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RESUMO 
 

 
Milhões de crianças e jovens da década de 90 e dos anos 2000 cresceram desejando receber um 

correio-coruja que entregasse sua carta convite para estudar magia em Hogwarts, assim como o 

garoto de óculos redondos e cicatriz em forma de raio na testa. A série Harry Potter conta a história 

de um menino que descobre que é bruxo e junto com seus amigos tenta derrotar o temível vilão 

Voldemort, que assassinou seus pais quando ele era apenas um bebê. Dentre as pessoas que lutam 

contra o mal ao lado do protagonista, uma delas se destaca a ponto de conquistar uma posição no 

ranking de favoritismo dos fãs à frente do próprio Harry. Hermione Granger é uma colega de turma 

do herói da saga, que desde o início é caracterizada pela sua inteligência e que até o final da série se 

constitui como uma das personagens mais importantes na missão de combater as Artes das Trevas. 

Devido a intensa identificação do público para com Hermione, o objetivo desse trabalho foi 

investigar as possíveis representações da personagem ao longo da série Harry Potter, observando 

de que forma a sua performatividade de gênero constitui um efeito substancial que é sua(s) 

identidade(s). Acompanhamos os modos de agir e de se relacionar de Hermione em quatro livros 

da autora J.K. Rowling: o primeiro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000), o quarto 

livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), a última aventura da série Harry Potter e as 

Relíquias da Morte (2007) e também o roteiro da peça teatral Harry Potter e a Criança 

Amaldiçoada (2016), que conta a história dos personagens anos depois, em sua vida adulta. O 

embasamento teórico dos Estudos Literários, Culturais e de Gênero conduziu a compreensão sobre 

como funcionam as relações entre poder e diferenciação sexual na sociedade bruxa, a partir da 

personagem feminina de maior relevância na série. A identidade subversiva de Hermione 

desconstrói algumas matrizes culturais e nos incita a refletir sobre os estereótipos de gênero que 

por tanto tempo marcaram a literatura voltada para o público infantil e juvenil.  

Palavras-chave: Literatura; cultura; gênero; poder; subversão.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 
 

Millions of children and youngs of the 1990s and 2000s grew up wishing to receive an owl-mail 

that delivered their invitation to study magic at Hogwarts, as well as the boy with round glasses and 

a ray-shaped scar on his forehead. The Harry Potter series tells the story of a boy who discovers to 

be a wizard and along with his friends tries to defeat the fearsome villain Voldemort, who 

murdered his parents when he was just a baby. Among the people who combat evil beside the 

protagonist, one of them stands out to conquer a position in the ranking of fans favoritism in front 

of Harry himself. Hermione Granger is a Harry‘s classmate, which since the beginning of the saga 

is characterized by her intelligence and who until the end becomes one of the most important 

characters in the fight against the Dark Arts.  Due to the intense identification of the audience with 

Hermione, the objective of this work was to investigate the possible representations of the 

character throughout the Harry Potter series, observing how her performativity of gender 

constitutes a substantial effect that is her identity.  We followed Hermione's ways of acting and 

relate in four books by the author J.K. Rowling: the first in the series, Harry Potter and the 

Philosopher's Stone (2000), the fourth book, Harry Potter and the Goblet of Fire (2001), the series 

last adventure Harry Potter and the Deathly Hallows (2007), as well as the screenplay for Harry 

Potter and the Cursed Child (2016), which tells the story of the characters years later in their 

adulthood. The theoretical basis of Literary, Cultural and Gender Studies has led to an 

understanding of how the relations between power and sexual differentiation in witch society 

works, from the female character of greater relevance in the series. Hermione's subversive identity 

deconstructs some cultural matrices and urges us to reflect on the gender stereotypes that have so 

long marked the literature aimed at children and young people. 

 

Keywords: Literature; culture; gender; power; subversion.  
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PRÓLOGO: A CARTA-CONVITE DE HOGWARTS
1
 

 

Eu tinha sete anos de idade quando me deparei pela primeira vez com a imagem do jovem 

personagem de óculos redondos, cabelo bagunçado e cicatriz em forma de raio na testa, que vivia 

em um armário debaixo da escada da casa dos tios. Eu assistia no cinema ao segundo filme da série, 

Harry Potter e a Câmara Secreta (2002), quando fui seduzida pelo universo mágico, no qual 

crianças podiam fazer coisas fantásticas e muito divertidas com seus poderes, como levitar objetos 

e jogar um esporte em cima de vassouras voadoras.  

No ano seguinte do despertar da minha paixão pela história do bruxinho, comecei a ler os 

livros. Já simpatizava com a ficção logo nos meus primeiros contatos com a leitura e a escrita, 

sempre procurando as histórias mais fantasiosas nas prateleiras das bibliotecas das escolas em que 

frequentei. Harry Potter veio inicialmente para me desafiar, visto que a maioria dos livros infantis 

que eu tivera o prazer de ler até então eram compostos de enredos relativamente curtos e simples, 

ao contrário da história do bruxo adolescente, que possui diversos episódios diferentes e extensos, 

que no final se conectam em uma série. O número de páginas não assustou: devorei os quatro 

primeiros livros em poucos meses para poder ler o quinto, que estava próximo de ser lançado. E foi 

então que através da literatura eu recebi a minha carta de Hogwarts e fui convidada a fazer parte 

desse universo mágico, com o qual cresci e amadureci deixando a história me cativar a se entrelaçar 

com minha própria caminhada pela vida.  

Quando me dei conta já queria ser escritora, e de ficção, claro, seguindo os mesmos passos 

da autora da série que eu tanto admirava, J.K. Rowling. Desenvolvi minha própria criatividade na 

escrita e movida pelo incentivo das professoras de redação, por um bom tempo, acreditei que 

escolheria as Letras na graduação, com o objetivo de aperfeiçoar minhas técnicas nessa tarefa. No 

entanto, optei por Jornalismo, pois acreditei que me permitiria de forma mais direta contar 

histórias. Com a oportunidade de conhecer mais sobre o campo literário no Mestrado, dei 

continuidade ao plano de carreira e agreguei conhecimentos que me deixaram cada vez mais 

fascinada pela literatura. Hoje, ainda não sou uma escritora de histórias originais que faz os leitores 

mergulharem nas águas da imaginação, mas espero com ânimo que, com esse adendo de formação, 

                                                             
1 Os bruxos na faixa etária de 11 anos recebem, através do correio-coruja, uma carta da Escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts, convidando-os a se matricularem na instituição de ensino.  
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os caminhos da criatividade se abram em minha mente e produzam textos inspiradores e úteis de 

alguma forma para as pessoas – esperando que esta dissertação seja o pontapé de futuras produções 

desse caráter. 

Como costumava dizer Antonio Candido, a literatura humaniza pela forma como nos faz 

refletir criticamente acerca da sociedade. Ela e outras modalidades artísticas apuram nossa 

sensibilidade diante de temáticas sociais importantes, a partir do debate sobre mazelas sofridas por 

grupos minoritários, como a desigualdade de gênero, o preconceito racial, a xenofobia, entre 

outras. As obras artísticas comunicam sentidos numa relação dialógica com seu público, 

colaborando para transformar ou manter valores morais e ideologias. A maneira com que as 

questões de gênero são representadas através da personagem Hermione ao longo da série Harry 

Potter foi, nesse sentido, o que me chamou a atenção no contato com seu enredo. Minha leitura foi 

uma entre tantas outras possíveis, direcionada pelo meu interesse pessoal por personagens 

femininas. Instaurado o questionamento de pesquisa, procuramos uma base teórica condizente com 

a temática proposta, direcionando e afunilando mais uma vez o olhar ideológico. A adesão a toda 

forma de ideologia é, primeiramente, uma escolha subjetiva, portanto, a neutralidade da 

investigação científica é um mito. Isto posto, cabe aqui destacar que esse estudo analisou a obra 

literária de acordo com uma das infinitas formas com que ela pode ser lida, com a motivação de 

influências ideológicas subjetivas, mas com uma análise interpretativa científica embasada 

teoricamente e metodologicamente.  

Nesta incessante busca do descobrimento de nossa missão na Terra, suspeito que a minha 

seja a de trabalhar pela igualdade e empoderamento daqueles que são colocados à margem pelas 

hierarquias sociais, pois acredito que são sujeitos que deveriam ter prioridade de atenção hoje para 

que uma sociedade mais nivelada possa progredir unida no futuro. Por enquanto, esses ideais se 

concentram em minha vivência no âmbito acadêmico, como aluna, mas espero algum dia transpor 

essas experiências como profissão. Por ora espero promover alguma forma de reflexão crítica 

diante dessa análise construída em torno de uma personagem feminina cheia de vontade de 

melhorar o mundo em que vive, assim como eu.  
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1 INTRODUÇÃO: EMBARCANDO NA PLATAFORMA 9 ¾  
2
 

 

Quem não conhece aquele bruxinho de cicatriz na testa que junto a dois amigos fizeram 

muitas crianças e adolescentes dos anos 2000 desejarem receber uma carta da escola de magia 

convidando-os a aprenderem sobre feitiços e poções? A série literária Harry Potter nasceu em 

1997, na Inglaterra, por autoria de Joanne Kethleen Rowling, pela Editora Bloomsbury
3
. A obra 

atingiu o alcance global tão rapidamente que as vendas surpreenderam a cada nova edição lançada 

e logo um contrato para a adaptação cinematográfica da saga foi oferecido pela Warner Brothers, 

que lançou o primeiro filme em 2001, aumentando ainda mais a projeção mundial da série.  

 Harry Potter é uma série literária de ficção que conta a história de um menino que em seu 

aniversário de onze anos descobre que é filho órfão de dois bruxos e, por isso, também possui 

poderes mágicos. De sobrinho indesejado que morava com os tios, passa a ser um estudante de 

Hogwarts, uma escola inglesa de magia e bruxaria. Lá ele conhece os amigos Hermione Granger e 

Rony Weasley que embarcam com ele em diversas aventuras ao longo da série. O trio tenta derrotar 

o temível bruxo das trevas que assassinou os pais de Harry, Lord Voldemort, cujo objetivo é 

liquidar o menino Potter de uma vez por todas após não ter conseguido quando ele era apenas um 

bebê. O vilão então passa por cima de tudo e todos no mundo da magia, com a ajuda de seus 

seguidores, para concretizar esse desejo maléfico.  

Dez anos se passaram entre o momento em que Harry ganhou vida nas páginas dos enredos 

até o lançamento do sétimo e último livro, fechando a aventura. A estimativa de alcance da série, 

hoje, é de cerca de 450 milhões de exemplares vendidos. As adaptações da história para o cinema 

arrecadaram cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo
4
. O público se torna 

imensurável se pensarmos que é quase impossível contabilizar quantas pessoas assistiram os filmes 

em outros meios, como nos canais de TV, alugando em locadoras de vídeo ou pela internet; e 

quantas leram os livros de outra forma, seja emprestando em bibliotecas ou de amigos.  

