderante, mas ainda 

assim, está presente. As personagens de J. K. Rowling são as mais descritas como gentis, como 

Hermione, Harry Potter, Remo Lupin, além disso há também Jaime Fraser de Diana Galbadon, 

Quatro de Veronica Roth e Peeta Mellark de Suzanne Collins, além de Samwise Gangee de J. 

R. R. Tolkien e Edmundo Pevensie de C. S. Lewis. Com isso, podemos notar que destaca-se 

entre as fãs a gentileza, principalmente de personagens masculinas criados por escritoras 

mulheres. 

Hermione Granger é esperta, inteligente e gentil. (RESPONDENTE 25, homem 

pertencente à comunidade LGBT) 

Gosto do Jamie Fraser, de Outlander. Ele é corajoso, gentil e forte. (RESPONDENTE 

27, mulher – orientação sexual não declarada) 

Harry: Procura sempre ser doce e gentil.  

Peeta: Se importa com os outros, [...] é doce e gentil com todos.  

Stefan (Série): Stefan é bondoso e mesmo quando faz algo ruim ele se arrepende. 

(RESPONDENTE 70, homem pertencente à comunidade LGBT) 

Gosto do Four, da série Divergente, e do Lupin, de Harry Potter. São homens fortes e 

habilidosos, que passaram por muitas coisas, mas ainda são gentis e carinhosos. 

(RESPONDENTE 211, mulher heterossexual) 

Em termos de realidade, eu teria de me identificar com o Edmundo de As Crônicas de 

Nárnia. Ele mentiu, foi ganancioso e não compreendia o valor que a família tinha, 

mas cresceu, tornou-se sábio, gentil e compreensivo. Ele se tornou alguém melhor. 

Era um chato, mas também era uma inspiração positiva. (RESPONDENTE 222, 

mulher pertencente à comunidade LGBT) 

[...] Aprecio muitíssimo a gentileza de caráter, a humildade e a lealdade que Samwise 

Gangee demostrou ao ajudar Frodo a chegar ao seu destino. (RESPONDENTE 222, 

mulher pertencente à comunidade LGBT) 

Como Connell e Pearse (2015) mencionam, é socialmente autorizado aos homens que 

sejam mais desprendidos, que mantenham laços menos estreitos com suas crianças do que as 

mulheres, por exemplo. Entretanto, a masculinidade hegemônica se constitui como uma 

masculinidade que permite aos homens manter e institucionalizar seu poder, havendo trocas e 

interações entre ela e as masculinidades subalternas, que podem ser homoafetivas, 

feminilizadas, etc. Assim, a gentileza pode ser incorporada à masculinidade hegemônica sem 

necessariamente haver alteração na estrutura de poder.  

Como demonstram os excertos já apresentados, as declarações das fãs sobre suas 

personagens masculinas e femininas favoritas também são elucidativas para entender como se 

relacionam com as características já mencionadas. Inteligência e força aparecem como adjetivos 

mais citados em relação às personagens femininas apontadas como favoritas, seguidos de 

coragem, independência e determinação. Ainda, é comum que os mesmos adjetivos sejam 
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usados para descrever toda a lista de personagens favoritas, o que pouco se repete entre as 

justificativas apresentadas para a preferência por certos personagens masculinas. 

 

Quadro 10 – Personagens femininas favoritas 

Personagens favoritas mais citadas Menções 

Hermione Granger (Harry Potter) 113 

Katniss Everdeen (Jogos Vorazes) 47 

Daenerys Targaryen (As Crônicas de Gelo e Fogo) 27 

Arya Stark (As Crônicas de Gelo e Fogo) 24 

Vin (Mistborn) 18 

Claire Beauchamp (Outlander) 17 

Annabeth Chase (Percy Jackson e os Olimpianos) 15 

Luna Lovegood (Harry Potter) 14 

Tris Prior (Divergente) 14 

Galadriel (O Senhor dos Anéis) 12 

Éowyn (O Senhor dos Anéis) 10 

Aelin Galathynius (Trono de Vidro) 9 

Cersei Lannister (As Crônicas de Gelo e Fogo) 9 

Gina Weasley (Harry Potter) 9 

Feyre Archeron (Corte de Espinhos e Rosas) 8 

Minerva McGonagall (Harry Potter) 8 

Fonte: questionário online. 

 

Entre as personagens femininas preferidas, são indicadas por mais respondentes 

Hermione Granger (J. K. Rowling), citada por 45,7% das fãs consultadas; Katniss Everdeen 

(Suzanne Collins), com 19%; Daenerys Targaryen (George R. R. Martin), com 10,9%; Arya 

Stark (George R. R. Martin), com 9,7%; Vin (Brandon Sanderson), com 7,3; Claire Beauchamp 

(Diana Gabaldon) com 6,9%; Annabeth Chase (Rick Riordan), com 6,1%; Luna Lovegood (J. 

K. Rowling) e Tris Prior (Veronica Roth) com 5,7%; Galadriel (J. R. R. Tolkien), com 4,8%.  

Ao justificarem sua preferência por essas e outras personagens, um dos traços mais 

marcantes é as identificarem como fora dos padrões do que chamamos feminilidade enfatizada, 

de forma que o que mais observamos é o endosso de feminilidades compreendidas como 

diferentes do esperado. 

[...] Arya Stark, de As Crônicas de Gelo e Fogo. Forte, independente, não se encaixa 

no estereótipo de como uma garota deveria ser e se comportar de acordo com a 

sociedade em que vive. (RESPONDENTE 176, mulher pertencente à comunidade 

LGBT) 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&rlz=1C1PRFI_enBR789BR789&q=beatrice+prior+veronica+roth&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDLPLiwoUYKwTeIrzLO1jLKTrfTTMpNLMvPzEnPiS_Myy1KLilORhJIzEosSk0tSi6ySi1ITS_KLAG8aqNxOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZvryK6t7dAhXFj5AKHZfOBXsQmxMoATAbegQIBxAs
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Vin, uma das melhores personagens de que já li, uma das mais sábias, em suas 

capacidades, e pra mim a melhor personagem da saga. Hermione Granger, sempre foi 

ela que unia os 3, que resolvia os problemas e além de tudo isso, é uma personagem 

muito corajosa. Kaira, personagem muito forte, sempre muito gentil e disposta a se 

sacrificar para ajudar o mundo. (RESPONDENTE 230, homem – orientação sexual 

não declarada) 

Daenerys, de Game of Thrones. Porque ela tem um crescimento foda como pessoa. O 

mundo é machista e adoro ver mulheres vencendo isso. (RESPONDENTE 31, homem 

pertencente à comunidade LGBT) 

Ginny Weasley (dos livros) ela é determinada, engraçada, valente. Arya (GoT não sei 

se é assim que escreve corretamente), pela coragem de fugir e aguentar o que passou. 

(RESPONDENTE 92, mulher – orientação sexual não declarada) 

Reintegração do feminino (MURDOCK, 2013) ou rejeição das identidades de gênero 

(DOUGLASS, 1989), ambas propostas aparecem sub-representadas nas declarações das fãs 

participantes da pesquisa, sendo possível apontar como padrão mais marcante de suas respostas 

a rejeição aos traços de feminilidade que permitem a conformidade com o poder dos homens 

(CONNELL, 1987; CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013; CONNELL; PEARSE, 2015). 

Nesse sentido, apresentamos algumas considerações. 

Excetuando-se a inteligência, todas as demais características mais citadas para explicar 

a preferência por certas personagens mulheres não são interpretadas da mesma forma para 

personagens femininas e masculinas, sendo um exemplo a própria “independência”. No geral, 

há mais menções a características comumente associadas ao masculino tanto no que diz respeito 

às personagens femininas quanto masculinas. Entretanto, embora não seja o tipo de resposta 

predominante, ainda podemos sugerir que há uma busca de equilíbrio entre os traços atribuídos 

a cada gênero, e não uma simples incorporação pelas mulheres de atributos considerados 

masculinos. Ainda que as personagens femininas citadas na pesquisa sejam majoritariamente 

descritas como fortes e poderosas, força e poder não são apresentados como uma finalidade em 

si mesmos. Os argumentos consideram os desafios de ser mulher em universos androcêntricos 

e patriarcais, e giram em torno destas serem mulheres fortes, poderosas, independentes, como 

exemplificado nos excertos a seguir: 

Lyra Belacqua e Katniss Everdeen, por mais que as circunstâncias imponham a elas o 

que fazer, eles sempre escolhem a maneira como será feito, além de demonstrarem ter 

tanta coragem (ou mais) que os personagens masculinos de suas histórias. 

(RESPONDENTE 152, mulher heterossexual) 

Hermione Granger, Annabeth Chase, entre outras, gosto do perfil de mulheres que 

buscam se virar sozinhas, vencer sem se apoiar em outros, inteligentes. 

(RESPONDENTE 188, mulher heterossexual) 

Cersei e Dani (Game of Thrones)- acho que são dois lados diferentes da mesma 

moeda. Uma age querendo proteger só os seus e a outra querendo libertar os outros. 

Ao mesmo tempo que são mais profundas que isso. As duas são mulheres poderosas 

e que conseguem se defender e se virar num mundo extremamente machista. 

(RESPONDENTE 193, homem – orientação sexual não declarada) 
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Vin (Mistborn), Juliette (Estilhaça-me). Personagens que subestimam e são 

subestimadas por serem mulheres e terem características peculiares que as 

"desqualificam", mas que são capazes de evoluir e de se reconhecerem e fazerem 

reconhecer sua força e importância enquanto personagens. (RESPONDENTE 198, 

mulher heterossexual) 

Arya Stark, Hermione e Princesa Leia. São mulheres que deixam o tabu de que mulher 

é o sexo frágil no chinelo. São personagens fortes, inteligentes, destemidas e que 

tornam a história da saga muito mais forte e relevante com a presença delas. 

(RESPONDENTE 208, mulher heterossexual) 

Daenerys, Sersei, Ollenna, Arya. Pela força de todas elas, por lutarem pelo que 

querem, por sempre terem que se provar por serem mulheres. (REPONDENTE 223, 

mulher pertencente à comunidade LGBT) 

- Rose - Vampire Academy 

- Hermione - Harry Potter 

Gosto dessas personagens pelas suas características próprias. 

- As duas demostram seus defeitos ao longo dos livros.  

- Rose é muito forte, lute pelo que acredita. 

- Hermione é o cérebro de tudo na saga, se não fosse por ela muitos mistérios não 

seriam resolvidos. 

- Ambas se provam de sua maneira, mostrando que mesmo sendo uma garota/mulher, 

podem ser extremamente fortes. (RESPONDENTE 224, mulher heterossexual) 

 

Embaixadora Delenn, Jessica Artreides. Mulheres que lutam por mudanças, apesar de 

fortemente ligadas a culturas cheias de regras. (RESPONDENTE 243, mulher 

heterossexual) 

O caráter relacional do gênero se apresenta muito mais nítido quando falamos de 

mulheres. Os argumentos utilizados para justificar a preferência por determinadas personagens 

masculinas foram muito mais variados, e a palavra “homem” é utilizada apenas uma vez para 

demonstrar contraposição às expectativas associadas ao gênero masculino: 

Gosto de como Hagrid é apresentado na história, estando do início ao fim próximo ao 

destino de Harry Potter (na vida e quase morte); a ideia de um homem com ares 

selvagens e meio-gigante ter um instinto totalmente sensível e "maternal" (como 

vemos a relação de Hagrid com as criaturas mágicas) é incrível; e a personalidade do 

personagem, ressaltando pontos como sua fidelidade e jeito carinhoso. 

(RESPONDENTE 91, homem pertencente à comunidade LGBT) 

Como Connell (1987) aponta, apesar da maior variedade de padrões de feminilidade 

disponíveis, na mídia elas parecem muito mais limitadas. Enquanto existe uma ampla gama de 

adjetivos utilizados para qualificar personagens masculinas, em torno das personagens 

femininas eles permanecem aproximadamente os mesmos, sendo relevante destacar a maior 

concentração de preferência entre as mesmas personagens mulheres do que acontece entre os 

personagens homens. Tal dado também remete ao que Connell (1987) aponta como 

inevitabilidade do poder dos homens como configurador das configurações de feminilidade,109 

                                                 
109 Isto é, considerando que na maior parte das sociedades atuais a distribuição de poder é institucionalizadamente 

desigual entre homens e mulheres. Na medida em que houver uma ordem de gênero mais igualitária, se infere que 

a feminilidade não mais se configurará em relação à hegemonia masculina. 
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que necessariamente se organizam em torno de conformidade, resistência ou estratégias 

complexas que abarcam a ambos. 

As personagens masculinas mais indicadas como preferidas pelas respondentes são 

Harry Potter (J. K. Rowling), mencionado por 15% das fãs; Tyrion Lannister (George R. R. 