                                                             
2 Na versão original da obra e nos filmes a plataforma de embarque para o trem que viaja até Hogwarts fica escondida 

entre as plataformas nove e dez. O acesso só é permitido aos bruxos, que atravessam a coluna que separa as duas 

plataformas e aparecem magicamente na plataforma 9 ¾. 
3 A comercialização da sua tradução e edição no Brasil se deu três anos depois, pela Editora Rocco.  
4 Os dados são de uma postagem de junho de 2016 no blog Glamurama, do UOL.   
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O vasto público alcançado levou alguns estudiosos a inicialmente categorizarem a série 

como literatura de massa, marcada pelo seu caráter expansivo e mercadológico. A utilização de 

linguagem simples - próxima da fala cotidiana – foi uma característica alvo de muitos 

questionamentos sobre o valor literário dessa globalizada série, a partir dos critérios defendidos 

pelos formalistas na definição de literatura como ―uma forma ‗especial‘ de linguagem, em 

contraste com a linguagem ‗comum‘‖ (EAGLETON, 2006, p.7). Atualmente, com uma noção 

menos engessada sobre os gêneros textuais, temos consciência de que a definição de literatura é 

menos restrita às formas e mais relacionada aos conteúdos e às maneiras de se ler um texto, 

inserindo-se no contexto do leitor como ―uma escrita altamente valorativa, de que ela não constitui 

uma entidade estável, resulta do fato de serem notoriamente variáveis os juízos de valor‖ (Idem, 

2006, p.16-7).  

Diante da complexidade em definir um conceito único de literatura, tomaremos aqui a 

proposta dos Estudos Culturais, que guiaram esse trabalho, e que defendem que as obras literárias 

atuam de maneira ativa na sociedade, como práticas culturais, pois elas podem ―ser tanto uma 

questão daquilo que as pessoas fazem com a escrita como daquilo que a escrita faz com as pessoas‖ 

(EAGLETON, 2006, p.10). Considerando que ―o caráter de coisa organizada da obra literária 

torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar nossa própria mente e sentimentos e, em 

consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo‖ (CANDIDO, 2011, p.179) 

e que por isso ela e outras formas de contato com produções culturais são fatores que contribuem 

para a formação identitária dos sujeitos, vislumbramos a obra Harry Potter por esses caminhos.  

A teoria aponta que "o texto literário não mantém uma relação de referência com o 

'mundo'", sendo que esse "discurso literário não pode ser verdadeiro ou falso, mas sim, não pode 

ser válido mais que com relação a suas próprias premissas" (TODOROV, 1998, p.14), no entanto 

precisamos lembrar que mesmo assim ele trará, de alguma forma, traços históricos e culturais da 

sociedade em seu universo fantasioso e estes serão absorvidos e interpretados pelas mentes dos 

leitores. Em Harry Potter, o universo mágico e o ―trouxa
5
‖ coexistem e apresentam algumas 

práticas sociais em comum. Isso faz com que o leitor perceba pontos convergentes e promova um 

                                                             
5 ―Trouxa‖ é o termo – na tradução brasileira - utilizado na série Harry Potter para designar as pessoas não dotadas de 

poderes mágicos. No texto original em inglês o termo é ―muggle‖. 
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processo identificatório com alguns temas pertinentes e presentes na intersecção entre os dois 

―mundos‖, como aponta a pesquisadora Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (2015): 

 

o ficcional funciona como plausível para a narrativa ao fazer um paralelo (mas 
não representando tal qual) com a realidade: [...] em Hogwarts e em outros 

espaços sociais mágicos, existem indivíduos egocêntricos, preconceituosos e 

ambiciosos. Assim, pela duplicação dessa crítica nos espaços, a narrativa atua 

como um espelho que reflete as características presentes no individualismo da 

sociedade de consumo (p.113) 

 

Uma pesquisa realizada no Reino Unido e na Itália intitulada “The greatest magic of Harry 

Potter: Reducing prejudice” - ―A maior mágica de Harry Potter: diminuir o preconceito‖ em 

tradução livre para o português - buscou ―avaliar se os romances de Harry Potter podem ser usados 

como ferramentas para melhorar as atitudes direcionadas a grupos estigmatizados‖ (VEZZALI; 

STATHI; GIOVANNINI; CAPOZZA; TRIFILETTI, 2015, p. 105, tradução nossa). O artigo 

resultado desse estudo cita algumas das práticas sociais desse universo fantástico e como elas se 

relacionam com temas da realidade, principalmente quanto ao preconceito direcionado a grupos 

marcados pela diferença. 

 

O mundo de Harry Potter é caracterizado por hierarquias sociais e preconceitos 
resultantes, com paralelos visíveis em nossa sociedade. Primeiro de tudo, pessoas 

que não possuem poderes são profundamente discriminados no "mundo mágico". 

Outra categoria estigmatizada é a de "meio sangue" ou "sangue-ruim", bruxos e 
bruxas nascidos em famílias onde apenas um dos pais tem habilidades mágicas. 

Outros exemplos de categorias estigmatizadas são os elfos (servos e escravos dos 

bruxos), os meio-gigantes (nascidos de um pai gigante e um bruxo ou bruxa 

"comum"), os duendes (que guardam o banco dos bruxos).  Estas últimas 
categorias são constituídas por criaturas que não são "totalmente humanas‖; no 

entanto são representadas por Rowling como humanizadas e, portanto, podem ser 

facilmente percebidas como categorias humanas de status inferior. Harry tem um 
contato significativo com pessoas pertencentes a esses grupos marginalizados. Ele 

tenta compreender de maneira sensível suas dificuldades, algumas das quais são 

consequência da discriminação intergrupal, e luta por um mundo livre de 

desigualdades sociais (Idem, 2015, p.106, tradução nossa) 

 

O estudo em questão entrevistou crianças, adolescentes e adultos – leitores e não leitores de 

Harry Potter – para descobrir como se sentiam em relação a três dos grupos que mais costumam 
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sofrer preconceito na sociedade europeia: imigrantes, refugiados e homossexuais. O resultado 

demonstra que a maioria dos leitores da série apresentaram respostas com noções de igualdade e 

respeito sobre a convivência com essas pessoas. A pesquisa sugere que esses leitores se deparam 

com as interações do protagonista com personagens pertencentes a grupos estigmatizados (elfos, 

meio gigantes, meio bruxos) e a partir disso podem ter desenvolvido uma perspectiva simpática a 

grupos discriminados, aplicando esse aprendizado também na perspectiva que têm sobre grupos 

desfavorecidos no contexto social em que vivem. ―O livro literário com sua maleabilidade 

reflexiva pode causar um afrouxamento da rigidez estereotipada do pensamento, proporcionando 

novos modos de pensar e de existir, subvertendo o estado de coisas e provocando deste modo micro 

revoluções que podem se alastrar para toda a sociedade‖ (ALMEIDA, 2008, p.7). Nesse sentido, o 

que propomos com nosso objeto de estudo é também refletir sobre os valores culturais em torno de 

outra figura historicamente relegada à margem da sociedade e também das representações 

literárias: a mulher, neste caso, a partir da personagem feminina de maior protagonismo na série – a 

colega e melhor amiga de Harry, Hermione Granger.  

Em maio de 2011, a editora britânica dos livros da série Harry Potter, a Bloomsbury, 

lançou uma enquete para que os fãs escolhessem qual o seu personagem favorito da história 

de Rowling. A quantidade de votos totais ultrapassou o número de 70 mil
6
 e classificou o professor 

Severo Snape como vencedor e Hermione Granger conquistou o segundo lugar, na frente de 

personagens como o padrinho do protagonista, Sirius Black (3º) e o próprio Harry (4º). Devido à 

popularidade e ao protagonismo de Hermione na série, tida como a principal referência feminina 

para o leitor da obra, o objetivo desta pesquisa é investigar quais as possíveis representações da 

personagem ao longo da série literária, observando como suas características, modos de agir e de se 

relacionar colaboram para moldar sua(s) identidade(s). Para isso, foram consideradas as tomadas 

de posição da própria personagem nos diálogos, do narrador ao descrevê-la e a forma com que 

outros personagens figuram a jovem bruxa, já que ―as identidades flutuam no ar, algumas de nossa 

própria escolha, outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta‖ (BAUMAN, 2005, p. 19).  

Para esse percurso de análise, foram selecionados o primeiro - Harry Potter e a Pedra 

Filosofal (2000) -, o quarto - Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001) - e o último - Harry Potter e 

as Relíquias da Morte (2007) - livros da série, além do roteiro publicado da peça teatral Harry 

                                                             
6 Dados da reportagem do jornal britânico The Guardian, de agosto de 2011. 
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Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), cujo enredo traz a continuação da história no mundo 

bruxo 19 anos após as aventuras do trio adolescente na Escola de Magia de Hogwarts. O recorte do 

corpus de pesquisa foi definido com o intuito de acompanhar a linearidade etária da constituição 

identititária da personagem que, nos livros em questão, é representada com 11, 14, 17 e 36 anos de 

idade, respectivamente. Assim, pudemos observar o percurso representativo de Hermione na 

passagem da infância para a adolescência, a juventude e a adultização. A partir do método 

hermenêutico de análise, utilizamos as bases teóricas dos Estudos Culturais (EC), observando os 

contornos dessa personagem de ficção e percebendo relações sociais e culturais em seu delineado, 

já que esse campo de estudos procura ―lançar luz sobre como determinados traços da vida social, 

dentro de uma cultura específica, aparecem na obra literária, a partir das características poéticas 

que os manifestam‖ (BORDINI, 2006, p.13).  

Aderimos à estratégia metodológica de Minayo (2001) para interpretar qualitativamente os 

dados quantitativos observados e sistematizados a partir da leitura crítica dos livros da série.  

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região 

"visível, ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado 
não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. O conjunto de 

dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 
excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 2001, p.22)  

 

A partir das repetições descritivas associadas à personagem Hermione foram pensados os 

sentidos sociais e culturais sobre essas representações, que compõe a sua identidade. Minayo 

propõe três passos para o desenvolvimento das pesquisas desse caráter. O primeiro é a ordenação, 

com o mapeamento de todos os dados obtidos sobre o objeto estudado. As características mais 

recorrentes na representação de Hermione foram mapeadas nos livros e transpostas em tabelas para 

organização e consulta. A esquematização desses dados foi útil para a elaboração de gráficos que 

permitiram uma maior visualidade das repetições representativas dessa personagem. 
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O segundo passo, de acordo com Minayo (apud Gomes, 2001), é a classificação dos dados, 

através da elaboração de categorias específicas que determinem conjuntos compostos de elementos 

semelhantes entre si: 

 

A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou 

aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra 

está ligada à ideia de classe ou série. As categorias são empregadas para se 
estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar 

elementos, ideias ou expressões em tomo de um conceito capaz de abranger tudo 

isso. Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em 
qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa (p.70) 

 

As 21 características observadas na personagem foram reorganizadas e divididas em três 

categorizações temáticas: 1) Sabedoria performativa, 2) Subversão de gênero e 3) Razão e 

sensibilidade. Essas classificações nortearam o terceiro e último passo desse percurso que é a 

análise final, no qual procuramos estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos, 

de forma interpretativa. 

O conceito de identidade pós-moderna foi trazido à luz nas teorizações de Stuart Hall 

(2001) e Zygmunt Bauman (2005), que explicam que ela é fluida e um processo em constante 

transformação. A constituição de personagens está ligada às identidades que elas apresentam, 

porém, sua fluidez e inconstância, de acordo com Antonio Candido (1968), tende a ser um pouco 

menor do que a dos seres humanos reais, pelo fato de ―viverem‖ em um universo um pouco mais 

limitado que o nosso – as páginas dos livros de seus enredos.  

 

As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer 

uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedades, 

ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, ela aborda o 
conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos 

sujeitos, nos significados e nas representações (MINAYO, 2001, p.15)  
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Nesse estudo, o propósito dos Estudos Culturais, de auxiliar no entendimento de como os 

traços sociais aparecem em uma obra literária, foi aproximado das noções de gênero de Judith 

Butler (2006), para compreender como se dão as relações entre poder e diferenciação sexual na 

sociedade bruxa, a partir da personagem Hermione.  

Os processos identitários das personagens são de suma importância para a identificação do 

leitor com as temáticas dos enredos, pois representam ―a possibilidade de adesão afetiva e 

intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, transferência, etc. A 

personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos‖ (CANDIDO, 1968, p.54). Elas são os 

elementos literários que traduzem de maneira mais eficiente a nossa própria constituição de 

sujeitos, também em busca de uma identidade na tentativa de definir determinadas posições na 

sociedade marcadas pelas ideologias com as quais mais simpatizamos e procuramos perpetuar. 
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2 SUBINDO AS ESCADARIAS DO CASTELO: CULTURA E GÊNERO NA 

REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADES FEMININAS  

 

- Nós protestamos – disse Hermione, empertigando-se 

na poltrona, os olhos brilhantes. – E sou caçada do 

mesmo modo que um duende ou um elfo, Grampo! 

Sou uma sangue-ruim! 

- Não se chame de... – murmurou Rony. 

- Por que não? Sou uma sangue-ruim com muito 

orgulho! Sob a nova ordem não tenho uma posição 

melhor do que você, Grampo! Foi a mim que 

escolheram para torturar na casa dos Malfoy!  

ROWLING, 2007, p.380  

 

Os percursos desse estudo foram delineados a lápis, buscando desenhar uma personagem, 

trazendo as características que mais concisamente lhe representam. Os traços do lápis no papel são 

linhas frágeis, que podem ser facilmente apagadas e substituídas por novos contornos, em novas 

direções. Assim também funciona a identidade, sempre maleável, passível de reconstruções. 

Partindo desse pressuposto, o desafio desse trabalho foi mostrar a riqueza da personagem 

Hermione com sua pluralidade de manifestações identitárias ao longo da série Harry Potter.  

No âmbito dos Estudos Culturais (EC), ressalta-se a ―possibilidade de estudar a identidade, 

suas imbricações, conexões e contradições, bem como a identidade social, como uma totalidade 

complexa que envolve a sociedade, a cultura, a economia e a política, assim como a identidade 

individual, aquela que constitui a subjetividade e a ação‖ (VIEIRA, 2005, p.212). Os EC reúnem os 

aportes de diversas ciências na tentativa interdisciplinar de entender as relações entre cultura – 

neste caso, uma produção cultural – e sociedade. Para observarmos as representações da 

personagem Hermione  

 

os estudos sociológicos, antropológicos e psicanalíticos vão provar que o sujeito 
não possui uma identidade unitária, mas um conjunto de traços diferenciais que 

depende dos diversos contextos sociais e culturais em que está inserido, bem 

como de um aparato psíquico que também funciona como uma linguagem 

(BORDINI, 2006, p.17)  
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O conceito de identidade coabita tanto o campo dos Estudos Culturais, como os de Estudos 

de Gênero. Este último tenta desconstruir as representações construídas para os sujeitos masculinos 

e femininos, descrevendo os efeitos da diferenciação sexual patriarcal em uma padronização de 

identidades de gênero que definem estereótipos performativos para cada sexo biológico. De acordo 

com a estudiosa da área Judith Butler (2006, p.37), a identidade social não pode ser constituída 

separadamente da identidade de gênero que cada sujeito adquire para si, pois essa escolha está 

intimamente ligada com o que as posições sociais femininas e masculinas representam dentro de 

uma sociedade. 

 

2.1 A abóboda celeste no teto encantado do salão
7
: a interdisciplinaridade dos estudos de 

cultura  

 

A teoria dos Estudos Culturais aponta que as obras de arte são práticas sociais, ou seja, não 

são apenas um resultado das vivências de uma sociedade, mas também uma forma ativa de 

significação, por isso, ―ao fazer análise literária, os procedimentos dos estudos de cultura vão 

indagar as condições de possibilidades históricas e sociais de considerar esse tipo de composição 

como literatura, e vão observar as condições de uma prática‖ (CEVASCO, 2003, p.149).  

É importante destacar que nem sempre a cultura foi vista de maneira tão intrínseca à 

sociedade. O termo cultura vem do latin colere que significa ―habitar, cultivar, proteger, honrar 

com veneração‖ (WILLIAMS, 2007, p. 117). Como metáfora, até meados do século XVIII era 

relacionada à civilidade, remetendo a um espírito cordial e às boas maneiras. Quando a analogia à 

civilização vai sendo abandonada, a partir da conclusão de que a cultura é ―matéria bem mais 

complexa, espiritual, crítica e mentalmente elevada‖ (EAGLETON, 2000, p. 22), começa-se a 

pensar nela como o cultivo das faculdades mentais e espirituais, alcançado através do contato com 

―as obras e as práticas da atividade intelectual e, particularmente, artística‖ (WILLIAMS, 2007, p. 

121). A ampliação dessa noção foi importante, mas ainda elitizava o conceito, já que somente os 

indivíduos de classe social mais elevada tinham condições financeiras para aperfeiçoar suas 

                                                             
7 O teto do salão principal de Hogwarts, onde os estudantes fazem as principais refeições e se reúnem com os colegas 

para estudar, é enfeitiçado para espelhar o céu de acordo com o clima que faz fora do castelo.  
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capacidades mentais e artísticas frequentando concertos de música, visitando museus e recheando a 

biblioteca particular de livros novos.  

Com o advento dos Estudos Culturais, em meados de 1950, a noção de cultura começa a se 

expandir e passa a indicar ―um modo particular de vida, quer seja de um povo, um período, um 

grupo ou da humanidade em geral‖ (WILLIAMS, 2007, p.121). Raymond Williams, considerado o 

pai dos EC, propõe que a cultura seria, portanto, o resultado de práticas sociais que fornecem as 

bases para a criação e reprodução de significados e valores comuns a todos e que estes não estão 

presentes apenas na materialidade de produções artísticas, mas em todas as relações sociais. 

Os EC nascem em um contexto histórico de marcantes revoluções sociais em busca de uma 

sociedade mais igualitária. A devastação provocada pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

despertou revolta em diversos grupos marginalizados que sofriam mais incisivamente os efeitos de 

uma sociedade ainda em reconstrução após as batalhas, como os  

 

movimentos da juventude descontente, nos Estados Unidos com a guerra do 

Vietnã, o preconceito racial e a subjugação da mulher, na França com o sistema de 
ensino, eclodiram num ímpeto de liberação de costumes e de ideários, obrigando 

suas respectivas nações, ambas de grande poder de influência no Ocidente, a 

modificar mentalidades longamente estabelecidas (BORDINI, 2006, p.16) 

 

O gérmen desse campo teórico remete à Worker’s Educational Association (WEA), uma 

organização britânica para trabalhadores que tinha como objetivo incluir cerca de 90 mil alunos 

adultos em uma educação pública e igualitária que promulgasse os valores de uma cultura em 

comum. Três de seus professores são também autores dos textos considerados fundadores dos 

Estudos Culturais: Richard Hoggart, com The uses of literacy (1957); Raymond Williams, com 

Culture and society (1958); e Edward Thompson, com The making of the english working-class 

(1963). O intuito do WEA era fazer do ensino um processo interativo, considerando que, na 

maioria das vezes, os próprios alunos reivindicavam que os temas discutidos nas aulas fossem 

relacionados com suas vidas para que visualizassem melhor de que forma o conhecimento lhes 

seria útil. O perfil desses alunos fez com que os professores fizessem um esforço interdisciplinar, 

moldando as primeiras definições do que seriam os Estudos Culturais.  
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 O campo de estudos é formalizado com a criação do Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), em 1964, como um centro de pesquisa e ensino de pós-graduação do 

Departamento de Língua Inglesa da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. O Centro buscava 

investigar ―as relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, 

instituições e práticas culturais, assim como, suas relações com a sociedade e mudanças sociais‖ 

(ESCOSTEGUY, 1998, p. 88). Os Estudos Culturais nascem de uma insuficiência da teoria 

literária que se preocupava apenas com a imanência dos textos e deixava de lado os fatores 

socioculturais e os processos de produção e recepção de uma obra. No final da década, outro 

importante teórico se junta ao desenvolvimento da nova disciplina: Stuart Hall substitui Hoggart na 

direção do Centro (1969-1979) e incita nesse meio acadêmico novas discussões, como os estudos 

etnográficos, meios massivos de comunicação e práticas de resistência em subculturas.  

 O método de trabalho dos EC parte da análise literária para a cultural. A disciplina se torna 

útil para compreender como as relações extratextuais são internalizadas pelo texto. 

 

Isso é feito não pelo elemento em si, mas tendo em vista sua funcionalidade ao 
mesmo tempo estética, psicológica e cultural. Essa é determinada como 

decorrente do intercâmbio de necessidades provenientes da estrutura formal, de 

necessidades psicológicas oriundas do tipo de indivíduo que escreveu a obra e de 
necessidades culturais de um certo tipo de sociedade, num certo período. A 

segunda etapa determina o campo de valores socioculturais que a obra selecionou, 

refletiu, transformou ou rejeitou (BORDINI, 2006, p.14) 
 

 

O contexto histórico da origem dos estudos de cultura revelava um cenário de luta pelos 

direitos civis, incluindo os de classe, raça e gênero, "juntamente com as revoltas estudantis, os 

movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os movimentos 

revolucionários do 'Terceiro Mundo'‖ (HALL, 2011, p.44). A partir da década de 1960, Cultura 

com C maiúsculo é substituída pela noção de culturas, no plural, evidenciando ―as disputas entre as 

diferentes identidades nacionais, étnicas, sexuais ou regionais‖ (CEVASCO, 2003, p.24). A partir 

do desejo de Williams de uma cultura comum, esses grupos começam a ser trazidos a discussão não 

apenas com o intuito de democratizar o consumo de obras artísticas, mas para que fossem criadas 

condições para que todos pudessem ser também produtores de cultura, desmanchando o monopólio 

dessa função atribuído apenas a uma minoria elitista. Inicia-se uma revisão das estruturas sociais 
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que definem centros e margens, passando-se, então, a abrir espaço para a escrita de autores antes 

excluídos do cânone – mulheres, negros, homossexuais, pessoas de classes sociais mais baixas –, 

além de temáticas e personagens antes invisibilizados, como as vivências das periferias.  