Martin), por 14,6%; Alvo Dumbledore (J. K. Rowling), com 9,3%;  Gandalf (J. R. R. Tolkien), 

com 8,9%; Rony Weasley (J. K. Rowling), com 7,3%; Aragorn (J. R. R. Tolkien) com 6,5%; 

Jon Snow (George R. R. Martin) e Sirius Black (J. K. Rowling) com 6,1% cada, Percy Jackson 

(Rick Riordan) e Samwise Gamgee (J. R. R. Tolkien) com 5,7% cada, lembrando que cada 

respondente pode ter indicado um personagem ou mais. 

 

Quadro 11 – Personagens masculinas favoritas 

Personagens favoritas mais citadas Menções 

Harry Potter (Harry Potter) 37 

Tyrion Lannister (As Crônicas de Gelo e Fogo) 36 

Alvo Dumbledore (Harry Potter) 23 

Gandalf (O Senhor dos Anéis e O Hobbit) 22 

Ronald Weasley (Harry Potter) 18 

Aragorn (O Senhor dos Anéis) 16 

Jon Snow (As Crônicas de Gelo e Fogo) 15 

Sirius Black (Harry Potter) 15 

Percy Jackson (Percy Jackson e os Olimpianos) 14 

Samwise Gamgee (O Senhor dos Anéis) 14 

Jamie Fraser (Outlander) 13 

Kvothe (A Crônica do Matador do Rei) 12 

Severo Snape (Harry Potter) 12 

Rhysand (Corte de Espinhos e Rosas) 11 

Peeta Mellark (Jogos Vorazes) 9 

Quatro (Divergente) 9 

Fonte: questionário online. 

 

Os argumentos utilizados para justificar a preferência por certas personagens masculinas 

variam consideravelmente de personagem para personagem, entre as personagens femininas 

destaca-se a maioria ser descrita pelos fãs como inteligentes, fortes, independentes e corajosas, 

como acontece com personagens como Hermione Granger, Katniss Everdeen, Daenerys 

Targaryen e Arya Stark. Enquanto isso, Harry Potter e Aragorn são admirados por seu 

heroísmo, Tyrion pela inteligência e humor, Gandalf e Dumbledore pela sabedoria, sendo 

algumas destas e outras personagens masculinas valorizadas por características e 
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comportamentos que remetem à sua gentileza e amabilidade, o que é menos comum entre as 

personagens femininas. 

O herói “clássico”, que incorpora a heterossexualidade, entre outras configurações da 

masculinidade hegemônica, é mais bem quisto pelas respondentes do que as personagens que 

exibem a feminilidade enfatizada. Tendem a ser heróis independentes, que se “constroem” 

sozinhos, embora costumem ter/descobrir alguma descendência nobre, grande fortuna ou 

habilidades notáveis que legitimem suas reivindicações. Eles combatem um inimigo 

irreparável, concentrando responsabilidades e louros. Sobre seus personagens masculinos 

preferidos, as fãs abaixo justificam sua preferência das seguintes formas: 

Aragorn (herói clássico, mas nem um pouco louco pelo poder), Rhys (saga Trono de 

Vidro, maravilhoso, perfeito, xodó, lindo), Jace (Instrumentos Mortais, ele é irônico, 

divertido, engraçado, mas não hesita para salvar ninguém). (RESPONDENTE 75, 

mulher heterossexual) 

Harry Potter, Percy Jackson e Eragon por que todos são protagonistas com histórias 

pessoais parecidas, todos são os heróis da história e mesmo com toda as dificuldades 

que os cercam eles não desistem de seguir em frente com sua jornada para combater 

o mal e um vilão pior ou maior que tudo. (RESPONDENTE 181, mulher – orientação 

sexual não declarada) 

Harry Potter, legal, romântico, herói. (RESPONDENTE 237, mulher heterossexual) 

Mas há também rejeição ao padrão tradicional de herói. Apesar de serem os heróis de 

suas próprias jornadas (VOGLER, 2006), há aqueles cujos defeitos sobressaem-se quase tanto 

quanto suas virtudes, que não dispõem de herança ou habilidades excepcionais, e/ou cujos fins 

são tomados como justificativa para os meios:  

Tyrion Lannister: 1) gosta de ler 2) honestidade nas opiniões 3) sabedoria 

Aragorn Passolargo: 1) Grande guerreiro 2) Herói caído 3) amabilidade. 

(RESPONDENTE 1, homem heterossexual) 

Arlern Fardos (Ciclo das Trevas); Darrow (Fúria Vermelha); Tyrion Lannister. 

Personagens fortes que fogem do padrão de heróis, dos mocinhos que prezam a justiça 

e honestidade; 

Extremamente inteligentes; 

Nunca desistem de nada. (RESPONDENTE 8, homem heterossexual) 

Robert Langdon (dá série de livros do Dan Brown), o Bilbo Bolseiro, e o Rony. São 

personagens que fogem daquele estereótipo de herói masculino, mas mesmo assim 

são personagens muito fortes e conseguem resolver as situações problema sem 

recorrer a clichês. (RESPONDENTE 72, mulher – orientação sexual não declarada) 

Severo Snape, pois ele foi o antagonista da história e, ao mesmo tempo, o herói. 

Também gosto muito do fato dele ter sempre amado a mesma pessoa e acho todo o 

enredo que envolve ele fantástico. (RESPONDENTE 81, mulher – orientação sexual 

não declarada) 

Elric (anti-herói frágil, culto e mortal). (RESPONDENTE 131, homem heterossexual) 

Harry Potter, Peeta Mellark, Ron Weasley, Kaz Brekker... São os que vieram a mente 

no momento. Harry, Peeta e Ron tem mais pontos em comum, possuindo 

características que eu admiro muito. São leais, altruístas, sinceros, corajosos... Enfim, 

possuem uma gama de qualidades que eu aprecio muito. 
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Já Kaz é um pouco diferente. Ele é um anti-herói de passado complicado, e é essa 

complicação que me atrai nele. É o que ele representa como um garoto que perdeu 

tudo e foi transformado por uma sociedade impiedosa. Ele é um retrato de milhares 

de jovens que existem na realidade, talvez até uma crítica, e isso, somada a sua 

personalidade ácida o transformaram num personagem icônico pra mim. 

(RESPONDENTE 161, mulher heterossexual) 

Will Parry (Fronteiras do Universo) - O cuidado que ele tem com a mãe e com Lyra 

é muito bonito. Will possui uma disposição e coragem que eu desejo ter; 

Lee Scoresby (Fronteiras do Universo) - O aeróstata é um dos meus personagens 

preferidos da saga. O humor e a lealdade dele (principalmente com sua daemon) são 

admiráveis. 

Newt Scamander (Animais Fantásticos) - O Newt é um herói que foge dos rótulos 

geralmente empregados a eles. Ele demonstra sensibilidade e fraqueza, dificuldades 

de sociabilidade e não liga nem um pouco para o visual. Seu amor pelas criaturas é 

outra coisa que o faz ser um dos meus personagens preferidos. (RESPONDENTE 172, 

homem pertencente à comunidade LGBT) 

 

Gosto do Locke Lamora de As Mentiras de Locke Lamora. Do Paul Atreides em Duna. 

Gosto dos anti-heróis, acho que são personagens mais bem construídos. 

(RESPONDENTE 192, homem heterossexual) 

 

Dalinar Kholin (Stormlight Archive). Um personagem forte, com um grande senso de 

dever sem ser aquele clichê de herói americano "boy scout".” (RESPONDENTE 197) 

 

Frodo Bolseiro (por ser o herói que foge dos padrões), Elric de Melniboné (por ser 

talvez o primeiro grande anti-herói que eu li) e Tyrion Lannister (por ser aquela 

personagem que reside numa área cinzenta, ora sendo identificado como herói, ora 

como vilão). (RESPONDENTE 218, mulher pertencente à comunidade LGBT) 

 

Thorin (herói mas humano é que acredita nos seus ideais)  

Harry Potter (protagonista da minha saga preferida). (RESPONDENTE 231, mulher 

pertencente à comunidade LGBT) 

 

Tyrion. Anti herói! Cômico e sarcástico; 

Foge completamente aos padrões. (RESPONDENTE 232, mulher heterossexual) 

Nico di Angelo, Simon Lewis, Magnus Bane, Alex Fierro (ele as vezes é ela, gênero 

fluido, ainda vale colocar aqui?). Eles são criativos, eles tem alguma ligação com o 

que é considerado "errado" em seus mundos, mas isso não os impede de serem heróis 

fodas! (RESPONDENTE 241, mulher heterossexual) 

 

Cabe destacar que inúmeras características consideradas atraentes quando tratamos de 

personagens masculinas ou não estão presentes entre heroínas femininas, ou não conseguem 

superar a rejeição das fãs. Humor irônico, arrogância, uso excessivo de violência, entre outros, 

tendem a não ser considerados fatores de interesse quando as personagens são mulheres. Nas 

personagens femininas procuram-se modelos, enquanto entre as personagens masculinas busca-

se boas histórias: 

Katniss Everdeen é um bom modelo feminino, é engenhosa, generosa e capaz de 

transformar fraquezas em força. Admiro isso. [Seus defeitos são que,] Apesar de 

bondosa e sensível, ela mascarava esses sentimentos para não mostrar fraqueza. Era 

individualista. E por ter passado muitas privações, tinha traços de egoísmo e 

egocentrismo. (RESPONDENTE 74, mulher heterossexual) 

 



 

 

    

    

109 

 

Edmundo Pevensi, As crônicas de Nárnia. Ele é um personagem que não começa 

bonzinho, tem defeitos, é egoísta, é humano, mas ele aprende, presta atenção e evolui 

como pessoa ao longo da história, tanto que é considerado "O justo"; e segue 

mostrando que aprendeu e que está disposto a aprender mais, pra não voltar a repetir 

seus erros. [...] É arrogante, e um pouco individualista, ele trabalha isso um pouco ao 

longo da narrativa, e melhora consideravelmente, mas são traços que fazem parte da 

personalidade dele. (RESPONDENTE 176, mulher pertencente à comunidade LGBT) 

 

Aparentemente, demanda-se mais das personagens femininas. Ainda que estas tendam 

a crescer e aprimorarem-se durante suas jornadas, não estão autorizadas a sair de pontos de 

partida tão problemáticos quanto os de algumas personagens masculinas e ainda assim serem 

admiradas. Sansa Stark é uma personagem que foi odiada pela base de fãs de As Crônicas de 

Gelo e Fogo e só começa a ganhar popularidade a partir de sua “redenção” de personagem que 

trai sua família por passividade, culto ao amor romântico, ambição e ingenuidade para 

personagem forte, sagaz e capaz de aprender com seus erros (RESPONDENTE 202, homem 

heterossexual) que abandona ideais românticos e converte os episódios de violência que sofre 

em determinação para retomar o poder retirado de sua família.  

Ainda, percebemos relações entre a identificação das fãs e o gênero das personagens, 

com poucos homens mostrando se identificar com personagens femininas e a maioria das 

mulheres não demonstrando se identificarem com personagens masculinas. Ainda assim, temos 

fãs mulheres e homens consumindo sagas com autoria e protagonistas de ambos os gêneros. 

Listamos todas personagens citadas mais de uma vez quanto à identificação no Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Identificação fãs 

Identificação 

Personagens mais citadas Menções 

Hermione (Harry Potter) 50 

Katniss Everdeen (Jogos Vorazes) 20 

Luna Lovegood (Harry Potter) 12 

Tyrion Lannister (As Crônicas de Gelo e Fogo)  9 

Arya Stark (As Crônicas de Gelo e Fogo) 6 

Rony Weasley (Harry Potter) 6 

Morgana (As Brumas de Avalon) 5 

Tris Prior (Divergente) 5 

Harry Potter (Harry Potter) 5 

Kvothe (A Crônica do Matador do Rei) 4 

Neville Longbottom (Harry Potter) 4 

Bilbo Bolseiro (O Hobbit) 4 

Samwise Gamgee (O Senhor dos Anéis) 4 
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Brienne de Tarth (As Crônicas de Gelo e Fogo) 3 

Daenerys Targaryen (As Crônicas de Gelo e Fogo) 3 

Lúcia Pevensie (As Crônicas de Nárnia) 3 

Vin (Mistborn) 3 

Frodo Bolseiro (O Senhor dos Anéis) 3 

Sansa Stark (As Crônicas de Gelo e Fogo) 2 

Bella Swan (Crepúsculo) 2 

Fonte: questionário online. 