Antes dos Estudos Culturais era praticamente impensável estudar uma obra que não 

pertencesse a um tradicional cânone literário, como o proposto por Harold Bloom, que em sua 

maioria destacava as produções dos hegemônicos homens brancos de classe média à alta. Hoje, a 

disciplina nos dá os aportes teóricos para poder estudar uma obra como Harry Potter, criada por 

uma mulher – figura silenciada por séculos na produção literária. É importante salientar que os 

Estudos Culturais não são a disciplina que vem ―destruir‖ o valor literário, excluir a ―alta literatura‖ 

do Cânone Ocidental e substitui-la pela ―escola dos ressentidos‖ – os que foram excluídos das 

produções artísticas por muito tempo. Williams questionava essa separação de ―alta cultura‖ e 

―cultura popular‖. Para ele, a herança cultural da tradição é de todos e deve ser mantida viva - 

mesmo que modificada - a partir de uma forma mais participatória de cultura. Os EC propõem, 

portanto, uma ―visão de cultura inseparável de uma visão de mudança social radical e que exige 

ética de responsabilidade comum, participação democrática de todos em todos os níveis da vida 

social e acesso igualitário às formas e meios de produção cultural‖ (CEVASCO, 2003, p.139).  

A expansão dos meios de comunicação de massa, principalmente pelo advento da televisão 

na década de 1960, também aparece como fator importante para que as produções culturais fossem 

mais amplamente distribuídas. O progressivo ritmo de disseminação e consumo das obras artísticas 

dá origem ao termo ―indústria cultural‖, criado por Theodor Adorno (1950) para designar a 

situação da arte na sociedade capitalista industrial. O conceito remete ao ritmo de produção cultural 

que se acelera cada vez mais na tentativa de acompanhar o ritmo mercadológico.  

Com a virada do século XX para o XXI, o fenômeno da globalização intensificou, ainda 

mais, as relações de consumo cultural. Harry Potter como uma literatura mundialmente difundida 

não poderia deixar de seguir essa lógica: além dos sete livros e os oito filmes, a história também 

abre o nicho de mercado para uma grande variedade de produtos derivados nas indústrias da moda, 

brinquedos, jogos, alimentícia e outras que tentam reproduzir os elementos de seu mundo mágico. 

A história também ―ganhou vida‖ na construção de um parque temático chamado The Wizarding 

World of Harry Potter (O Mundo Mágico de Harry Potter, em tradução livre), localizado em 

Orlando, nos Estados Unidos. Atualmente, o universo bruxo de Rowling continua rendendo 
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produções cinematográficas com a franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam, adaptação 

cinematográfica do livro da mesma autora com dois primeiros filmes já lançados (2016 e 2018). 

O que nos interessa aqui é como esse alcance global de um produto cultural pode interferir 

nos processos identitários: a globalização alterou nossas fronteiras de tempo e espaço, 

multiplicando nossas opções de grupos sociais e produções culturais de referência com os quais 

podemos nos identificar e espelhar nossas maneiras de ser. Dessa forma, as relações entre cultura, 

sociedade e sujeito se tornam ainda mais complexas, como veremos no tópico seguinte ao 

discutirmos as identidades pós-modernas.  

 

2.2 O Chapéu Seletor e as casas de Hogwarts
8
: identidades e pertencimentos  

 

Quando conhecemos uma pessoa nova, nossa primeira forma de interação costuma ser a 

pergunta ―quem é você?‖ e, então, o que vem automaticamente à mente para responder quase 

sempre tem relação com nossa função na sociedade capitalista, nossa profissão. Também, é comum 

responder quem somos em relação a nossa posição dentro de grupos sociais a que pertencemos: 

família, comunidade escolar, igreja, grupo de amigos, etc. Manifestamos nossas identidades em 

diversos segmentos da sociedade, assumindo uma posição em cada um deles, nos tornando tão 

múltiplos que é difícil definir uma essência de um ―quem sou eu‖ único. O conceito de identidade é 

muito complexo e nada conclusivo, principalmente, em decorrência das mudanças sociais que 

resultaram na modernidade líquida, termo utilizado por Zygmunt Bauman (2005) para designar a 

fase em que vivemos hoje na qual ―o mundo em nossa volta está repartido em fragmentos mal 

coordenados, enquanto as nossas existências individuais são fatiadas numa sucessão de episódios 

fragilmente conectados‖ (p. 18). De acordo com Stuart Hall (2011), vivemos uma espécie de ―crise 

de identidade‖ em que ―as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 

visto como um sujeito unificado" (p.7).  

                                                             
8 Os alunos ingressantes na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts passam por um processo de seleção para uma das 

quatro casas – Grifinória (Gryffindor), Sonserina (Slytherin), Corvinal (Ravenclaw) e Lufa-Lufa (Hufflepuff) – através 

de um ritual no qual recebem o Chapéu Seletor em suas cabeças e este espia suas mentes para selecioná-los para as 

casas de acordo com as características mais marcantes em suas personalidades. 
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Aquela identidade linear estabelecida desde o nascimento e fixada até a morte do sujeito em 

estáveis tradições e estruturas já não funcionam no mundo pós-moderno, período 

 

entendido como uma decisiva mutação histórica, a partir do capitalismo industrial 
e das categorias e valores ocidentais (Hassan, 1987). Como afirma Lather (1994), 

as várias posições denominadas pós-modernas ou pós-modernidade são respostas 

das diversas áreas de conhecimento à crise contemporânea da representação, das 

profundas incertezas sobre o que constitui uma adequada representação da 

realidade social (SILVA, 1999, p.106) 

 

 Antes da pós-modernidade, poderíamos dizer que se uma pessoa nascia com um 

determinado "status", geralmente pré-determinado pela classe social da família em que se 

encontrava, não tinha muita flexibilidade para mover-se tão além do degrau hierárquico herdado 

pela situação familiar. ―Houve um tempo em que a identidade humana de uma pessoa era 

determinada fundamentalmente pelo papel produtivo desempenhado na divisão social do trabalho, 

quando o Estado garantia (se não na prática, ao menos nas intenções e promessas) a solidez e a 

durabilidade desse papel‖ (BAUMAN, 2005, p.51). Dessa forma, se a pessoa nascia de um pai que 

fosse ferreiro, ela provavelmente assumiria essa mesma carreira durante toda a sua vida.  

Em algumas sociedades, essa continuidade era assegurada de maneira formalizada e 

legalizada, como o sistema de castas na Índia, que determinava o pertencimento do sujeito – desde 

o seu nascimento - em alguma das quatro classes principais com base nas crenças do hinduísmo: os 

brâmanes (sacerdotes), os kshatriyas (guerreiros), os vaishyas (camponeses e comerciantes), os 

shudras (servos), além dos párias – também conhecidos como dalits ou "intocáveis" - considerados 

excluídos desse sistema e, portanto, marginalizados pela sociedade. Apesar de a Constituição 

indiana ter abolido o sistema de castas há mais de 50 anos, ainda hoje essa marca incide sobre 

algumas relações sociais. Esse exemplo, mantido por muito tempo de maneira coercitiva, é um dos 

poucos que restaram em um contexto atual de um ―admirável mundo novo das oportunidades 

fugazes e das seguranças frágeis‖ no qual ―as identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, 

simplesmente não funcionam‖ (BAUMAN, 2005, p. 33).  

Alguns fatos históricos que contribuíram para a mudança da concepção unificada de sujeito 

foram a Reforma e o Protestantismo, que revisaram as formas de ligação entre as consciências 
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individuais e as ideologias das instituições religiosas; o Humanismo Renascentista, que trouxe a 

figura do homem para o centro do universo; as revoluções científicas e o Iluminismo, que tornaram 

o século XVIII conhecido como o século das luzes. O sujeito do Iluminismo, tal como os ideais 

desse movimento intelectual e filosófico que vigorava na Europa, era caracterizado por um  

 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 
permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou idêntico a ele – ao longo da 

existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa 

(HALL, 2001, p. 11)   

 

A noção de sujeito começa a mudar na metade do século XX com a teoria da socialização, 

que propõe pensar os indivíduos de forma interativa e dialógica como formado subjetivamente 

através de sua participação nas relações sociais, mas também discute como esses papéis 

desempenhados por eles sustentavam as estruturas sociais. Portanto, a identidade desse sujeito 

sociológico é vista como ―formada na 'interação' entre o 'eu' e a sociedade [...] formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 'exteriores' e as identidades que estes 

mundos oferecem" (HALL, 2001, p. 11).  

O aumento do ritmo e alcance da integração global a partir dos anos de 1970 transformaram 

o mundo em uma verdadeira "aldeia global‖, processo que costumamos chamar de globalização. 

Esse fenômeno contribuiu para o afrouxamento das identificações com a cultura nacional, que 

eram intensamente valorizadas até então, e um reforçamento de outros laços culturais além da 

nação. As alterações nas nossas noções do espaço-tempo, provocadas principalmente pelo advento 

da tecnologia e transformações nas formas de comunicação, provocam também mudanças nos 

sistemas de representação e consequentemente nas formas com que as identidades são localizadas e 

representadas.  

 

Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que 

estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram seus 
recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto 

desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais 

comuns num mundo globalizado (HALL, 2011, p.88)  



 
 

27 
 

 

É graças à globalização que são comercializadas amplamente produções artísticas de 

diversos países estrangeiros, fazendo com que séries literárias como Harry Potter atinjam o 

alcance global cativando milhões de fãs pelo mundo que se identificaram de alguma forma com as 

representações propostas pelos seus enredos. Hall (2004) explica que o sujeito pós-moderno é 

caracterizado por não possuir uma identidade fixa e permanente, pois ―à medida em que os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente‖ (p. 13). 

Além disso, o sujeito assume identidades diferentes para cada situação social – a exemplo a 

própria Hermione que, como veremos nas análises, pode ser apresentada da compaixão à frieza, 

dependendo do contexto em que está inserida. Atualmente experimentamos identidades diversas, 

às vezes até contraditórias, que disputam e nos empurram em diferentes direções. Essa transição de 

uma fase ‗sólida‘ para uma fase ‗líquida‘ da modernidade incide também sobre nossos processos 

identitários que acabam refletindo também a fluidez da sociedade, formando identidades voláteis 

que não conseguem ―manter a forma por muito tempo e, ao menos que sejam derramados num 

recipiente apertado, continuam mudando de forma sob a influência até mesmo das menores forças‖ 

(BAUMAN, 2005, p.57).  

Com as identidades em constante movimento, a crise se dá principalmente na insegurança 

dos sujeitos que antes tinham estruturas sociais de suposta durabilidade e temporalidade tomadas 

como base na definição de ―quem sou eu‖, e agora esses grupos de referência são igualmente 

móveis e velozes como nossos processos identitários. ―Quando a identidade perde as âncoras 

sociais que a faziam parecer ‗natural‘, predeterminada e inegociável, a ‗identificação‘ se torna cada 

vez mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um ‗nós‘ a que possam 

pedir acesso‖ (BAUMAN, 2005, p.30). A identificação remete ao processo em constante 

transformação no qual vivemos.  

A formação identitária é um processo comumente relacionado à infância e adolescência. 

Apesar de reunir fãs das mais variadas faixas etárias, podemos dizer que a obra Harry Potter traz 

várias características do gênero romance adolescente, como a presença de fantasia - de origem 

mitológica ou proveniente da adaptação de textos clássicos, como os contos de fadas – e as 
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intertextualidades apresentadas na composição dos enredos de J.K. Rowling. A literatura voltada 

ao público juvenil está ligada à formação identitária pelo fato destes estarem em um período de 

transição da infância para a vida adulta, quando a liberdade de assumir uma personalidade 

autêntica começa a contornar os primeiros anseios de identidades futuras. As pesquisadoras 

Rosane Cardoso e Franciele F. Baccon (2015) discorrem algumas pressuposições sobre o leitor 

jovem e concluem que 

 

a literatura é uma forma de investigação do adolescente, pois ele procura algo que 
se aproxime do que está vivendo, temáticas que possam responder questões que, 

de alguma forma, o perturbam. Será isso que provocará, possivelmente, a 

identificação com os personagens. Visando este público, as narrativas atuais - 

literárias e audiovisuais - constroem personagens de personalidade forte, mas com 
problemas e dúvidas que estão relacionadas com o crescimento pessoal, com a 

saída de casa, com o embate frente ao mundo adulto (p.93-4) 

 

 Isso é bem evidente logo no início da série fantasiosa quando em Harry Potter e a Pedra 

Filosofal (2000), o protagonista descobre que é um bruxo. Podemos dizer que essa descoberta está 

relacionada à própria busca desse "quem sou eu". O romance para adolescentes geralmente 

representa o trajeto humano pela vida, mostrando que os personagens também precisam superar 

obstáculos, descobrir suas origens e potenciais para cumprir sua missão no mundo. 

 

Pode-se dizer que cada pessoa constrói e vive uma ‗narrativa‘ e que a narrativa é a 

sua identidade. As histórias são constituídas da identidade individual do homem, 

mas se cada um permanecesse apenas identificado com sua narrativa não haveria 
vida social nem cultura humana. Por meio da linguagem, precisamente da 

narrativa estruturante, os homens passam a compartilhar sua individualidade e 

também identidades coletivas (CARRASCOZA, 2004, p.87) 

 

O fato de o enredo da série se desenrolar em um ambiente escolar, faz com que essa relação 

com a vida humana promova ainda mais identificação por parte desse jovem público, pelo fato de 

representar-lhes um espaço comum a sua rotina. ―É em Hogwarts que Harry — como qualquer 

criança de carne e osso — aprende a conviver com a ideia de coletivo, descobre o valor da amizade, 

reconhece a importância do estudo, enfim, aprende as regras básicas do jogo humano, ensaiando 

para a vida adulta‖ (PITTA, 2006, p.140).  
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 É nesses pontos em comum entre personagem e leitor que se torna evidente o processo de 

identificação dos sujeitos ao consumir uma obra. De acordo com Antonio Candido (1968), a 

personagem e o enredo exprimem em conjunto os objetivos, significados e valores que animam o 

romance. Assim como as identidades, as personagens são abordadas da mesma ―maneira 

fragmentária, insatisfatória, incompleta com que elaboramos o conhecimento dos nossos 

semelhantes‖ (CANDIDO, 1968, p.58). A incompletude descritiva em Harry Potter começa com a 

presença de um narrador-observador onipresente e onisciente apenas a Harry, ou seja, segue a linha 

dos fatos de acordo com as ações e pensamentos do protagonista; portanto, a representação de 

Hermione é constituída pela maneira com que esse narrador a apresenta. Como explica Ferreira 

(2015), em um artigo que propõe uma análise da obra Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000), 

―dessa forma, quando o narrador onisciente se sente impelido a avaliar moralmente os fatos, 

focaliza o protagonista e funde sua voz com os pensamentos deste, de maneira que é uma voz 

conjunta a que emite juízos de valor sobre as condutas humanas descritas‖ (p.125). 

A identidade das personagens literárias é tão múltipla e fluida quanto a dos seres humanos. 

A diferença é que para nós isso é imanente a nossa existência enquanto na obra essa visão é criada 

e  

 

racionalmente dirigida pelo escritor, que delimita e encerra, numa estrutura 
elaborada, a aventura sem fim, que é na vida, o conhecimento do outro. Daí a 

necessária simplificação, que pode consistir numa escolha de gestos, de frases, de 

objetos significativos, marcando a personagem para a identificação do leitor, sem 
com isso diminuir a dimensão de complexidade e riqueza (CANDIDO, 1968, 

p.58) 

 

A partir das características das personagens que nos são apresentadas podemos variar 

relativamente a nossa interpretação – visto que este é um processo subjetivo que vai depender das 

condições históricas, sociais e culturais em que se encontra o leitor e como ele fará associações 

intertextuais a partir do que está lendo. No entanto, todo escritor preza por uma ―lógica da 

personagem‖ que delimita uma linha coerente para o modo de ser de cada uma delas, tornando suas 

identidades consequentemente um pouco menos variáveis que as nossas como pessoas. ―O fato de 

o escritor escolher alguns elementos organizados de acordo com uma certa lógica de composição 

cria uma espécie de ilusão do ilimitado do caráter dessa personagem‖ (CANDIDO, 1968, p. 59-60). 
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Quando o autor seleciona apenas algumas características para descrever uma personagem, ele nos 

desperta o desejo de a conhecer mais profundamente, assim como nas relações humanas ao passo 

que nos tornamos mais íntimos dos outros e vamos conhecendo melhor seu ―interior‖.  

A identidade é um conceito muito discutido também nos Estudos de Gênero, 

principalmente sobre a identificação – ou a desentificação - dos sujeitos com as representações 

convencionalmente atribuídas ao feminino e ao masculino. Hall (2011) contextualiza que um dos 

descentramentos mais significativos das noções de sujeito decorre do início do Feminismo como 

movimento e crítica teórica nos anos 1960, repensando o sujeito cartesiano e sociológico e 

―questionando a clássica distinção entre o 'dentro' e o 'fora', o 'privado' e o 'público', constestando 

os modelos tradicionais de família, sexualidade, trabalho, as pedagogias infantis e outras relações 

que sugerem a maneira com que somos produzidos como sujeitos genereficados‖ (p.45). Abordar a 

identidade de gênero é essencial para compreender as representações da personagem Hermione, 

que em vários momentos fogem do estereótipo feminino definido por uma cultura patriarcal 

também presente no universo bruxo. O gênero é tão fluido quanto às identidades, pois sua  

 

totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida em qualquer 

conjuntura considerada. Uma coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades 
alternativamente instituídas e abandonadas, segundo as propostas em curso; 

tratar-se-á de uma assembleia que permita múltiplas convergências e 

divergências, sem obediência a um telos normativo e definidor (BUTLER, 2006, 

p.37) 

 

2.3 Bruxos, trouxas, elfos, duendes, gigantes: muito além das categorias binárias  

 

O pensamento metafísico
9
 foi e, ainda é, tradicionalmente organizado na forma de 

oposições binárias - a própria forma linguística de como atribuímos sentido às coisas, por exemplo, 

define as palavras a partir de seus antônimos: emoção/razão, natural/cultural, público/privado, 

mulher/homem. Judith Butler (2006) explica que esses ―domínios da ‗representação‘ política e 

linguística estabeleceram a priori o critério segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com 

                                                             
9 A metafísica é a doutrina da essência das coisas, do conhecimento das causas primárias e das abstrações do que está 

além da objetividade.   
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o resultado de a representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito‖ (p.18). A 

identidade de um sujeito depende das referências representativas e identitárias já existentes para 

poder se constituir e significar. De acordo com Hall (2000), "como todas as práticas de 

significação, ela (identidade) está sujeita ao 'jogo' da différance [...] envolve o fechamento e a 

marcação de fronteiras simbólicas, a produção de 'efeitos de fronteiras'" (p.106). É por isso que "as 

mulheres são construídas como 'outras', de forma que as mulheres são apenas aquilo que os homens 

não são" (IRIGARAY apud WOODWARD, 2000, p.53).  

Kathryn Woodward (2000) explicita que essa dependência entre uma identidade e outra 

envolve uma relação marcada pela diferença e pela exclusão. Utilizando-se dos argumentos de 

Derrida, ela adiciona que uma oposição binária implica um desequilíbrio necessário de poder entre 

os elementos que a compõe. ―A definição da identidade e da diferença envolve disputas entre 

grupos sociais assimetricamente situados em relação ao poder num processo em que estão 

implicadas lutas mais amplas por recursos materiais e simbólicos da sociedade‖ (HENNIGEN; 

GUARESCI, 2006, p.70). Esse poder exclusivo coloca a mulher na posição de ―segundo sexo‖, 

como Simone de Beauvoir (1949), expoente das teorias feministas, referiu-se ao papel secundário 

relegado à mulher na sociedade patriarcal
10

 ao longo da história – tradição que vem desde as 

primeiras representações de mulher, que remontam à criação do mundo, como veremos no tópico 

seguinte desse trabalho.  

Questionando essa atribuição de uma posição social secundária às mulheres, os Estudos de 

Gênero desenvolveram-se debruçados sobre a noção de identidade e introduziram novas variáveis 

em sua constituição. A estratégia da desconstrução proposta por Derrida,  

 

consiste em inverter a hierarquia tradicionalmente estabelecida entre um conceito 

e seu oposto correlato, para em seguida estabelecer, não a redução de um conceito 
a outro, como postularia a filosofia de Hegel, mas sim o jogo, a incessante 

alternância de primazia de um termo sobre o outro, produzindo, assim, uma 

situação de constante indecisão (VASCONCELOS, 2003, p.75) 

 

                                                             
10

 Entende-se por patriarcalismo ―um sistema político quase místico, invisível, trans-histórico e trans-cultural‖ 

(PISCITELLI, 2002, p.7), ―definido como controle e repressão da mulher pela sociedade masculina e parece constituir 

a forma histórica mais importante da divisão e opressão social‖ (BONNICI, 2007, p. 198). 
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Utilizando-se dessa estratégia, as feministas começaram a reivindicar algumas revisões das 

estruturas que colocavam as mulheres em desvantagem em relação aos homens, principalmente 

com a questão profissional. É importante destacar que ―desconstruir não é negar ou descartar, mas 

pôr em questão e, o que talvez seja mais importante, abrir um termo, como sujeito, a uma 

reutilização e uma redistribuição que anteriormente não estavam autorizadas‖ (BUTLER, 1998, 

p.24). 

 O Centre for Contemporary Cultural Studies, da Universidade de Birmingham, recebeu 

intervenções feministas que permitiram avanços importantes para os Estudos Culturais como 

 

a abertura da discussão a partir do slogan ―o pessoal é político‖; a expansão da 
noção de poder para todas as relações sociais e não apenas as de domínio público; 

as questões de gênero e sexualidade como também produtos dessas relações 

permeadas pelo poder; a visão do sujeito e a subjetividade, aproximada 

principalmente com a psicanálise (HALL apud CEVASCO, 2003, p.103) 

 

As discussões feministas foram pensadas, primeiramente, a partir do sujeito mulher como 

uma ―porta de entrada para compreender como operam as categorias através das quais são 

formados os sistemas históricos de diferenciação sexual‖ (PISCITELLI, 2002, p. 10). O 

Feminismo só se desenvolveu depois de permitido o acesso das mulheres à educação, que era 

muito limitado ou quase nulo até o século XIX. No Brasil, por exemplo, é apenas em 1827 que essa 

realidade começa a se modificar com o aparecimento das primeiras escolas para meninas, que 

ensinavam basicamente tarefas domésticas como cozinhar e costurar, e somente em 1860 com o 

surgimento das primeiras escolas normais, para meninos e meninas. O empoderamento pelo saber 

proporcionou às mulheres as condições necessárias para a tomada de consciência das formas de 

opressão patriarcal e a consequente tomada de atitude contra esse sistema, delineando as primeiras 

manifestações feministas. Mais adiante veremos como o conhecimento também serve de 

ferramenta empoderadora para Hermione movimentar algumas ações políticas nos enredos de 

Harry Potter.  