 

Hermione não é apenas a personagem com mais aprovação entre as fãs, sendo mais 

citada até mesmo que Harry, o herói e personagem com ponto de vista da saga, como também 

é a personagem com a qual mais fãs se identificam. A justificativa mais apresentada para isso 

é a identificação com a afeição aos estudos e aos livros apresentados pela personagem, sendo 

apresentados também aspectos como a lealdade da personagem às suas amizades e seu apreço 

às regras, conforme os exemplos abaixo: 

Hermione, por ser uma garota estudiosa, certinha com as coisas e por ser de uma 

família humilde. (RESPONDENTE 23, mulher autodeclarada assexuada) 

Com Hermione porque ela é muito estudiosa, leal e destemida. (RESPONDENTE 29, 

mulher heterossexual) 

Hermione Granger por ser super organizada, certinha e estudiosa. (RESPONDENTE 

46, mulher – orientação sexual não declarada) 

Quando pequeno me identificava muito com a Hermione, de Harry Potter, pela 

obsessão com livros e conhecimento em geral. (RESPONDENTE 60, homem 

heterossexual) 

Sim, Hermione Granger, seu respeito pelas regras, amor por livros e seu interesse nos 

estudos da magia. (RESPONDENTE 67, mulher heterossexual) 

Me identifico muito com a Hermione, pois sou muito parecida com ela. Sempre fui 

muito estudiosa na escola e sempre fui muito cuidadosa com meus amigos, do mesmo 

jeito que Hermione é. (RESPONDENTE 72, mulher – orientação sexual não 

declarada) 

Hermione Granger. Ela foi a minha primeira referência de mulher bem resolvida, 

mesmo com seus problemas, ela sempre foi incrível, muito inteligente, observadora, 

obstinada, entre muitas outras qualidades. (RESPONDENTE 73, mulher 

heterossexual) 

Hermione Granger, de Harry Potter. Quando eu era adolescente e lia muito, sem me 

preocupar com garotos, ela era meu espelho na literatura, me representava, e foi muito 

importante na minha construção pessoal que eu pudesse me ver em alguém importante 

em uma trama tão profunda. Conforme fui crescendo e conhecendo mais sobre a 

sociedade onde vivemos, ela foi inspiração para militar por aquilo que acredito, 

mesmo que às vezes me considerem chata por falar as coisas, ou achem que eu estou 

perdendo meu tempo. Ela é minha inspiração também pra querer sempre estudar mais, 

buscar respostas, ler muito, ser curiosa, me esforçar pra ser o melhor que eu posso ser 

em tudo que me proponho, mesmo que às vezes eu sinta que precisaria de um vira-

tempo pra conseguir fazer tudo. (RESPONDENTE 176, mulher pertencente à 

comunidade LGBT) 
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Sim, com a personagem Hermione, de Harry Potter, pois ela, assim como eu, estudo 

e leio muito, além dela não aceitar o preconceito contra os elfos e lutar para liberta-

los, eu meio que faço isso, luto contra todo tipo de preconceito principalmente com 

pessoas portadoras de HIV, pois como biomédica, desejo fazer várias  pesquisas para 

poder encontrar a cura, não somente de HIV,  mas outras doenças de origem 

imunológica e genética que hoje, não citam muito, e me parece um campo de estudo 

distante, e fazendo uma analogia com a saga, a libertação dos elfos me parece distante, 

uma luta que vai demorar muito pra alcançar resultados satisfatórios. 

(RESPONDENTE 184, mulher heterossexual) 

Hermione Granger. Por ela ser a inteligente que é excluída no começo da saga mas q 

se mostra uma mulher forte e a mais importante de toda a saga. (RESPONDENTE 

185, mulher – orientação sexual não declarada) 

Com a Hermione porque ela exige sempre o melhor de si mesma e se dedica para 

alcançar isso ao ponto de ter a falha como maior medo, ela sente prazer em ajudar 

aqueles com quem se importa mas não deixa de ser imperfeita já que racionaliza 

demais e por isso não nota nuances da realidade porque está tão focada no óbvio, 

concreto e real que não se dá ao trabalho de questionar o "impossível". 

(RESPONDENTE 201, mulher heterossexual) 

Hermione, a curiosidade, o cabelo (armado) e o uso da lógica. (RESPONDENTE 210, 

mulher heterossexual) 

Assim como Hermione, Tyrion também é admirado por sua inteligência. Entretanto, se 

a primeira é identificada como um modelo, o Lannister é um personagem imperfeito, mas com 

o qual os fãs conseguem se relacionar. 

Me identifico com o Tyrion Lannister, pela sua paixão pela literatura, sabedoria e 

honestidade em suas opiniões. (RESPONDENTE 1, homem heterossexual) 

Tyrion Lannister, de Crônicas de Gelo e Fogo. Esperteza, inteligência emocional 

(equilíbrio de razão e emoção) e ironia. (RESPONDENTE 59, homem pertencente à 

comunidade LGBT) 

Como é possível apreender a partir dos comentários das fãs sobre Hermione, ela é uma 

jovem pragmática que busca a mudança por meio de vias regulares e regulamentadas. Já outras 

duas personagens com as quais se identificam podem construir relações mais atípicas com as 

estruturas sociais. Katniss, por exemplo, torna-se uma rebelde, enquanto Luna é admirada por 

ignorar convenções sociais sem estabelecer um comportamento simplesmente reativo a elas, 

mas alternativo. 

Sim, com a Katniss pela vontade de mudar as coisas, mas a Hermione pela inteligência 

e com o Harry pela amizade. (RESPONDENTE 48, mulher pertencente à comunidade 

LGBT) 

Katniss de Jogos Vorazes. A personagem é forte, destemida e corajosa, reflete em um 

aspecto importante para as mulheres, na maioria das sagas, elas são salvas pelos 

mocinhos, ou estão em um triângulo amoroso. Devo citar também Hermione, que 

possui as mesmas qualidades de Katniss. (RESPONDENTE 57, mulher 

heterossexual) 

Katniss, pela proteção a irmã e pela vontade de vencer o sistema. (RESPONDENTE 

71, mulher heterossexual) 
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Katniss de Jogos Vorazes, pelo fato de ela ser uma garota comum, sem grandes 

talentos, porém ela se desafia e supera a situação usando a inteligência e se adaptando 

constantemente. (RESPONDENTE 167, mulher heterossexual) 

A preferência e identificação com Luna ainda sinaliza um desejo de dar vazão a uma 

existência mais desligada de padrões, possivelmente a proposta mais próxima do que Douglass 

(1989) se refere como a busca feminista. Luna é pacífica e gentil, ao mesmo tempo em que é 

independente sem ser orgulhosa, sendo também compreensiva e generosa com os sentimentos 

alheios ao expor suas opiniões. 

[...] Luna Lovegood pelo jeito lúdico de ver o mundo. E Katniss Everdeen pelo jeito 

justiceiro de lutar pelo o que acredita. (RESPONDENTE 231, mulher pertencente à 

comunidade LGBT) 

Gosto muito da Katniss de Jogos Vorazes, pois ela é uma mulher forte e lutadora, vai 

atrás de seus objetivos. (RESPONDENTE 130, mulher heterossexual) 

Luna (Harry Potter), porque ela é deslocada perante a sociedade, mas não se deixa 

abalar por seu modo diferente de pensar. Ainda quero alcançar seu nível "zen" de ser. 

(RESPONDENTE 7, homem pertencente à comunidade LGBT) 

Talvez Peeta Mellark de Jogos Vorazes, admiro sua bondade, resiliência e moralidade. 

Sua tenacidade em permanecer íntegro. (RESPONDENTE 74, mulher heterossexual) 

Como demonstram os dados apresentados, aspectos como altruísmo, criatividade, 

inteligência, intuição e juventude tiveram resultados praticamente indiferenciados por gênero. 

Outros aspectos, entretanto, podem ser mais ou menos definidos pelo gênero, como quando 

observamos que as respondentes priorizam que heróis sejam mais atraentes, gentis e sensíveis 

que as heroínas, enquanto parecem concordar com a maior necessidade de heroínas serem 

fortes, independentes, objetivas e valentes. A exceção de poucas características como, por 

exemplo, a inteligência, não são interpretadas como positivas ou negativas em si mesmas. Sua 

crítica ou defesa varia de acordo com o gênero da personagem, sendo a fuga de uma 

feminilidade dócil uma finalidade. Assim, se Douglass (1989) já apontava como a 

artificialidade das identidades de gênero poderia ser evidenciada a partir de heroínas 

masculinas, as fãs demonstram uma forte rejeição à feminilidade enfatizada que significa as 

mulheres como frágeis. Entretanto, não necessariamente demonstram consciência de uma 

necessidade de desnaturalização das identidades e de liberdade para que hajam homens e 

mulheres com infinitas combinações de características, mas uma rejeição dos atributos 

usualmente utilizados para desqualificar mulheres, como mais dependentes, subjetivas, 

emocionais e ilógicas do que os homens, além de passivas, manipulativas, improdutivas, 

desfocadas, fracas, controladoras, bravas, irritadas, hipercríticas, entre outros traços 

mencionados por Murdock (2013) e as demais autoras consultadas.  
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Há, assim, uma valorização de personagens reconhecidas principalmente como 

inteligentes, fortes, corajosas e independentes, como Annabeth, Éowyn, Katniss, Daenerys, 

Hermione  e Morgana: 

Éowyin, guerreira que não aceita ficar "presa" no "lugar de mulher"; Hermione, 

genial, criativa e independente. (RESPONDENTE 2, homem heterossexual) 

Katniss Everdeen, Daenerys Targaryen e Annabeth Chase, pois são personagens 

fortes, inteligentes e independentes. (RESPONDENTE 3, homem pertencente à 

comunidade LGBT) 

Hermione Granger, Daenerys Targaryen, Katniss Everdeen. São empoderadas, 

independentes e inteligentes. Normalmente mesmo as personagens femininas mais 

fortes acabam abrindo mão de muito de sua força em prol de um romance. Não acho 

que uma coisa deveria anular a outra. (RESPONDENTE 30, mulher – orientação 

sexual não declarada) 

Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes. Uma das poucas personagens femininas que é 

independente tanto para se defender, quanto para tomar suas decisões, [embora] às 

vezes um pouco egoísta. (RESPONDENTE 37, mulher heterossexual) 

Hermione, inteligência, simpática e gentil. Katniss, forte, independente e determinada. 

[...] [entretanto] Ambas deixam seus relacionamentos desviarem sua atenção por 

vezes. (RESPONDENTE 48, mulher pertencente à comunidade LGBT) 

Morgana Le Fey. [...] Ela é independente, não faz somente o papel de ajudante do 

protagonista (que seria o Arthur, mas ele nem n é o protagonista em As Brumas de 

Avalon! :) ) decidida, fala e age do modo que julga melhor (dentro de sua moral, tanto 

pessoal quanto dentro de sua fé), compreendeu as motivações das outras personagens 

que a traíram ou fizeram mal a ela por um motivo maior (sororidade). 

(RESPONDENTE 133, mulher heterossexual) 

Katniss Everdeen. Ela é muito esperta e faz aquilo que é necessário para sobreviver e 

manter aqueles que ama, vivos. Daenerys de Game of Thrones, exatamente pelos 

mesmos motivos que Katniss, ela é uma guerreira, independente, luta pelo que quer, 

sem fugir dos perigos. (RESPONDENTE 167, mulher heterossexual) 

Annabeth Chase, ela é inteligente, leal, forte e independente. Quando comecei a ler 

Percy Jackson não havia muita representatividade feminina onde eu morava e através 

dos livros, junto com a Anabeth, eu cresci e moldei pra fora dos padrões que conhecia 

de que meninas devem ser obedientes e cuidarem do lar. A Anabeth me inspirou. 

(RESPONDENTE 241, mulher heterossexual) 

Por fim, convém destacar que, apesar do fenômeno Harry Potter (J. K. Rowling), há 

considerável variação entre as sagas mais consumidas e as sagas com mais personagens 

preferidas. Ainda que 186 dos 247 participantes da pesquisa afirmem ter lido e/ou assistido 

Crepúsculo (Stephanie Meyer), a protagonista da saga Bella Swan é citada como preferida 

apenas por quatro respondentes. Outlander (Diana Galbadon), outra saga de romance escrita 

por uma mulher tem sua protagonista Claire Beauchamp apontada como preferida de 17 

respondentes, sendo a saga consumida por “apenas” 81 das 247 fãs da pesquisa. Do mesmo 

modo que Bella, Claire protagoniza um grande romance quando sai de seu mundo comum e 

conhece Jaime Fraser, tendo, entretanto, um nível de aprovação superior. As fãs justificam sua 

preferência por Claire pela sua coragem, sua inteligência, sua força, feminismo e amor pela 
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medicina. Uma personagem adulta, Claire foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial e 

depois torna-se cirurgiã médica, sendo retratada como a primeira mulher de seu curso. A saga 

de Claire é uma história de amor que não termina com o casamento, mas em que uma mulher 

casada e, posteriormente, com filhos, se aventura entre magia e ciência. 