A revolução feminista começa a lutar por uma igualdade sexual acoplada ao compromisso 

de erradicar qualquer dominação sexista e de transformar a sociedade. Assim, nasce o Movimento 

Feminista, dividido em ―ondas‖: a Primeira Onda é a fase das primeiras letras, datada no início do 
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século XIX, quando as mulheres começaram a ultrapassar os limites do lar para estudar e assumir 

posições em instituições de ensino, geralmente como professoras; a Segunda Onda, já no final do 

século tinha como objetivo divulgar a questão feminina no combate ao papel subalterno da mulher 

através de publicações em periódicos desse caráter; a Terceira Onda começa no século XX com a 

luta por direitos iguais, como o acesso ao ensino superior, e pela cidadania plena com direito ao 

voto, reivindicado pelo Movimento Sufragista; na Quarta Onda, a partir de 1970, encontros e 

congressos internacionais discutiram a visibilidade, conscientização política e condições de 

trabalho das mulheres (TEIXEIRA, 2008, p. 58-60).  

Os Estudos Feministas investigam a origem das práticas sociais marcadas pela 

diferença/exclusão que marginalizam a mulher e propõe o seu enraizamento na maneira como é 

interpretada a diversidade biológica entre os sexos. As sociedades e culturas definem ―padrões‖ 

sociais com base nas diferenças sexuais para legitimar a divisão do trabalho, dividindo as 

profissões em mais apropriadas para homens – geralmente atribuídas à força – e para mulheres – 

associadas à delicadeza. As práticas sociais conferem significados aos elementos interpretados 

como masculinos e femininos e a inserção nesse sistema simbólico começa ainda na infância. O 

brinquedo, por exemplo, é o primeiro contato do ser humano com as práticas sociais e, de acordo 

com a teoria psicanalítica de Lacan, que propõe uma análise das primeiras etapas do 

desenvolvimento da criança, é uma das primeiras influências que formam a identidade de gênero. 

―Para os/as lacanianos/as, o inconsciente é um fator decisivo na construção do sujeito; ademais, é o 

lugar da divisão sexual e, por esta razão, um lugar de instabilidade constante para o sujeito 

‗generificado‘‖ (SCOTT, 1990, p.81). No momento em que se filtram os brinquedos pelo sexismo 

– boneca para menina, carrinho para menino – já se começa a enquadrar, mesmo que 

inconscientemente, a criança nos estereótipos
11

 de gênero, de acordo com os ―padrões sociais‖ 

impostos sobre o que é ser mulher e o que é ser homem. 

Essa pedagogia de gênero constrói um modelo para a vida adulta do sujeito: a mulher 

destinada à vida privada – lar e filhos - e o homem à vida pública - trabalho e sustento familiar. 

Essas representações sociais são ―uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

                                                             
11 O estereótipo é ―um ‗carimbo mental‘, ou melhor, uma ideia padronizada que se solidificou em nossa mente e que 

utilizamos em nossa percepção para reconhecer ou identificar os indivíduos, os acontecimentos e os objetos‖ 

(BLIKSTEIN apud CARRASCOZA, 2002, p.52) 
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social‖ (JODELET apud ÁVILA, 2007, p.20). Em Harry Potter temos exemplos da reprodução 

desses modelos, como a família Weasley, que é sustentada pelo trabalho do pai Artur no Ministério 

da Magia enquanto a mãe Molly é responsável pelos cuidados do lar e de seus sete filhos. O 

sexismo também é representado no universo bruxo dentro das instituições: há exemplos da 

predominância masculina tanto no âmbito político - no quadro de funcionários e chefias do 

Ministério da Magia – quanto no educacional - na autoria da lista de livros a serem consultados 

pelos alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts
12

, por exemplo. ―Rowling não escreveu 

um romance feminista. Ela refletiu o mundo patriarcal e hierárquico. Algumas mulheres têm 

oportunidade de serem assertivas, ocuparem posições de liderança e serem ouvidas, mas os homens 

são maioria e estão no comando‖ (DRESANG, 2006, p.238, tradução nossa). 

A partir de um panorama realizado por Donald e Heilman (2009) em pesquisa sobre o 

sexismo presente na série Harry Potter, os dados revelam a predominância masculina de 

personagens no mundo bruxo. ―Entre os estudantes nomeados nos quatro primeiros livros, existem 

29 meninas e 35 meninos. Ao final da série [...] são 115 personagens femininas e 201 personagens 

masculinas‖ (p.141, tradução nossa). A maioria dos papeis primários são masculinos: o 

protagonista, o vilão, o mentor do herói, o auror
13

 mais forte, o padrinho, o ministro da magia, a 

dupla de personagens engraçados. Mesmo assim Hermione fica na frente quando se trata do 

favoritismo dos fãs, como refletiram os resultados da enquete da Editora Bloomsbury, apresentada 

na introdução desse trabalho.  

Observando a relação entre as práticas sexistas da sociedade e as representações de 

Hermione no universo fantástico de Harry Potter este estudo foi guiado pelo conceito de gênero 

como categoria de análise, partindo do princípio de que os corpos são elaborados socialmente. 

Linda Nicholson (2000) explica que o ―‗gênero‘ sempre foi desenvolvido e é sempre usado em 

oposição à ‗sexo‘, para descrever o que é socialmente construído, em oposição ao que é 

biologicamente dado‖ e ―tem sido cada vez mais usado como referência a qualquer construção 

social que tenha a ver com a distinção masculino/feminino‖ (p.9). Judith Butler (2006) acredita que 

essa relação mantém os tradicionais binarismos e que ―o gênero não está para a cultura como o sexo 

para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‗a natureza sexuada‘ ou ‗um 

                                                             
12 A lista de materiais do primeiro ano de Harry, por exemplo, é composta de oito livros, os quais têm como autores 

três mulheres e cinco homens (ROWLING, 2000, p. 61)  
13 Caçador de bruxos das trevas. 
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sexo natural‘ é produzido e estabelecido como ‗pré-discursivo‘, anterior à cultura, uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual age a cultura‖ (p.25).  

O determinismo biológico, que colocava o sexo como parâmetro para definir papéis sociais 

tradicionais, aos poucos se transforma conceitualmente como a base sobre a qual os significados 

culturais são construídos. A historiadora Joan Scott (1990) discorre que o gênero ―torna-se uma 

forma de indicar construções culturais – a criação inteiramente social de ideias sobre os papeis 

adequados aos homens e às mulheres‖ (p. 75). De acordo com Scott, as noções de gênero podem 

ser divididas em quatro dimensões: 1) simbólica, incluindo os papeis sociais, por exemplo os 

atribuídos ao feminino, como os de mãe e esposa; 2) normativa, composta das representações 

figuradas por instituições religiosas, educativas, políticas; 3) organizacional, definindo hierarquias 

dentro dos sistemas econômicos, educacionais, políticos; e 4) subjetiva, explicitando a composição 

das identidades (1990, p. 86-7). Para interpretarmos as representações que compõe a identidade de 

Hermione focamos prioritariamente nesta última dimensão, porém sempre fazendo referência às 

outras três para situar a personagem no contexto histórico, social e cultural em que vive e a partir 

disso tecer uma análise condizente com a metodologia dos Estudos Culturais.  

Os estudos envolvendo práticas feministas por muito tempo enfatizaram as diferenças entre 

homens e mulheres com teorias generalistas que definiam um sujeito feminista universal. A antiga 

―conceitualização homogeneizante, até etnocêntrica, da categoria mulheres, na qual há uma 

tendência a minimizar ou apagar a diversidade‖ (PISCITELLI, 2002, p.17) revoltou 

principalmente as mulheres negras e as de Terceiro Mundo que questionaram o movimento 

feminista seminal centrado nas reivindicações de mulheres brancas e de classe média que 

estiveram à frente do movimento no início. A discussão passou assim para além do que une as 

mulheres, refletindo também sobre o que se diferencia entre elas. Nos últimos anos, algumas 

teóricas do gênero, como Judith Butler, acreditam que estamos passando por um período de 

pós-feminismo, que propõe uma abordagem mais humanista do gênero, revisando a categoria e 

demonstrando a importância de intersecionalidades como raça, classe, etnia e região incluídas 

como fatores constituintes das identidades, convergindo com a noção de Stuart Hall de identidade 

fragmentada no contexto pós-moderno. O conceito de pós-feminismo remete à existência de uma 

multiplicidade de feminismos, recusando uma hegemonia do sujeito feminino. Afinal, existem 
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tipos diferentes de mulheres, com necessidades, desejos e reivindicações diferentes, porém todas 

continuam tendo algo em comum: a situação de opressão.  

 

A insistência sobre a coerência da unidade da categoria das mulheres rejeitou 

efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e políticas em que 

é construído o espectro concreto das ―mulheres‖. Alguns esforços foram 

realizados para formular políticas de coalizão que não pressupunham qual seria o 
conteúdo da noção de ―mulheres‖. Elas propõem, em vez disso, um conjunto de 

encontros dialógicos mediante o qual mulheres diferentemente posicionadas 

articulem identidades separadas na estrutura de uma coalizão emergente 

(BUTLER, 2006, p.35) 

 

É importante lembrar também que o gênero como categoria de análise implica não só o 

estudo de mulheres, mas também o estudo do outro, observando o jogo da differánce e como são 

produzidas as relações sociais entre os sexos. Afinal, ―qualquer informação sobre mulheres é 

necessariamente sobre homens‖ (SCOTT, 1990, p.75) e todo ―significado só existe em relação a 

outro significado oposto. Algumas teóricas feministas afirmam ser o gênero ‗uma relação‘, aliás, 

um conjunto de relações, e não um atributo individual‖ (BUTLER, 2006, p.28). Por isso as 

representações de Hermione ao longo da série literária foram observadas a partir das descrições do 

narrador e dos diálogos da jovem bruxa com outros personagens, atentando para como ela se 

posiciona e como é tratada nas relações sociais. Construir uma identidade é agregar ou refutar 

características a partir das relações dialéticas entre o eu e os outros que convivem comigo.  

A constituição de uma identidade social - que define a consciência e percepção de si mesmo 

adquirida através das vivências - desvinculada da constituição da identidade de gênero - que define 

a identificação com os papeis sexuais - é um mito. A expectativa de um comportamento adequado 

para o homem e a mulher nas relações sociais baseadas no sexismo torna rígidas e estereotipadas as 

formações identitárias. 