Embora a dependência, principalmente de homens, seja rejeitada em larga escala nas 

declarações das fãs, a heterossexualidade compulsória não é contestada. Ainda assim, os dados 

indicam uma tendência à aprovação de personagens femininas que possam ser vistas como 

modelo de resistência à feminilidade enfatizada e de personagens em conformidade com as 

necessidades do sistema produtivo das sociedades capitalistas contemporâneas. Não parece 

haver um endosso à masculinização consciente das mulheres ou às formas severas de 

masculinidade, mas uma busca por atributos que confiram independência às mulheres em 

relação aos homens considerando principalmente a ordem de gênero vigente nas sociedades 

contemporâneas.  

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência de fruição e os conteúdos das sagas fantásticas aparecem como dois eixos 

determinantes para entendermos o que motiva seu consumo pelas fãs. Elas acompanharam 

sagas como Harry Potter (J. K. Rowling) ao longo de anos de publicação e pré-estreias no 

cinema, crescendo com as personagens e tendo as interações com a narrativa fomentadas em 

ambiente online e offline através de iniciativas promovidas pelo mercado e/ou pelos fandoms. 

Obras como O Senhor dos Anéis (J. R. R. Tolkien) também foram responsáveis pela introdução 

de parte das fãs aos universos alternativos das sagas fantásticas, além de destacarem-se também 

pela complexidade de seus mundos. Em As Crônicas de Gelo e Fogo (George R. R. Martin), as 

fãs encontram tramas políticas e magia combinadas, e em Jogos Vorazes (Suzanne Collins) 

identificam padrões que consideram exemplares de feminilidade e masculinidade. 

Se até a década de 1990 poucas autoras mulheres haviam conquistado popularidade, 

sendo dois exemplos Marion Zimmer Bradley (As Brumas de Avalon) e Ursula K. Le Guin 

(Ciclo Terramar), atualmente verificamos uma distribuição mais semelhante entre homens e 

mulheres na criação de mundos fantásticos a ganharem grande repercussão na mídia com 

incentivo comercial e endosso dos fãs. 

Entretanto, interessa pontuar a parcialidade desse fenômeno. Isto é, nas produções 

cinematográficas e televisivas que integram o continuum de obras das dez sagas mais 

consumidas entre as participantes da pesquisa, não foram poucas aquelas em que não havia nem 

ao menos uma mulher trabalhando por trás das câmeras em cargos de direção, produção 

executiva ou roteirização. Os corpos das mulheres fazem parte das imagens que consumimos, 

mas sua participação na produção de conteúdos da mídia, assim como na política e na economia, 

ainda é inferior à masculina. Por outro lado, a participação feminina não necessariamente se 

reflete em sagas cujos padrões de feminilidade e masculinidade conduzem a relações de gênero 

mais igualitárias. A presença de mais mulheres na criação de sagas ou na sua produção pode 

não ser diretamente relacionada à existência de mais protagonistas mulheres ou a uma ordem 

de gênero menos desigual. 

Crepúsculo (Stephanie Meyer) é a saga que conta com o maior percentual de mulheres 

envolvidas na produção, e mesmo tendo também uma protagonista mulher, pode ser 

considerada bastante conservadora na medida em que representa uma busca feminina em que a 

heroína Bella Swan termina sua jornada com a constituição de uma família, tendo a concepção 
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de sua filha se dado apenas depois de seu casamento com o namorado que conheceu ainda na 

adolescência. 

A exploração da estrutura narrativa do mito e das teorias elaboradas por autoras 

interessadas no fim das hierarquias que subjugam as mulheres permitiu a análise do corpus de 

declarações das fãs tendo em vista as relações de gênero nessas ficções contemporâneas. A 

busca pela beleza, domesticidade e harmonia familiar não parecem valorizadas ou, no mínimo, 

prioritárias entre as fãs consultadas. As representações socialmente naturalizadas das mulheres 

e da feminilidade são alvo de crítica de mulheres e homens que parecem preferir personagens 

que fogem “do padrão”. 

Predominantemente, o que se observa é a tendência a privilegiar atributos que 

permitem às mulheres obter mais poder e reconhecimento. São evidenciados os desafios aos 

quais personagens passam muitas vezes apenas por serem mulheres e como o domínio de certas 

características favoreceria o enfrentamento do machismo.  

Ainda que a inteligência não apareça fortemente vinculada a um marcador de gênero, 

cabe destacar que há formas mais reconhecidas de inteligência do que outras. Enquanto 

Hermione Granger (Harry Potter) e Tyrion Lannister (As Crônicas de Gelo e Fogo) são 

personagens cultuadas pela sua capacidade intelectual que pode ser considerada associada a 

interesse por livros (com o que muitas fãs se identificam), personagens como Luna Lovegood 

não tem sua inteligência apontada como característica definidora de seu modo de ser, apontado 

como excêntrico. É reconhecida a inteligência que demonstra ter utilidade prática, que pode ser 

entendida como racional e objetiva, isto é, há saberes mais reconhecidos que outros ao definir 

uma personagem como inteligente na ficção. A personagem mais indicada como preferida, 

Hermione Granger (Harry Potter), não apenas é inteligente, como é racional. Ela não se 

interessa por disciplinas como Advinhação ou poções do amor, mas busca as habilidades que a 

tornarão competente para conquistar cargos profissionais importantes em seu mundo e para 

defender a si e aqueles que ama.  

Quanto à força, cabe destacar que não é uma qualificação em si mesma. Valorizam-se 

mulheres fortes mais do que homens e para isso sugerimos duas justificativas. A primeira é de 

uma mulher forte se configura como uma contraposição à representação da mulher frágil e 

indefesa comuns à muitas narrativas da mídia, entre elas, as de aventura em que a mulher é 

salva ou é o prêmio do herói. A segunda é a percepção de que mulheres precisam ser fortes, 

pois existem em condições desfavoráveis a elas. Assim, mulheres teriam de ser fortes porque 

não podem dar-se ao luxo de serem fracas em um mundo dominado por homens e por 
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instituições que as subjugam. Adotar a feminilidade enfatizada não seria uma alternativa, seria 

contribuir para a manutenção das hierarquias de gênero.  

Nessa busca largamente caracterizada por uma fuga a certas formas exemplares de 

feminilidade, observamos um endosso de certas características consideradas produtivas, isto é, 

que contribuem para a obtenção de poder em sociedades cuja produção para o mercado está 

entre suas prioridades. Consideradas “naturalmente” masculinas, características como coragem, 

força e independência estão entre as mais citadas para justificar a preferência por certas 

personagens femininas e, por conseguinte, por determinadas formas de ser mulher em 

sociedades consideradas opressoras. 

O caráter relacional do gênero fica evidente principalmente nas justificativas em torno 

das personagens femininas favoritas, embora não esteja completamente ausente quando tratam-

se de personagens masculinos. Ser tão ou mais forte, corajosa e útil que os homens é atributo 

valorizado nas personagens femininas. Com menor frequência, destacam-se também as 

personagens masculinas consideradas gentis e mesmo “maternais”, como o guarda-caças meio-

gigante Rúbeo Hagrid (Harry Potter).  

Ainda que os padrões de feminilidade sejam colocados em xeque frequentemente nas 

declarações, a alternativa mais clara proposta é a adesão de padrões masculinistas por mulheres, 

sendo Luna Lovegood (Harry Potter) uma das únicas personagens cuja aprovação não aparece 

relacionada diretamente a questões de gênero pelas fãs. Se uma heroína “feminina” é rejeitada 

em relação às heroínas “masculinas”, Luna é o mais próximo de uma heroína “feminista” na 

medida em que não representa um modelo de adesão ou oposição à feminilidade, mas que 

cultiva uma forma de ser e estar no mundo que nutre interesse pelo conhecimento, gentileza e 

muita força não agressiva. Mas como apontam as fãs, Hermione também é uma personagem 

bem quista pois reúne características como gentileza, determinação, competência e lealdade.  

Já nas personagens masculinas, observamos uma pluralidade maior de atributos 

admirados. Há personagens valorizados pelo seu altruísmo, outros pela sua sabedoria, há 

aqueles cuja inteligência e humor irônico despertam interesse. Existem também os 

problemáticos, imperfeitos como qualquer um, e os melhores amigos, leais aos heróis e aos 

propósitos desses. Enquanto parece haver um caminho muito claro sobre o que as fãs esperam 

que as mulheres representem, não há um papel tão bem delineado para os homens, que parecem 

ter um pouco mais de liberdade para serem plurais e admirados mesmo com seus defeitos. Isto 

é, a rejeição à passividade da feminilidade enfatizada parece um projeto consideravelmente 

homogêneo, enquanto a masculinidade hegemônica não parece gerar o mesmo nível de 

incômodo, embora também existam declarações de fãs que valorizem traços relacionados 
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historicamente à feminilidade em personagens femininas e masculinas. sagas criadas por 

mulheres tendem a ter mais protagonistas do gênero feminino e um percentual maior de 

mulheres trabalhando em cargos de direção, produção e roteirização do que sagas criadas por 

homens. Percy Jackson (Rick Riordan), por exemplo, não teve uma única mulher entre os nove 

profissionais ocupando esses cargos nos dois filmes da franquia - que teve seu projeto 

interrompido antes que fossem adaptados seus cinco livros. 

Neste trabalho, falamos sobre sagas fantásticas, mas principalmente sobre estruturas 

sociais cujas lógicas perpassam pelo gênero e as hierarquias que a ordem de gênero vigente 

estabelece.  Assim, em linhas gerais, entendemos que entre os fãs é mais latente a percepção de 

que a posição das mulheres na ordem de gênero precisa mudar, mas não que é preciso mudar a 

ordem de gênero inteira, de forma a rever os padrões dominantes tanto de feminilidade quanto 

de masculinidade, assim como nossas organizações sociais. Em busca de aprovação e 

legitimidade, as mulheres buscam mais inserirem-se e adaptarem-se às instituições do que 

modificá-las. 

Por fim, inúmeros caminhos seriam possíveis para dar continuidade a esta pesquisa que 

nos permitiu introduzir diversas questões no que concerne às relações entre sagas fantásticas e 

a estrutura das relações de gênero. Uma investigação possível seria a das feminilidades e das 

masculinidades em sagas fantásticas a partir de um recorte por raça e/ou sexualidade, 

considerando como outras raças além da branca e outras sexualidades além da heterossexual 

aparecem subrepresentadas nesses produtos. Ainda, cabe questionar se a “força” teria o mesmo 

endosso se o grupo de fãs consultadas fosse predominantemente formado por mulheres não-

brancas, considerando que historicamente as mulheres negras e indígenas não foram 

consideradas frágeis e delicadas.  

Interessaria também explorar em que medida as sagas de autoria feminina se 

diferenciam ou não das de autoria masculina no que concerne aos padrões de feminilidade e 

masculinidade que propõem, e como estes se relacionam com a ordem de gênero baseada na 

hierarquia entre homens e mulheres em que, ainda, vivemos.110 

 

                                                 
110 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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APÊNDICE II – Roteiro entrevista piloto 

 

BLOCO 1 

Consumo de sagas fantásticas 

Narrativas seriadas (livros, séries de TV, filmes ou jogos, entre outros) ambientadas em 

universos imaginários que funcionam segundo regras próprias. 

Você gosta de sagas fantásticas? 

Você poderia contar o que lembra sobre o início do seu interesse em sagas fantásticas? 

De quais sagas fantásticas você mais gosta? Você poderia nos contar o motivo? (cite até três) 

Você tem algum autor ou autora favorito? 

Quais dessas sagas você acompanha ou já acompanhou? 

 

 O Senhor dos Anéis (J. R. R. Tolkien)  Filmes O Senhor dos Anéis (2001-2003) 

 O Hobbit (J. R. R. Tolkien)   Filmes O Hobbit (2012-2014) 

 As Brumas de Avalon (Marion Zimmer 

Bradley) 

 Filme As Brumas de Avalon (2001) 

 Harry Potter (J. K. Rowling)  Filmes Harry Potter (2001-2011) 

 Animais Fantásticos e Onde Habitam: o 

Roteiro Original (J. K. Rowling) 

 Filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam 

(2016-) 

 As Crônicas de Nárnia (C. S. Lewis)  Filmes As Crônicas de Nárnia (2005-2010) 

 Trilogia da Herança (Christopher Paolini)  Filme Eragon (2006) 

 Fronteiras do Universo (Philip Pullman)  Filme A Bússola de Ouro (2007) 

 Crepúsculo (Stephenie Meyer)  Filmes Crepúsculo (2008-2012) 

 Diários do Vampiro (L. J. Smith)  Série de TV The Vampire Diaries (2009-2017) 

   Série de TV The Originals (2013-) 

 Os Heróis do Olimpo (Rick Riordan)   

 Percy Jackson e os Olimpianos (Rick Riordan)  Filmes Percy Jackson (2010-2013) 

 As Crônicas de Gelo e Fogo (George R. R. 

Martin) 

 Série de TV Game of Thrones (2011-) 

 Jogos Vorazes (Suzanne Collins)  Filmes Jogos Vorazes (2012-2015) 

 Dezesseis Luas (Kami Garcia e Margaret 

Stohl) 

 Filme Dezesseis Luas (2013) 

 Os Instrumentos Mortais (Cassandra Clare)  Filme Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos 

(2013) 

 Série de TV Shadowhunters: The Mortal 

Instruments (2016-) 

 O Reino das Vozes que Não se Calam 

(Carolina Munhóz e Sophia Abrahão) 

  

 Divergente (Veronica Roth)  Filmes Divergente (2014- 2016) 

 Outlander (Diane Galbadon)  Série de TV Outlander (2015-) 

 Fallen (Lauren Kate)  Filme Fallen (2016) 

 Deuses Americanos (Neil Gailman)  Série de TV American Gods (2017-) 

 A Torre Negra (Stephen King)  Filme A Torre Negra (2017) 

 Os Sete (André Vianco)   

 Dragões de Éter (Raphael Draccon)   

 Filhos do Éden (Eduardo Spohr)   

 

Você lembra de ter lido ou assistido outras sagas fantásticas? 

 

BLOCO 2 

Representações das identidades de gênero nas sagas fantásticas 
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Quais seus personagens favoritos? Você poderia mencionar até três motivos pelos quais estes 

são seus personagens preferidos? 

Você se identifica com algum deles em algum aspecto? 

Quais aspectos você considera positivos e negativos sobre estes personagens? 

O que você pensa sobre como feminino e masculino são representados nas sagas fantásticas? 

Você percebe distinções entre personagens que poderiam ser motivadas pelo seu gênero? 

Você acredita que algumas dessas representações de gênero encontra correspondência no 

mundo social em que estamos inseridas? 

 

BLOCO 3 

Consumo de mídia 

Quando você gosta de uma saga fantástica, você costuma: 

Enumere de forma a estabelecer uma sequência entre todas alternativas aplicáveis. 

(      ) Ler os livros da série 

(      ) Assistir suas adaptações para a TV ou cinema. 

(      ) Jogar os jogos relacionados à saga (online, tabuleiro, etc.). 

(      ) Procurar informações sobre ela na internet. 

(      ) Ler fanfics (histórias criadas por fãs). 

(      ) Escrever fanfics (histórias criadas por fãs). 

(      ) Outro: 

 

Você costuma assistir séries de TV em: 

Enumere de forma a estabelecer uma sequência entre todas alternativas aplicáveis.  

(      ) TV aberta 

(      ) TV por assinatura 

(      ) TV online paga (Netflix, Net Now, HBO Go, FOX play, etc.) 

(      ) Sites online gratuitos 

(      ) Download gratuito 

(      ) DVD/Blu-ray 

(      ) Não vejo séries de TV 

(      ) Outro: 

 

Você costuma assistir filmes em:  

Enumere de forma a estabelecer uma sequência entre todas alternativas aplicáveis.  

(      ) Cinemas 

(      ) TV aberta 

(      ) TV por assinatura 

(      ) TV online paga (Netflix, Net Now, HBO Go, FOX play, etc.) 

(      ) Sites online gratuitos 

(      ) Download gratuito 

(      ) DVD/Blu-ray 

(      ) Não vejo filmes 

(      ) Outro: 

 

Em quais suportes você costuma ler livros? 

Enumere de forma a estabelecer uma sequência entre todas alternativas aplicáveis.  

(      ) Papel (encadernação original ou cópia) 

(      ) Computador (desktop, notebook, netbook) 

(      ) Celular  
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(      ) Tablet 

(      ) Leitores de livros digitais (Kindle, Lev, Kobo, etc.) 

(      ) Não costumo ler livros 

 

BLOCO 4 

Vida social 

p) Moradia: Como você descreve sua casa e o local em que vive? 

q) Ocupação: Você poderia comentar sobre as ocupações dos membros da sua família?  

r) Escolaridade: Você poderia comentar sobre as instituições onde estudou? Você saberia 

informar a escolaridade dos membros da sua família? 

 

BLOCO 5 

Dados pessoais 

Data de nascimento: 

Sexo: 

Cidade de residência: 

Escolaridade: 

Informe a Área do Conhecimento que você estuda.  

(    ) Ciências exatas e da terra 

(    ) Ciências biológicas 

(    ) Engenharias 

(    ) Engenharias 

(    ) Ciências da saúde 

(    ) Ciências agrárias 

(    ) Ciências sociais aplicadas 

(    ) Ciências humanas 

(    ) Linguística, Letras e Artes 

 

Curso: 

Instituição de ensino: (     ) pública (     ) privada. 

Nome da instituição de ensino atual ou da última em que estudou:  

Ocupação atual: 

Você possui vínculo empregatício? 

Qual era sua ocupação anterior? 

Qual a ocupação do principal responsável pela renda da sua família? 

Qual é aproximadamente a faixa salarial do principal responsável pela renda da sua família? 

(    ) Até R$ 937,00 

(    ) Entre R$ 938,00 e R$ 2.811,00 

(    ) Entre R$ 2.812,00 e R$ 5.622,00 

(    ) Entre R$ 5.623, e R$ 8.433,00 

(    ) Entre R$ 8.434,00 e R$ 11.244,00 

(    ) Entre R$ 11.245,00 e R$ 14.055,00 

(    ) Mais de R$ 14.056,00 

(    ) Nenhuma renda 

 

Se tiver interesse em continuar participando da pesquisa, deixe suas informações de contato: 

Endereço de e-mail 

Telefone celular



 

 

 

 

 

APÊNDICE III – Perfil das respondentes 

 

Para dar início à apresentação e discussão dos resultados obtidos até o momento, 

optamos por apresentar as informações a quais tivemos acesso sobre as posições na estrutura 

social de onde falam as participantes da pesquisa a responderem o questionário online. A 

generalização no feminino se dá por, como apresenta o Gráfico 1, 185 dos 247 questionários 

considerados válidos terem sido enviados por informantes que se declararam do gênero 

feminino, totalizando 75% da nossa amostra. Entre as respondentes restantes, 59 declaram-se 

do gênero masculino (24% da amostra) e 1% declarou-se não-binário (3 respondentes). 

 

Gráfico 1 - Gênero  

 

Fonte: questionário online 

 

 

 

 

Quanto à idade (Gráfico 2), 65% das respondentes são jovens se considerarmos a faixa 

etária entre 18 e 29 anos (152 respondentes),111 o que fazemos a partir de uma leitura que coloca 

                                                 
111 Consideramos jovens respondentes entre 18 e 29 anos de idade, pois, ainda que Estatuto da Juventude contemple 

todos aqueles entre 15 e 29 anos, simultaneamente, entre 12 e 18 anos, os brasileiros e brasileiras também são 

assistidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma que optamos por manter aqueles entre 12 e 17 anos 

de idade apenas no grupo identificado na pesquisa como de adolescentes. 

75%

24%

1%

Feminino

Masculino

Não-Binário
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em relação o Estatuto da Juventude112 e o da Criança e do Adolescente113. O segundo maior 

grupo de respondentes é o de adultos, que corresponde à faixa etária entre 30 e 59 anos, 28% 

da amostra (66 respondentes), considerando também que o Estatuto do Idoso114 compreende 

aqueles com faixa etária a partir dos 60 anos. Entre 12 e 17 anos de idade temos apenas 17 

respondentes, o que corresponde a 7% da amostra, e acima de 60 anos tivemos apenas um 

formulário válido. Entre a amostra, 4% das respondentes não indicaram sua data de nascimento 

adequadamente, de forma que não foi possível verificar sua idade (11 pessoas).   

 

Gráfico 2 – Faixas etárias 

 

Fonte: questionário online 

 

A indicação da sexualidade (Gráfico 4) não era obrigatória, de forma que do total de 

247 respondentes, apenas 184 informaram de forma compreensível115 sua orientação sexual 

(74%). Do total de respondentes (247), 57% declararam-se heterossexuais (140), 25% optaram 

por não informar ou demonstraram não entenderem a pergunta (63), 10% se declararam 

                                                 
112 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm. Acesso em: 03 de 

jul. 2018. 

113 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 03 de jul. 2018. 

114 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm. Acesso em: 03 de jul. 2018. 

115 Sem intenção de limitar as possibilidades de resposta, oferecemos apenas um campo aberto para preenchimento 

nessa questão, de forma que recebemos variados tipos de respostas, entre elas, algumas que indicavam apenas um 

gênero, de forma que conseguimos entender se “mulher” ou “homem” era o gênero da pessoa respondente ou que 

lhe atraía, por exemplo. 

12 a 17
7%

18 a 29
62%

30 a 59
27%

60+
0%

Não declarada
4%

12 a 17

18 a 29

30 a 59

60+

Não declarada
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bissexuais (24), 6% se declararam homossexuais (14), 1% se declarou pansexual (3) e 1% 

assexual (3). 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Orientação sexual  

 

Fonte: questionário online 

 

Conforme apresentam os Gráficos 5, 6 e 7, referentes ao locais de residência das 

respondentes, 27% são do estado do Rio Grande do Sul (66), com destaque para as cidades de 

Santa Maria (31) e Porto Alegre (12), e 26% são do estado de São Paulo (64), sendo 31 

respondentes da capital. Do total de respondentes, 10% afirmaram residir no Rio de Janeiro 

(26), sendo 20 deles da capital do estado; Santa Catarina, 7% (18), sendo 7 de Florianópolis; 

Minas Gerais, 6% (14), sendo 4 de Belo Horizonte; Paraná, 4% (10), sendo 7 de Curitiba; Bahia, 

4% (9), sendo 4 de Salvador; Distrito Federal, 3% (7), sendo 6 de Brasília; Espírito Santo, 2% 

(4); Pernambuco, 2% (4), sendo 4 de Recife; tendo os demais estados entre 0 e 3 informantes 

presentes na pesquisa.  
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Gráfico 5 - Estado  

 

Fonte: questionário online 

 

Gráfico 6 - Estado de residência em números absolutos 
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Fonte: questionário online 

 

Gráfico 7 - Cidade 

 

Fonte: questionário online 
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Quanto à escolaridade (Gráfico 8), a maior parcela (68%) das respondentes estão ou já 

estiveram no ensino superior (171). Sendo assim, durante o período em que responderam o 

questionário, 52% das participantes da pesquisa o declaram completo (89), 45% em andamento 

(76) e 3% incompleto (5). Do total de respondentes, 1% declara ter apenas ensino fundamental 

(1), 13% ensino médio (31), 3% curso técnico (8), 3% especialização (7), 9% mestrado (23) e 

4% doutorado (9). 

Gráfico 8 - Escolaridade 

 

Fonte: questionário online 

 

Assim, 102 (41%) informaram ser estudantes quando responderam à pesquisa (gráfico 

9). Destas, conforme apresenta o Gráfico 9, 76 (74%) apresentam ensino superior em 

andamento, sendo as demais estudantes de ensino fundamental (1%), ensino médio (10%), 

técnico (2%), mestrado (11%) e doutorado (2%). 

 

Gráfico 9 - Escolaridade das estudantes 
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Fonte: questionário online 

 

Para abrangermos a classe social ou o padrão sócio-ocupacional das respondentes em 

nossa análise dos dados empíricos obtidos, nos inspiramos na metodologia proposta em 

Quadros e Antunes (2001), Quadros (2008) e Quadros e Maia (2010) em que a ocupação é 

privilegiada, mas sem desconsiderar a influência dos rendimentos sobre as condições materiais 

dos indivíduos.  

Assim, pensamos a distribuição sócio-ocupacional das respondentes a partir da análise 

da inserção ocupacional e rendimento para definição dos padrões sociais brasileiros 

(QUADROS e MAIA, 2010). Em seu estudo, os autores relatam que a metodologia que 

empregam traz à tona o elevado grau de desigualdade e o baixo padrão sócio-ocupacional 

brasileiro, o que verificamos também em nossa amostra. 

Primeiramente, gostaríamos de destacar que o que temos até o momento são dados 

sistematizados isoladamente. Assim, apresentamos informações a respeito da nossa amostra 

sem colocá-los em relação para definição do estrato sócio-ocupacional a qual pertencem.  

Quando questionadas sobre sua ocupação, 74 respondentes (34%) declararam-se apenas 

estudantes, bolsistas ou estagiárias e 20 (8%) declararam-se desempregadas ou afirmaram não 

ter nenhuma ocupação. Conforme apresentado no gráfico 10, 82 respondentes (33%) 

declararam ter vínculo empregatício, enquanto 160 (65%) não têm – e cinco participantes não 

responderam à pergunta (2%).  