 

A ―unidade‖ do gênero é o efeito de uma prática reguladora que busca uniformizar 
a identidade do gênero por via da heterossexualidade compulsória. A força dessa 

prática é, mediante um aparelho de produção excludente, restringir os significados 

relativos de ―heterossexualidade‖, ―homossexualidade‖ e ―bissexualidade‖, bem 
como os lugares subversivos de sua convergência e ressignificação (BUTLER, 

2006, p.57) 
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A desconstrução incitada pelos Estudos de Gênero, portanto, propõe a quebra dos 

binarismos para a abertura de reflexões sobre sujeitos que não se encaixam nos modelos binários, 

produzindo homens e mulheres multifacetados, afinal ―as ficções reguladoras do sexo e do gênero 

são, elas próprias, lugares de significado multiplamente contestado, então a própria multiplicidade 

de sua construção oferece a possibilidade de uma ruptura de sua postulação unívoca‖ (BUTLER, 

2006, p.58). 

  

2.4 O dormitório feminino no alto da torre
14

: a mulher de princesa à bruxa na representação 

literária  

  

A representação é uma construção de significados compartilhados que definem ideias ou 

objetos com características consensuais entre os membros de uma cultura. A reprodução dessas 

representações sociais é essencial para a manutenção da ordem e do status quo de uma sociedade. 

De acordo com o historiador Roger Chartier (1991), ―a representação é o instrumento de um 

conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente substituindo-lhe uma ‗imagem‘ capaz de 

repô-lo em memória e de ‗pintá-lo‘ tal como é‖ (p.184). No entanto, Michel Foucault (2001) nos 

esclarece que essas imagens não são exatamente fiéis aos seus correspondentes reais, ao 

desenvolver uma reflexão a partir da obra de René Magritte (1929) que traz o desenho de um 

cachimbo e abaixo a legenda ―Ceci n'est pas une pipe‖ - isto não é um cachimbo, na tradução livre 

para o português. Mesmo assim, as representações coletivas estabelecem características 

padronizadas para objetos, ideias e pessoas, influenciando as ―matrizes de práticas construtoras do 

próprio mundo social‖ (CHARTIER, 1991, p.183).  

Um dos primeiros registros da representação feminina pertence aos mitos sobre a origem do 

mundo. Na mitologia grega, temos Gaia, a Mãe Terra, e a primeira mulher humana é Pandora, esta 

aparece como forjada por Zeus para se vingar de Prometeu por ter roubado o fogo dos deuses. 

Pandora desobedece às recomendações que lhe foram dadas e abre uma caixa que acaba liberando 

                                                             
14 Os dormitórios dos alunos da Grifinória ficam na torre mais alta do castelo de Hogwarts, sendo os quartos femininos 

para um dos lados da escada e os masculinos para o outro.  
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todos os males do mundo. O comportamento é análogo ao da primeira mulher de acordo com a 

religião cristã, reforçando a depreciação dessas primeiras figurações do feminino, quando na bíblia 

Eva sucumbe ao fruto proibido e instaura o pecado no mundo. Como as mulheres foram privadas 

do direito à educação por muito tempo, as primeiras representações da figura feminina na literatura 

ficaram por conta do seleto grupo de letrados que construíam o cânone: os autores homens.  

 

Por um lado, a teoria da diferença sexual de Irigaray sugere que as mulheres 

jamais poderão ser compreendidas segundo o modelo do ―sujeito‖ nos sistemas 

representacionais convencionais da cultura ocidental, exatamente porque 

constituem o fetiche da representação e, por conseguinte, o irrepresentável como 
tal. [...] As mulheres também são uma ―diferença‖ que não pode ser compreendida 

como simples negação ou como o ―Outro‖ do sujeito desde sempre masculino 

(BUTLER, 2006, p.40) 

 

Encontramos essa imagem feminina de autoria androcêntrica representada também de 

forma binária e oposta entre si: a mulher romântica, como a amante idealizada, a princesa inocente 

e dócil, e em contrapartida, a mulher vinculada a figuras demoníacas da tradição oral, como as 

bruxas, as feiticeiras.  

 

Os homens sempre estiveram prontos a ditar padrões e comportamentos para que 

as mulheres, os seres sob seu comando, estivessem e continuassem na mesma 

posição de oprimidas, mesmo que inconscientemente. Para aquelas que não 
cumprissem suas regras: a loucura, demonização, a tentativa de ser um homem. Se 

uma mulher ousasse não ser um enfeite, submissa, usando sexo apenas para 

satisfazer o marido, a reprodução, era considerada demoníaca, uma filha de Eva 

(COELHO; RAMOS, 2017, p.484-5) 

 

 O termo ―bruxa‖ remete à Idade Média e denominava as mulheres que praticavam 

costumes considerados sobrenaturais, como a cura com plantas medicinais e algumas práticas 

ritualísticas particulares. O modo de vida das bruxas ia de encontro a duas grandes instituições: a 

ciência médica e a religião. Além disso, essas mulheres também foram representadas no imaginário 

coletivo como símbolos dos apetites eróticos reprimidos ou proibidos, já que era comum as bruxas 

preferirem manter relações afetivas casuais com diferentes parceiros, ao invés de assumirem o 

compromisso de um casamento monogâmico. Do século XIII ao XVII uma intensa perseguição 
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religiosa no continente europeu exterminou milhares dessas mulheres que fugiam à tradicional 

domesticidade esperada como comportamento feminino.  

 No século XIX, as primeiras manifestações feministas mobilizaram argumentos críticos em 

torno dessas representações estereotipadas da mulher, descontruindo e reconstruindo aos poucos o 

sujeito feminino.  

 

A crítica feminista propõe-se a um tipo de ‗desconstrução‘ das imagens femininas 

que foram criadas nas grandes obras dos escritores homens para o surgimento de 
uma nova ideia de mulher, não apenas a mulher leitora ou escritora, mas um 

diálogo sobre sexo, religião, profissão e outros tópicos importantes (DE PAULA, 

2011, p.43) 

 

A figura da bruxa, portanto, foi sendo ressignificada, passando de vilã à heroína em 

diversos exemplos contemporâneos. Algumas releituras de contos de fadas clássicos têm 

aproveitado a temática da identidade fragmentada do indivíduo, que manifesta suas qualidades, 

mas também seus defeitos, como a bruxa Malévola, que nas histórias da Bela Adormecida é 

malvada, mas na nova versão cinematográfica da Disney (2014) descobrimos que seu lado bondoso 

é ainda maior. Em Harry Potter também é evidente essa fragmentação do herói quando o 

personagem Sirius Black, padrinho do protagonista, reflete que ―O mundo não se divide em 

pessoas boas e más. Todos temos Luz e Trevas dentro de nós. O que importa é o lado o qual 

decidimos agir‖.  

Mesmo que Hermione supere a representação negativa vinculada às bruxas da Idade Média 

e possa ser construída como uma personagem predominantemente bondosa na série Harry Potter, 

ainda temos em sua constituição as marcas desse preconceito histórico. A obra de J.K. Rowling 

dialoga com textos diversos e entre eles a própria história mundial. Em alguns estudos sobre a obra, 

o vilão Voldemort é interpretado numa analogia a Adolf Hitler, fazendo referência a um ditador 

opressor que quer exterminar os ―não-puros‖; os judeus perseguidos pelo Nazismo se transformam, 

portanto, nos nascidos ―trouxas‖, estigmatizados como os ―sangue-ruins‖. No último livro da série, 

acontece uma grande caçada a essa categoria de bruxos que é perseguida pelos Comensais da 

Morte, os seguidores de Lord Voldemort. Hermione é uma dessas nascidas trouxas e além de sofrer 
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preconceitos ao longo da saga, acaba se transformando em uma das ―sangue-ruins‖ mais 

procuradas pelos vilões, por combate-los junto com Harry.  

  Por ser uma história fantasiosa, Harry Potter está dentro do campo da literatura fantástica. 

O filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov explica que "o fantástico é a oscilação 

experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, frente a um acontecimento 

aparentemente sobrenatural" (1998, p. 31). Ao se deparar com esse acontecimento, o leitor deve se 

questionar se a história contada se "trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, 

e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou se o acontecimento se produziu realmente, é parte 

integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis que desconhecemos" (Idem, 

1998, p. 30). O fantástico, portanto, se define por ocupar o espaço temporal desta incerteza do 

leitor. Ao finalizar a leitura, ele deve então optar por um dos dois caminhos possíveis, deixando o 

campo do fantástico para adentrar em algum dos gêneros vizinhos: o estranho ou o maravilhoso.  

 

Ao finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver feito, toma, entretanto, 

uma decisão: opta por uma ou outra solução, saindo assim do fantástico. Se 

decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os fenômenos 
descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero: o estranho. Se, pelo 

contrário, decide que é necessário admitir novas leis da natureza mediante as 

quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso 

(TODOROV, 1998, p. 47)  

 

O leitor de Harry Potter admite as leis da magia como verdadeiras e válidas para aquele 

universo, por mais que elas não sejam condizentes com as leis naturais. Mesmo como uma obra 

predominantemente do gênero literário maravilhoso, o universo bruxo da série é descrito como um 

paralelo ao mundo ―trouxa‖, com algumas práticas e instituições comuns entre os dois contextos, 

embora apresentem particularidades diferentes: no universo mágico também existem famílias, 

governos, escolas, empresas, produções culturais, esportes, etc., e essas estruturas também 

funcionam a partir de sistemas hierárquicos que atribuem posições e funções sociais a cada sujeito 

dentro de cada grupo, colaborando para a constituição de suas identidades. No caso de Hermione, 

seu perfil identitário está ligado a algumas representações de gênero convencionalmente atribuídas 

aos sujeitos femininos, mas também a algumas subversões dos estereótipos de feminilidade, a 

partir desses contextos.  
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A estudiosa de literatura para crianças e adolescentes Eliza Dresang (2002) observou 

algumas respostas a uma enquete lançada por um website de fã clube não-oficial de Harry Potter 

com a seguinte questão: ―Você já teve a impressão de que os livros de HP são sexistas?‖
15

. Dresang 

transcreve a opinião de uma das fãs, que respondeu:  

 

O mundo mágico como retratado por JKR (J. K. Rowling) é uma imagem irônica 
ou cópia da nossa própria sociedade [...] é muito provável que reflita os 

mecanismos, instituições sociais e opiniões que consideramos sexistas. E assim o 

é. O Ministério da Magia é dominado pelos homens. Porque nossos ministérios o 

são. Há poucas bruxas em posições de liderança em qualquer lugar porque é o 
mesmo no nosso mundo. É parte da representação irônica do mundo trouxa em 

seu paralelo - o mundo mágico (DRESANG, 2002, p. 237, tradução nossa) 

 

Em um artigo produzido para o livro The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a 

Literary Phenomenon (2002), a pesquisa de Dresang abordou os quatro primeiros livros da série 

para avaliar o quão a mulher de maior protagonismo em Harry Potter poderia estar marginalizada 

em relação ao sistema no universo bruxo. A autora conclui que a autodeterminação da personagem 

a impulsiona para frente apesar das barreiras que ela precisa enfrentar, como o preconceito pelo seu 

sangue trouxa e a dominação masculina no mundo bruxo. ―Rowling parece ter tido sucesso, até 

agora, desenvolvendo uma adolescente emergindo, que aparece armada de resistência na maioria 

das perigosas relações de gênero e não recua ao silêncio, intimidada pelo mundo masculino‖ 

(DRESANG, 2002, p.229, tradução nossa). 