Gráfico 10 - Vínculo empregatício 
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Fonte: questionário online 

 

Quanto à renda, questionamos as rendas individual e do principal responsável pela renda 

da família. Conforme apresenta o  Gráfico 11, 33% das participantes declararam não possuírem 

renda individual (79), 28% declaram renda entre R$ 954,00 e R$ 2.862,00 (68), 18% entre R$ 

2.863,00 e R$ 5.724,00 (44), 11% até R$ 954,00 (27), 5% entre R$ 5.725,00 e R$ 8.586,00 

(13), 3% entre R$ 8.0587,00 e R$ 11.448,00 (7), 1% entre R$ 11.449,00 e R$ 14.310,00 (3) e 

1% mais de R$ 14.311,00 (3).  

 

Gráfico 11 - Renda individual 

 

Fonte: questionário online 
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Já o Gráfico 12 apresenta a renda familiar definida a partir dos ganhos do membro 

melhor situado do núcleo familiar. Nele, 34% das respondentes aparece com renda familiar 

declarada entre R$ 954,00 e R$ 2.862,00 (83), 32% entre R$ 2.863,00 e R$ 5.724,00 (78), 11% 

entre R$ 5.725,00 e R$ 8.586,00 (26), 9% entre R$ 8.587,00 e R$ 11.448,00 (22), 5% até R$ 

954,00 (13), 4% entre R$ 11.449,00 e R$ 14.310,00 (10), 3% mais de R$ 14.311,00 (8), 2% 

declararam não possuir nenhuma renda (6). Ainda, 26% das respondentes declaram-se os 

principais responsáveis pela sua renda familiar (61 pessoas). 

 

Gráfico 12 - Renda familiar declarada pelas respondentes 

 

Fonte: questionário online 

 

Os autores não desconsideram o papel da renda em relação à inserção dos indivíduos no 

mercado de bens e produtos, mas entendem que não pode ser vista como o único fator 

delimitador da posição dos indivíduos na hierarquia de uma sociedade. Assim, apresentam 

como alternativa à estratificação da população por renda, a estratificação por ocupação, 

associada à renda, a partir da qual identificam o que chamam de estrutura sócio ocupacional de 

uma sociedade. Para os autores, “grupos sociais relativamente homogêneos podem ser obtidos 

a partir da inserção dos indivíduos no mercado de trabalho (grupos ocupacionais) e em faixas 

de rendimentos individuais (estratos sociais)” (QUADROS e MAIA, 2010, p. 446, grifos dos 

autores). Os autores se inspiram nas ideias de Mills (1979 in QUADROS E MAIA, 2010), para 

quem a ocupação define não apenas a probabilidade de geração de renda dos indivíduos, mas 

também está associada ao seu prestígio social e sua influência política.  
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Quadros e Maia (2010) defendem que identificar a estrutura sócio-ocupacional de uma 

sociedade contribui para que se enriqueça análises de áreas variadas da pesquisa social, entre 

elas a do consumo. Entretanto, “a estratificação sócio-ocupacional é um desafio metodológico 

que está sujeito à complexidade do tema e às limitações impostas pelas pesquisas estatísticas 

sobre o mercado e a sociedade.” (QUADROS e MAIA, 2010, p. 445). 

O perfil de respondentes identificado dialoga com os paradoxos apresentados por 

Germán Muñoz González (2008) a respeito do consumo juvenil na Iberoamérica. Enquanto 

escolaridade e consumo simbólico aumentam, a concentração de renda permanece uma 

realidade, assim como os desafios impostos à inserção dos jovens no mercado. Têm-se mais 

acesso à informação, mas menos acesso ao poder, de forma que o consumo simbólico é 

confrontado pelas limitações impostas ao consumo material (GONZÁLEZ, 2008).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE IV – Equipe de produção das sagas fantásticas mais assistidas 

 

Divisão de trabalho segundo o gênero: marcadas em itálico estão as profissionais 

mulheres envolvidas no processo de produção das sagas apontadas como as mais assistidas 

entre os 247 fãs consultados no processo de realização da pesquisa.  

 

Mundo Bruxo 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

Harry Potter e a 

Pedra Filosofal 

(2001) 
Chris Columbus 

Duncan Henderson 

Steve Kloves 

J. K. Rowling 

 

Michael Barnathan; 

Chris Columbus; 

Mark Radcliffe  Harry Potter e a 

Câmara Secreta 

(2002) David Barron; 

Harry Potter e o 

Prisioneiro de 

Azkaban (2004) 

Alfonso Cuarón 

Michael Barnathan; 

Callum McDougall;  

Tanya Seghatchian 

Harry Potter e o 

Cálice de Fogo 

(2005) 

Mike Newell 
David Barron;  

Tanya Seghatchian 

Harry Potter e a 

Ordem da Fênix 

(2007) 

David Yates 

Lionel Wigram 

Michael 

Goldenberg 

Harry Potter e o 

Enigma do Príncipe 

(2009) 

Steve Kloves 

Harry Potter e as 

Relíquias da Morte: 

Parte 1 (2010) 

Harry Potter e as 

Relíquias da Morte: 

Parte 2 (2011) 

Animais Fantásticos 

e Onde Habitam 

(2016) 
Neil Blair; 

Tim Lewis; 

Rick Senat J.K. Rowling 
Animais Fantásticos: 

Os Crimes de 

Grindelwald (2018) Danny Cohen; 

Fonte: IMDb 

 

Jogos Vorazes 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

Jogos Vorazes 

(2012) Gary Ross 

Robin Bissell Gary Ross; 

Suzanne Collins; 

Billy Ray Suzanne Collins Suzanne Collins; 

Louise Rosner 
Francis Lawrence Simon Beaufoy; 
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Em Chamas 

(2013) 

Joseph Drake; 

Allison Shearmur 

Michael Arndt 

A Esperança - 

Parte 1 (2014) 
Suzanne Collins; 

Jan Foster;  

Allison Shearmur; 

Michael 

Paseornek 

Peter Craig; 

Danny Strong; 

Suzanne Collins 

A Esperança - O 

Final (2015) 

Joseph Drake 

Fonte: IMDb 

 

As Crônicas de Nárnia 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

As Crônicas de 

Nárnia: O Leão, a 

Feiticeira e o 

Guarda-Roupa 

(2005) Andrew Adamson 

Andrew 

Adamson;  

Perry Moore 

Brigham Taylor 

Ann Peacock 

C.S. Lewis 

Andrew 

Adamson; 

Christopher 

Markus; 

Stephen McFeely 

As Crônicas de 

Nárnia: Príncipe 

Caspian (2008) Micheal Flaherty;  

Perry Moore 
As Crônicas de 

Nárnia: A Viagem 

do Peregrino da 

Alvorada (2010) 

Michael Apted 

Christopher 

Markus; 

Stephen McFeely; 

Michael Petroni 
Douglas Gresham; 

Haroon Saleem 

Fonte: IMDb 

 

Terra-Média 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

O Senhor dos 

Anéis: A 

Sociedade do 

Anel (2001) 

Peter Jackson 

Michael Lynne; 

Mark Ordesky; 

Robert Shaye; 

Bob Weinstein; 

Harvey Weinstein 

Fran Walsh; 

Philippa Boyens; 

Peter Jackson 

J.R.R. Tolkien 

O Senhor dos 

Anéis: As Duas 

Torres (2002) Stephen Sinclair 

O Senhor dos 

Anéis: O Retorno 

do Rei (2003) 

Fran Walsh; 

Philippa Boyens; 

Peter Jackson 

O Hobbit: Uma 

Jornada 

Inesperada (2012) 

Alan Horn; 

Fran Walsh; 

Philippa Boyens; 

Peter Jackson; 

Guillermo del 

Toro 

Carolyn 

Blackwood;  

Toby Emmerich;  

Ken Kamins 
O Hobbit: A 

Desolação de 

Smaug (2013) 
Callum Greene 

O Hobbit: A 

Batalha dos Cinco 

Exércitos (2014) 

Carolyn 

Blackwood 

Fonte: IMDb 
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Percy Jackson e os Olimpianos 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

Percy Jackson e o 

Ladrão de Raios 

(2010) Chris Columbus 

Thomas M. 

Hammel; 

Greg Mooradian; 

Mark Morgan; 

Guy Oseary  

Craig Titley 

Rick Riordan 

Percy Jackson e o 

Mar de Monstros 

(2013) 

Thor Freudenthal 

Chris Columbus; 

Mark Morgan; 

Mark Radcliffe 

Marc 

Guggenheim 

Fonte: IMDb 

 

Crepúsculo 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

Crepúsculo 

(2008) Catherine 

Hardwicke 

Marty Bowen; 

Michele Imperato; 

Guy Oseary; 

Karen Rosenfelt 

Melissa 

Rosenberg  
Stephenie Meyer 

Lua Nova (2009) Chris Weitz 

Marty Bowen; 

Greg Mooradian; 

Mark Morgan; 

Guy Oseary 

Eclipse (2010) David Slade 

Amanhecer, Parte 

1 (2011) 
Bill Condon 

Amanhecer - Parte 

2 (2012) 

Fonte: IMDb 

 

Divergente 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

Divergente (2014) 

Neil Burger 

John J. Kelly; 

Michael 

Paseornek;  

Rachel Shane; 

Barry H. 

Waldman 

Evan Daugherty; 

Vanessa Taylor 

Veronica Roth 

Insurgente (2015) 

Robert Schwentke 

Neil Burger; 

David Hoberman; 

Todd Lieberman; 

Michael 

Paseornek;  

Barry H. 

Waldman 

Brian Duffield; 

Akiva Goldsman; 

Mark Bomback 

Convergente 

(2016) 

Noah Oppenheim; 

Adam Cooper; 

Bill Collage 

Danielle Shilling 

Lovett 

Fonte: IMDb 

 

As Crônicas de Gelo e Fogo 
Filme Direção Produção 

executiva 

Roteiro Livro 

David Nutter 
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Game of Thrones 

(2011-) 

(9 episódios, 2012-

2019) 

David 

Benioff, 

D.B. Weiss 

David Benioff 

(73 episódios, 

2011-2019) 

George R. R. 

Martin 

Alan Taylor  

(7 episódios, 2011-

2017) 

Alex Graves  

(6 episódios, 2013-

2014) 

Miguel Sapochnik (6 

episódios, 2015-2019) 

George R. R. 

Martin  

(73 episódios, 

2011-2019) 

Mark Mylod  

(6 episódios, 2015-

2017) 

Jeremy Podeswa  

(6 episódios, 2015-

2017) 

Daniel Minahan  

(5 episódios, 2011-

2013) 
D.B. Weiss (73 

episódios, 2011-

2019) 

Alik Sakharov  

(4 episódios, 2012-

2014) 

Michelle MacLaren  

(4 episódios, 2013-

2014) 

Bryan Cogman 

(11 episódios, 

2011-2019) 

Brian Kirk  

(3 episódios, 2011) 

David Benioff  

(3 episódios, 2013-

2019) 

D.B. Weiss  

(3 episódios, 2013-

2019) Dave Hill  

(4 episódios, 

2015-2019) 

Timothy Van Patten  

(2 episódios, 2011) 

Neil Marshall  

(2 episódios, 2012-

2014) 

Vanessa Taylor  

(3 episódios, 

2012-2013) 

David Petrarca  

(2 episódios, 2012) 

Michael Slovis  

(2 episódios, 2015) 

Jack Bender  

(2 episódios, 2016) 

Jane Espenson (1 

episódios, 2011) 

Daniel Sackheim  

(2 episódios, 2016) 

Matt Shakman  

(2 episódios, 2017) 

Fonte: IMDb 



 

 

 

 

 

APÊNDICE V – Guia de sagas e personagens 

 

Harry Potter 

(J. K. Rowling, 1998-2007) 

Harry: Herói da saga que leva seu nome, é criado como uma criança não mágica pelos 

seus tios após a morte de seus pais. Depois de ser criado como órfão indesejado por seus 

tios, ao ingressar no mundo bruxo descobre que é uma celebridade e que seus pais lhe 

deixaram uma fortuna considerável. 

Descrito pelos fãs como gentil, valente, corajoso, leal, ingênuo e altruísta; é considerado 

um herói tradicional. 

Interpretado no cinema por Daniel Radcliffe 

Hermione: Melhor amiga de Harry Potter, destaca-se pelas suas habilidades mágicas apesar 

de ser filha de dentistas, pessoas não-mágicas. 

Descrita pelos fãs como inteligente, esperta, corajosa, amiga, leal, forte, independente, 

criativa, objetiva, persistente. 

Interpretada no cinema por Emma Watson. 

Rony Weasley: Melhor amigo de Harry, é considerado o menos habilidoso do trio de amigos. 

Caracteriza-se por ser divertido, inseguro e muito apegado à sua família – que acolhe Harry 

como se fosse um dos Weasley. 

Descrito pelos fãs como divertido, carismático e leal, embora também ciumento e imaturo. 

Interpretado no cinema por Rupert Grint. 

Gina Weasley: Irmã mais nova de Rony, a única entre os irmãos homens, destaca-se por 

suas habilidades como bruxa e esportista. 

Descrita pelos fãs como inteligente, bem humorada, poderosa, forte. 

Interpretada no cinema por Bonnie Wright. 

Neville Longbottom: Colega de Harry, Hermione e Rony passa de “amigo atrapalhado” a 

herói de coragem inquestionável ao auxiliar na queda do grande vilão da saga, Lorde 

Voldermort. 

Descrito pelos fãs como corajoso, fé, lealdade, amizade e companheirismo, apesar de um 

pouco desajeitado. 

Interpretada no cinema por Matthew Lewis. 
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Luna Lovegood: Colega de Harry, Hermione, Rony e Neville, caracteriza-se por comportar-

se de modo excêntrico e pela sua gentileza. Caracteriza-se por ter um olhar diferente sobre a 

realidade e é criticada por Hermione no início da saga, pois a última se incomoda com sua 

falta de objetividade. 

Descrita pelos fãs como corajosa, excêntrica (e satisfeita com isso), inteligente, forte, leal, 

otimista, independente. 

Interpretada no cinema por Evanna Lynch. 

Alvo Dumbledore: Diretor da Escola de Magia e Bruxaria em que Harry e seus amigos 

estudam.  

Descrito pelos fãs como inteligente, poderoso, sábio e íntegro, assim como amável e gentil 

(como um avô). 

Interpretado no cinema por Richard Harris e Michael Gambon. 

Sirius Black: Padrinho de Harry, foi o melhor amigo de seu falecido pai. 

Descrito pelos fãs como leal, amigo, paternal, forte, leal. 

Interpretado no cinema por Gary Oldman. 

Severo Snape: Professor de Harry, é interpretado pelo herói como seu inimigo até que este 

descobre, no fim, que era seu aliado. 

Descrito pelos fãs como inteligente e sarcástico, conquistou simpatia pela sua jornada e a 

revelação de seu caráter. 

Interpretado no cinema por Alan Rickman. 

Minerva McGonagall: Professora de Harry e seus amigos é conhecida por ser extremamente 

correta e poderosa. 

Descrita pelos fãs como inteligente, justa e corajosa. Curiosamente, o adjetivo 

“independente” não é atribuído a ela, apesar de ser uma senhora idosa sem um par romântico 

a que esteja associada.  

Interpretada no cinema por Maggie Smith. 

 

Jogos Vorazes 

(Suzanne Collins, 2008-2010) 

Katniss Everdeen: Responsável pelo sustento e bem-estar de sua família desde a morte de 

seu pai em uma mina, Katniss é uma caçadora ilegal que se voluntaria para participar de um 

reality show em que 24 adolescentes devem se enfrentar até a morte para entretenimento da 
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Capital de Panem e suas colônias. Acidentalmente, ela torna-se parte de uma rebelião capaz 

de mudar a ordem do país, mas que exige e toma muito de si. 

Descrita pelos fãs como forte, independente, corajosa – mais que outras personagens 

masculinas da mesma saga -, inteligente, revolucionária - busca mudar as coisas, vencer o 

sistema -, boa, determinada, engenhosa, prática, resiliente, protetora e altruísta. Uma 

sobrevivente. Em contrapartida, é emocionalmente fechada, se mostrando por vezes confusa, 

ranzinza, individualista, egocêntrica e desconfiada. 

Interpretada no cinema por Jennifer Lawrence. 

Peeta Mellark: Filho de comerciantes, Peeta vivia em condições mais favoráveis que a de 

Katniss e tem a oportunidade de ajudá-la antes e durante a competição para a qual são 

recrutados. A relação de dívida para com Peeta converte-se em um romance, sendo a 

habilidade dele de lidar com os próprios sentimentos mais bem desenvolvida que a de 

Katniss. 

Descrito pelos fãs como leal, bondoso, tenaz, íntegro, sincero, honesto, corajoso, doce, gentil, 

bonito e altruísta, embora por vezes seja considerado também um defeito o quanto ele abdica 

de seus desejos pensando em quem ama.  

Interpretado no cinema por Josh Hutcherson. 

 

As Crônicas de Gelo e Fogo  

(George R. R. Martin, 1996-) 

Tyrion Lannister: Nobre e rico, Tyrion é discriminado e rejeitado por ser um anão e pela 

morte de sua mãe ter ocorrido durante seu parto. Destaca-se pelo seu humor irônico, 

pensamento estratégico, luxúria e embriaguez.  

Descrito pelos fãs como inteligente, estratégico, honesto, sarcástico – ao ponto de ser 

arrogante-, íntegro, mas flexível, é considerado um personagem “neutro” que faz o necessário 

para o que julga ser a coisa certa, machucando o mínimo de pessoas possível. Fora do padrão 

estético de beleza (do tempo da narrativa e do contemporâneo), é apegado aos livros e culto. 

Tem seus defeitos valorizados (elitismo, violência, arrogância e teimosia) na medida que o 

tornam mais “humano”. 

Interpretado na TV por Peter Dinklage. 

Cersei Lannister: Ambiciosa e apaixonada pelo irmão gêmeo, Cersei aspira o poder e o 

reconhecimento de seu pai, que não via nela uma possível herdeira do legado de sua família 

pelo seu gênero. 
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Descrita pelos fãs como forte, é considera uma antagonista muito bem desenvolvida que 

cresceu acreditando que tinha direito a tudo, menos ao poder, pois como mulher seria sempre 

vista como inferior aos homens. Insensível e egoísta, não se dobra à vontade dos outros e é 

violenta se julgar necessário. 

Interpretada na TV por Lena Headey. 

Daenerys Targaryen: Reconhecida como única descendente viva da linhagem Targaryen, 

Dany busca sair do exilio para retomar o trono que fora de seu pai.  

Descrita pelos fãs como forte, independente, inteligente, corajosa, persistente, determinada, 

altruísta, autossuficiente, mas também por vezes idealista, imatura, impulsiva, ingênua, 

vingativa (com defeitos, mas bem construída), muito focada em seus fins, não desfruta o 

processo.  

Interpretada na TV por Emilia Clarke. 

Arya Stark: Após ter parte de sua família assassinada em sua frente, Arya aprende a 

sobreviver em condições hostis e busca vingar sua família. 

Descrita pelos fãs como corajosa, resistente, focada, persistente, não se adequa ou se encaixa 

aos padrões de feminilidade, inteligente, leal à família, furtiva e vingativa.  

Interpretada na TV por Maisie Williams. 

Sansa Stark: Uma das sobreviventes da família Stark, passa de uma jovem ingênua e 

deslumbrada com a realeza a uma estrategista. 

Descrita pelos fãs como ingênua, frágil e sonhadora, corajosas, espertas e resolvem grande 

parte da trama, forte, independente, tende a se fechar emocionalmente São fortes, sagazes, e 

são capazes de aprender com seus erros Tem a tendência a serem mandonas, demoram a 

entender os outros, e sentem sempre a necessidade de se demonstrar suas capacidades. 

Interpretada na TV por Sophie Turner. 

Jon Snow: Criado como bastardo de Eddard Stark, Jon é o mais velho entre os irmãos Stark. 

Na ausência de um título de nobreza, torna-se um membro da Patrulha da Noite, responsável 

por proteger os Sete Reinos das ameaças do Norte de Westeros. Jon precisa construir um 

lugar para si no mundo pois, a princípio, não teria um nome que lhe atribuísse direitos. Dessa 

forma, se constrói como um líder e governante. Sua origem, entretanto, não se mostra a 

esperada  no fim da narrativa, sendo ele descendente da família Targaryen, e sobrinho de 

Eddard. 
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Descrito pelos fãs como leal, altruísta, honesto, íntegro, honrado, humilde, esperto, corajoso, 

solidário, mas também ingênuo, que confia demais nas outras personagens. Buscando agir 

sempre da forma mais correta possível, acaba nem sempre tomando boas decisões. 

Interpretado na TV por Kit Harington. 

Brienne de Tarth: Descendente de uma casa nobre dos Sete Reinos, Brienne deixa as terras 

de sua família para tornar-se um cavaleiro da Guarda Arco-Íris de Renly Baratheon (por 

quem era apaixonada, embora não correspondida). Ela é apresentada como uma mulher 

grande, forte e alta (maior que a maioria dos homens), de cabelos loiros e olhos azuis, capaz 

de lutar tão bem quanto qualquer homem. É conhecida como “Brienne, a Bela”, por sua 

aparência pouco delicada ou atrativa, “Brienne, a Donzela de Tarth”, ou “Brienne de Tarth”, 

como é mais comumente tratada.  

Descrita pelos fãs como leal, forte e determinada, mas também subserviente, é admirada por 

fugir de padrão de feminilidade, assim como de “padrões estéticos e éticos de heroínas 

mulheres”. Com seu corpo avantajado, sua habilidade em combate e sua lealdade extrema, 

Brienne não almeja ser uma líder, mas como é intitulada a sua espada, uma “cumpridora de 

promessas”. 

Interpretada na TV por Gwendoline Christie. 

 

As Brumas de Avalon 

(Marion Zimmer Bradley, 1979-1982) 

Morgana das Fadas: Morgana é uma sacerdotisa e irmã do Rei Artur que enfrenta a todos 

que julga necessário para manter a cultura druida na Grã-Bretanha. Tem baixa estatura e 

cabelos escuros volumosos. 

Descrita pelos fãs como determinada, sábia, poderosa, forte, independente, inteligente, 

sensível e perseverante, mas também impulsiva, insegura, depressiva e carente. É admirada 

por desfrutar e usar da sua sexualidade e também por ser grande sacerdotisa que lutava contra 

as imposições cristãs que subjugavam as mulheres.  

Interpretada por Julianna Margulies. 

 

Divergente 

(Veronica Roth, 2011-2013) 
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Tris Prior: Num mundo dividido entre facções com funções sociais estritamente definidas, 

Tris tem de deixar sua família para trás (apesar de amá-la) para conhecer e construir um lugar 

para si nessa sociedade na qual descobre não se encaixar. 

Descrita pelos fãs como forte (não apenas fisicamente), altruísta, corajosa, altruísta, 

independente, inteligente, persistente, embora às vezes se sacrifique demais para ajudar e 

defender aqueles a quem ama. Assim como Katniss e Morgana, Tris tem sua atuação contra 

o sistema citada e admirada. 

Interpretada no cinema por Shailene Woodley. 

Quatro: 

Descrito pelos fãs como bom, correto, honesto, altruísta, corajoso, independente, 

determinado e bonito. É reconhecido como um personagem que sofreu, mas que busca 

conhecimento e luta por quem ama, podendo se mostrar altruísta até demais. 

Interpretado no cinema por Theo James. 

 

A Crônica do Matador do Rei 

(Patrick Rothfuss, 2007-2014) 

Kvothe: Protagonista de A Crônica do Matador do Rei, Kvothe tem em torno de 15 anos, 

pele pálida, cabelos ruivos e olhos verdes. Após o assassinato de sua família, ele precisa 

aprender a se cuidar sozinho, seja mendigando, roubando e/ou usando sua inteligência para 

sobreviver e aperfeiçoar suas habilidades mágicas. 

Admirado pelos fãs pela sua inteligência, carisma, bondade, pela esperteza e seu histórico de 

superação, é considerado também orgulhoso, prepotente e melancólico, isto é, muito 

sentimental. É descrito como um personagem de boa índole, com motivações bem definidas, 

de atitude e guiado principalmente pela lógica. 

 

O Hobbit 

(J. R. R. Tolkien, 1937) 

Bilbo Bolseiro: Bilbo é um hobbit do Condado, uma criatura pacífica, muito apegada à sua 

casa e seus hábitos. Hobbits tem uma estatura menor do que a dos humanos, e grandes pés 

peludos. Tendem a ser mais pacíficos e menos ambiciosos que outras espécies do universo 

de J. R. R. Tolkien, como humanos e anões.  
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Descrito pelos fãs como carismático, alegre, sagaz, divertidos, sincero, amável, astuto, 

inteligente, dedicado e persistente. Embora um tanto ingênuo, supera grandes desafios, 

apesar de seu tamanho diminuto. Há respondentes que o consideram ambicioso, 

autoconfiante e de personalidade forte, e também aqueles que considerem Bilbo fraco, 

pequeno e bobo. É admirado pela sua integridade, pois mesmo que signifique abandonar sua 

zona de conforto, busca fazer o que é considerado correto. 

Interpretado no cinema por Martin Freeman. 

 

O Senhor dos Anéis 

(J. R. R. Tolkien, 1954-1955) 

Frodo Bolseiro: Frodo é sobrinho de Bilbo, assim, também um hobbit do Condado recrutado 

para participar de uma grande missão. 

Assim como Bilbo, é descrito pelos fãs como um herói que foge dos padrões, possivelmente 

por sua humildade e sua orientação pacífica. As respondentes destacam sua bondade, que 

associada a sua inocência e ingenuidade pode lhe prejudicar às vezes. É admirado pela força 

necessária para enfrentar as dificuldades e a descrença que precisou enfrentar para concluir 

sua missão.  

Interpretado no cinema por Elijah Wood. 

Samwise Gamgee: Sam é também um hobbit e é o amigo fiel que acompanha Frodo em sua 

jornada, esforçando-se para que este consiga superar as adversidades que encontra em seu 

caminho. 

Descrito pelos fãs como um amigo leal, corajoso, simples, resistente, leal, companheiro, 

altruísta, ingênuo, paciente, amoroso, mas por vezes submisso, inocente, ingênuo e generoso 

demais, embora intolerante com o desconhecido. 

Interpretado no cinema por Sean Astin. 

Gandalf: Um grande mago e integrante da Sociedade do Anel, é o responsável por recrutar 

tanto Bilbo quando Frodo para suas missões. Poderoso, reconhece nos pequenos hobbit 

qualidades que os tornem aptos a enfrentar grandes desafios com humildade e dedicação.  

Descrito pelos fãs como um poderoso mago, sábio, inteligente, corajoso e com um humor 

irônico particular. É visto como um personagem que valoriza sua intuição, mas que nem 

sempre está certo, enfatizando que a importância do caminho, e não apenas da chegada.  

Interpretado no cinema por Ian McKellen. 
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Aragorn: Considerado herdeiro legítimo do Reino de Gondor, Aragorn oculta sua 

descendência durante a jornada de destruição do poder do Um anel e de Sauron até adquirir 

confiança na sua própria índole para reivindicar o trono. Humano criado entre elfos, 

apaixona-se a casa-se com Arwen, elfa de família nobre que opta pela mortalidade para viver 

com ele. 

Descrito pelos fãs como um grande guerreiro, forte, com princípios bem definidos, 

inteligente, paciente, honrado, sábio e terno, entretanto, muito sério, independente ao ponto 

de ser um tanto solitário. Sem ambicionar ao poder por medo de sucumbir a ele como um de 

seus ancestrais, torna-se um grande líder. Altruísta, pode mostrar-se também autocentrado, 

de forma a não perceber as necessidades daqueles à sua volta durante sua missão. 

Interpretado no cinema por Viggo Mortensen. 

Galadriel: Galadriel é a rainha entre os elfos, um povo antigo instruído nas artes, na cura e 

na guerra. De nascimento nobre, é reconhecida como líder e guardiã de seu povo, sendo 

descrita como a mais bela e poderosa entre os elfos remanescentes da Terra-Média. Foi sábia 

e poderosa o suficiente para não ser seduzida ou dominada pelos poderes do Um anel e de 

Sauron, o antagonista de O Senhor dos Anéis.116  

Descrita pelos fãs como inteligente, poderosa, bela, amável, admirável, sábia, misteriosa, 

líder, embora apontem sua pequena participação nos eventos da história. 

Interpretada no cinema por Cate Blanchett. 

Arwen: Neta de Galadriel, Arwen é uma personagem com papel menos ativo na obra de J. 

R. R. Tolkien do que nos filmes de Peter Jackson, em que participa do resgate do hobbit 

Frodo. Ela abre mão de sua imortalidade para viver Aragorn, um nobre, herdeiro de Isildur. 

Descrita pelos fãs como linda e forte, é dito que sofre por amor e que poderia ter um papel 

mais ativo nos acontecimentos. 

Éowyn: É uma nobre que recusa-se a permanecer entre as mulheres da corte durante a guerra 

e disfarça-se de homem para tornar-se guerreira. Casa-se com o também humano de 

descendência nobre Faramir, tendo sido anteriormente apaixonada por Aragorn.117   

Descrita pelos fãs como determinada, forte, corajosa, inteligente, determinada, idealista que 

não se deixa excluir das batalhas por seu gênero. 

Interpretada no cinema por Miranda Otto. 

 

                                                 
116116 Disponível em: http://tolkienbrasil.com/artigos/o-genero-feminino-no-legendarium-de-j-r-r-tolkien-parte-

01/. Acesso em 11 jan. 2019. 
117 Disponível em: https://blogueirasfeministas.com/2012/01/11/tolkien-e-as-mulheres/. Acesso em 11 jan. 2019. 

http://tolkienbrasil.com/artigos/o-genero-feminino-no-legendarium-de-j-r-r-tolkien-parte-01/
http://tolkienbrasil.com/artigos/o-genero-feminino-no-legendarium-de-j-r-r-tolkien-parte-01/
https://blogueirasfeministas.com/2012/01/11/tolkien-e-as-mulheres/
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As Crônicas de Nárnia 

(C. S. Lewis, 1950-1956) 

Lúcia Pevensie: A caçula entre quatro irmãos, Lúcia descobre o Reino de Nárnia e lá 

descobre que têm um papel a desempenhar nesse mundo.  

É descrita como uma personagem de muita fé. 

Interpretada no cinema por Georgie Henley e Rachael Henley. 

 

Mistborn 

(Brandon Sanderson, 2006-) 

Vin: A protagonista de Mistborn é uma adolescente com habilidades mágicas que cresce 

sozinha pelas ruas até ser recrutada por Kelsier para um grupo que quer tomar a cidade do 

Senhor Soberano, um tirano que detém o poder e estabelece a hierarquia existente entre 

nobres e os skaa. Eventualmente, começa a estabelecer relações de confiança entre os 

rebeldes com quem passa a atuar e conhece um nobre com quem ela se casa. 118 

Descrita pelos fãs como determinada, resolutiva, forte, poderosa, valente, altruísta, 

inteligente, objetiva, independente, divertida, apesar de passional, inconsequente, insegura e 

desconfiada, cresce e amadurece durante a trama. 

 

Crepúsculo 

(Stephenie Meyer, 2005-2008) 

Isabella Swan: Filha de pais separados, Bella acaba mudando-se para a pequena cidade em 

que mora seu pai após o casamento de sua mãe. Em Forks conhece o vampiro Edward Cullen 

e o mundo novo que existe em paralelo àquele que conhecia. Se descreve depreciativamente 

como magra demais, com olhos e cabelos castanhos e pele pálida. 

Descrita pelos fãs como uma personagem com coragem, amor, ambição, inteligente, 

paciente, embora comece a saga boba, dependente e inconsequente. 

Interpretada no cinema por Kristen Stewart. 

 

Percy Jackson e os Olimpianos 

(Rick Riordan, 2005-2009) 

                                                 
118 Disponível em: http://mistborn.wikia.com/wiki/Vin. Acesso em 23 dez. 2018. 

http://mistborn.wikia.com/wiki/Vin
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Percy Jackson: Filho de Poseidon com uma humana, sendo considerado amável, amigável 

e altruísta. Aos 12 anos de idade, Percy descobre que é um semideus (e que tem dislexia por 

isso) e passa a viver e treinar no Acampamento Meio-Sangue que abriga outros semideuses 

como ele. 

Descrito pelos fãs como impulsivo, hiperativo, leal, corajoso, engraçado, determinado, 

embora prepotente ao esperar que seja capaz de solucionar todos problemas sozinhos sem 

reconhecer quando precisa de ajuda de seus amigos. 

Interpretado por Logan Lerman. 

Annabeth Chase: Filha da deusa Atena com um homem mortal, é uma guerreira habilidosa 

no uso de armas, inteligente e tem interesse em arquitetura. Amiga do protagonista Percy, 

tornam-se namorados durante a saga. 

Descrita pelos fãs como é inteligente, leal, forte, independente, valente, corajosa, obstinada, 

mas também bruta e teimosa.  

Interpretada por Alexandra Daddario e Alisha Newton. 

 

Outlander 

(Diana Gabaldon, 1991-) 

Claire Beauchamp: Órfã criada pelo tio paleontóloga, a inglesa Claire viaja acidentalmente 

de 1945 após trabalhar como enfermeira na Segunda Guerra Mundial para o ano de 1743 e 

precisa sobreviver entre os conflitos que causarão a extinção por iniciativa dos ingleses da 

cultura escocesa, entre outros episódios históricos. 

Descrita pelos fãs como corajosa, esperta, resolutiva, resiliente, estrategista, impositiva, 

teimosa, inteligente, altruísta, dedicada à profissão (medicina), determinada, feminista, forte, 

lutadora, mas por vezes se deixa levar pelos seus sentimentos. 

Interpretada na TV por Caitriona Balfe. 

Jamie Fraser: Escocês rebelde que atua contra a dominação inglesa sobre a Escócia e que 

ao longo de suas missões acaba conhecendo e se apaixonando por Claire, que descobre ser 

uma mulher do futuro e, por isso, com informações privilegiadas sobre a história de seu povo 

e sobre como a Escócia que conhece será dizimada. 

Descrito pelos fãs como um personagem corajoso, gentil, forte, atraente, justo e 

comprometido com sua lealdade a Claire e sua família, assim como orgulhoso, rude e 

machista, sendo conivente com comportamentos e atitudes do século XVIII, em que Claire o 

encontra.  
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Interpretado na TV por Sam Heughan. 

 

Corte de Espinhos e Rosas 

(Sarah J. Maas, 2015-) 

Feyre Archeron: Filha de um mercador falido, Feyre é uma caçadora habilidosa que caça 

para o sustento de sua família – seu pai e duas irmãs. Durante uma de suas caçadas, a jovem 

atinge um ser mágico por engano e, por isso, é levada como prisioneira para Prythian, um 

mundo que só conhecia através de lendas. Nele, vive grandes romances, depara-se com 

maldições e intrigas políticas entre reinos, conquista poderes mágicos, encontra aliados e 

inimigos onde não esperava.119  

Descrita pelos fãs como valente, forte, determinada, inteligente e altruísta. Não depende de 

nenhum homem, mas mantém laços afetivos estreitos com família, amigos e amores – que 

não necessariamente merecem sua dedicação. 

Rhysand: Governante de uma das cortes do mundo mágico em que Feyre ingressa, Rhysand 

é considerado poderoso e belo, tendo cabelos preto azulado, olhos violeta, corpo musculoso 

bronzeado e tatuado, e asas como as de um morcego. Apesar de poderoso, torna-se escravo 

sexual de Amarantha, rainha que abusa dele sexual e emocionalmente como penitência para 

a insubordinação de sua corte.120 

Descrito pelos fãs como inteligente, sarcástico, engraçado, misterioso e altruísta – apesar de 

seu passado sombrio. 

 

Trono de Vidro 

(Sarah J. Maas, 2012-2018) 

Aelin Ashryver Whitethorn Galathynius/Celaena Sardothien: No continente fictício de 

Erilea, uma órfã cresce sendo treinada para ser uma assassina e torna-se membro de uma 

rebelião contra o Rei de Adarlan, enquanto descobre sua origem como a última integrante 

viva da família real assassinada. Aelin começa a saga com 18 anos e é descrita como tendo 

cabelos dourados e olhos turquesa com detalhes em doutorado, tem altura mediana, corpo 

alongado, tonificado e a pele marcada por cicatrizes.121 

                                                 
119 Disponível em: http://pt-br.cortedeespinhoserosas.wikia.com/wiki/Corte_de_Espinhos_e_Rosas e 

http://idris.com.br/blog/2018/10/17/resenha-a-corte-de-espinhos-e-rosas-sarah-j-maas/. Acesso em 23 dez. 2018.  
120 Disponível em: http://pt-br.cortedeespinhoserosas.wikia.com/wiki/Rhysand. Acesso em 23 dez. 2018. 
121 Disponível em: https://throneofglass.fandom.com/wiki/Aelin_Ashryver_Whitethorn_Galathynius. Acesso em 

23 dez. 2018. 

http://pt-br.cortedeespinhoserosas.wikia.com/wiki/Corte_de_Espinhos_e_Rosas
http://idris.com.br/blog/2018/10/17/resenha-a-corte-de-espinhos-e-rosas-sarah-j-maas/
http://pt-br.cortedeespinhoserosas.wikia.com/wiki/Rhysand
https://throneofglass.fandom.com/wiki/Aelin_Ashryver_Whitethorn_Galathynius
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Descrita pelos fãs como forte (tanto psicologicamente quanto fisicamente), mas ainda muito 

dependentes de suas ligações com outras pessoas; independente, decidida; que acaba não 

ficando com o primeiro personagem que aparece; inteligentes, luta ao máximo para conseguir 

o que quer; passa por várias provações perigosíssimas com coragem, determinação e 

humildade para aceitar ajuda quando percebe que não vai conseguir algo sozinha. 

 

  

 

 

 