 Nossa análise busca seguir os passos dessa pesquisadora e também verificar se a lógica da 

personagem manteve-se nessa linha de representação e que novas características foram adicionadas 

para formar mais tarde a identidade de uma Hermione adulta em Harry Potter e a Criança 

Amaldiçoada (2016).  

 

 

 

                                                             
15 ―Do You Ever Get The Feeling the HP Books Are Sexist?‖ (Yellow Cherry Blog)  
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3 UMA ENCICLOPÉDIA MÓVEL: AS MULTIPLICIDADES IDENTITÁRIAS DE 

HERMIONE  

 

 

- Você é um gênio – repetiu Rony, assombrado.  

- E é mesmo, Hermione – concordou Harry, com 

fervor. – Não sei o que faríamos sem você.  

 

ROWLING, 2007, p.330 

 

A popularidade de Hermione entre o público de Harry Potter é tão grande que 

frequentemente J.K. Rowling é questionada a respeito do porquê de o protagonista ser do sexo 

masculino. A autora explicou em entrevista transcrita no artigo da pesquisadora Eliza Dresang 

(2002) que ―Harry simplesmente surgiu inteiramente desenvolvido em sua mente, e que o fato de 

ter criado uma Hermione tão indispensável para as aventuras da trama faz com que ela se sinta 

menos culpada de não ter colocado uma Harriet de vestido para protagonizar a série‖ (p.220, 

tradução nossa). O público da série também parece concordar com a essencialidade da 

personagem: na internet circulam imagens de fãs segurando cartazes com os dizeres ―Sem 

Hermione Harry teria morrido no primeiro livro‖. As características mais corriqueiramente 

relacionadas à personagem são inteligência, determinação, amizade e coragem. A garota faz da 

leitura e do conhecimento os seus principais aliados para o seu aperfeiçoamento em magia.  

A escritora da série costuma destacar a importância da escolha dos nomes de seus 

personagens. Entre Harry, Rony e Hermione, a menina é a que tem o nome mais incomum, 

chamando nossa atenção. Pela etimologia, verificamos uma derivação do nome Hermes, deus 

grego que possui diversos atributos, dentre eles a divindade da magia. Ao passo que adentramos no 

universo mágico proposto por Rowling através da leitura da obra, percebemos que a autora faz 

referências tanto mitológicas, quanto históricas e literárias na criação de seus enredos, como 

quando nomeia as personalidades bruxas famosas cujas imagens estão impressas nas embalagens 

de um doce que Harry compra durante a viagem até a escola de magia: ―Logo não tinha só 

Dumbledore e Morgana, como também Hengisto de Woodcroft, Alberico Grunnion, Circe, 

Paracelso e Merlin‖ (ROWLING, 2000, p.92). O primeiro, terceiro e quarto nomes são 

personagens de criação original da autora, enquanto Morgana e Merlin são magos rivais das 
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tradicionais lendas medievais sobre o Rei Arthur, Circe é uma feiticeira maligna da mitologia grega 

- conhecida também pelo episódio com Ulisses, na Odisseia (VIII a.C.), de Homero - e Paracelso, 

um médico, alquimista suíço-alemão que desenvolveu trabalhos sobre o zinco no século XVI.  

Na investigação das referências que a autora poderia ter feito ao batizar Hermione, 

constatamos que esse nome carrega uma herança significativa da tradição mitológico-literária. 

Segundo Dresang (2002), na mitologia grega Hermione é a filha de Helena de Troia e Menelau, rei 

de Esparta. No contexto mitológico, a mãe abandona a família e foge para viver um romance com o 

príncipe Paris, também de Troia como ela. A princesa Hermione, portanto, tem uma infância 

conturbada pelo abandono da mãe e pelas ausências do pai que viaja constantemente para guerras 

de conquista e defesa de territórios. Quando adulta, é prometida primeiro a Orestes
16

 e depois a 

Neoptólemo
17

 mas acaba casando-se com este último. A figura de Hermione aparece na tragédia 

Andrômaca (425 a.C.), de Eurípedes, na qual sua personagem segue a linearidade mitológica e se 

ocupa com planos de vingança ao marido Neoptólemo, pelo fato deste ter tomado Andrômaca 

como amante, uma mulher  

 

Trazida para a Ftia por Neoptólemo, após a queda de Tróia, vê-se constrangida a ser 

concubina deste e dá à luz um filho, Molossos, pelo que é hostilizada pela ciumenta 
Hermíone, a estéril filha de Menelau, com quem Neoptólemo casara. Aproveitando a 

ausência do marido, a filha de Helena prepara a morte da Troiana e do filho. Salva-os 

a intervenção do velho rei Peleu, pai de Aquiles e avô de Neoptólemo (FERREIRA, 

1972, p. 452) 

 

Hermione foge da ira do marido, provocada pelos seus atos falhos de vingança, e vai viver 

com Orestes, que mais tarde assassina o próprio Neoptólemo como vingança deste por ter lhe 

roubado sua prometida esposa. O casal então vive por muitos anos como monarcas de Esparta, 

Micenas e Épiro, territórios conquistados por Orestes. A Hermione de Eurípides é representada 

como uma mulher que utiliza o intelecto e a determinação para alcançar seus objetivos, algumas 

características deixadas de herança à personagem de Rowling, que também manifesta claramente 

esses traços. O ciúme e o desejo de vingança também aparecem nas relações sociais da Hermione 

                                                             
16 Filho do rei Agamemnon, de Micenas.  
17 Filho de Aquiles, rei de Épiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agamemnon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micenas
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de Harry Potter, como especificaremos adiante, porém não como características ligadas entre si e 

não tão intensificadas a ponto de provocarem atitudes homicidas, como em Andrômaca. 

A manifestação literária de Hermione ainda se perpetua ao longo dos séculos com a 

aparição do nome nos Contos de Inverno, de Shakespeare (1611), que batiza a esposa do rei 

Leonte, que no contexto da obra manda prendê-la devido aos ciúmes da relação dela com o amigo 

Polixeno, rei de Bohemia. Enclausurada e grávida da filha Perdita, Hermione forja a própria morte 

e entrega a criança aos cuidados de uma família da comunidade. Anos mais tarde, o rei Leonte 

reencontra a filha perdida e logo Hermione reaparece revelando que ainda estava viva. A família se 

reconcilia e celebra o casamento de Perdita com o filho de Polixeno, este que também teve a 

amizade restituída com Leontes após a volta das mulheres ao reino. Novamente o nome é 

designado a uma personagem marcada pela determinação em busca de seus objetivos – afinal 

aguarda anos para concretizá-los. Somando-se a essa qualidade também notamos o desejo de fazer 

justiça, no caso da obra de Shakespeare, em benefício próprio diante da sua injusta prisão ordenada 

pelo marido, enquanto a personagem de Rowling luta para combater as injustiças direcionadas a 

ela, mas também luta pelos direitos de outros personagens em situação vulnerável, como 

discorreremos mais a frente no texto.  

Finalizando a trajetória literária do nome, temos Hermiones em mais dois romances 

relacionados entre si: Mulheres apaixonadas, do britânico D.H. Lawrence (1920) e HERmione, da 

estadunidense Hilda Doolittle (1981). Segundo Dresang (2002), Hilda esteve em uma estreita 

relação com Lawrence entre os anos de 1914 e 1918. O enredo de seu famoso romance de 1920 - 

dois anos após o período de proximidade com Doolitle - inclui uma das protagonistas chamada de 

Hermione, uma mulher em busca de compreensão e controle intelectual sobre seu ambiente. Já o 

romance de Hilda é uma autobiografia escrita em 1927, mas publicada somente 54 anos depois por 

sua filha Perdita - que possui o mesmo nome da filha de Hermione dos Contos de Inverno.  

As Hermiones dessa tradição literária conduzida principalmente pelo cânone ocidental 

possuem um ponto em comum, ―têm as vidas controladas por homens ao seu redor, ainda que elas 

sejam mulheres fortes que usam a sua inteligência e posição social para procurar seu destino no 

mundo‖ (DRESANG, 2002, p.216, tradução nossa). Esses traços também se manifestam na 

Hermione de Rowling, afinal ―todas as obras literárias, em outras palavras, são ‗reescritas‘, mesmo 

que inconscientemente pelas sociedades que as leem‖ (EAGLETON, 2006, p.18). A Hermione 



 
 

45 
 

bruxa também age no contexto em que está inserida utilizando o saber como principal ferramenta 

para conquistar seu lugar no mundo mágico. Os textos literários caracterizam-se por esse diálogo 

com os textos clássicos da tradição, propondo não uma cópia, mas uma emulação destes, conceito 

que pode ser entendido como   

 

um esforço que leva o imitador a igualar, se não a ultrapassar, o próprio modelo, 

definição corroborada por Quintiliano, segundo o qual ―só pela imitação não há 

crescimento‖, pois ―também serão celebrados aqueles que forem considerados como 
tendo superado os seus antecessores e ensinado os seus sucessores‖. Pode-se 

perceber, então, que no conceito de emulação encontram-se as noções de rivalidade e 

superação. O sentimento da emulação desperta no artista um desejo de ―rivalizar com 
o que parece haver de melhor em cada um dos antigos‖ e de ―superar as 

particularidades dessas obras‖ (QUINTILIANO apud SALTARELLI, 2009, p. 

254-5) 

 

A pluralidade identitária de uma personagem, tal como constatamos em Hermione e que 

será mais detalhadamente descrita nas páginas seguintes deste trabalho, é um dos reflexos também 

desse desejo de superação que move a criatividade dos escritores em direção a uma composição de 

personagens cada vez mais complexa. Neste trabalho, as características da personagem foram 

observadas nos enredos dos quatro livros selecionados como corpus de pesquisa – Harry Potter e a 

Pedra Filosofal (2000), Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), Harry Potter e as Relíquias da 

Morte (2007) e Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016) – e organizadas em tabelas de 

acordo com a temática representativa vinculada à Hermione
18

. Com o intuito de dar mais 

visualidade aos dados categorizados sobre a repetitividade de representações atribuídas à 

Hermione ao longo da série Harry Potter, transformamos as tabelas em gráficos, que serão 

apresentados a seguir nos perfis de Hermione traçados a partir de cada um dos livros que compõe o 

recorte de pesquisa proposto para este trabalho.  

Os gráficos foram divididos em duas partes: uma composta da descrição que o narrador faz 

da personagem e de como ela se posiciona nos diálogos – representada pela silhueta ilustrada de 

Hermione - e outra com a objetivação que os outros personagens da trama fazem dela – 

representada pela silhueta de seu gato de estimação, Bichento. A posição do narrador em Harry 

                                                             
18 As tabelas em sua íntegra estão anexadas nas páginas finais deste trabalho e foram organizadas em duas colunas: 

uma com as representações mais recorrentes vinculadas à personagem e outra com as respectivas referências das 

páginas onde se localizam essas descrições de Hermione nas obras.  
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Potter é de onisciência e onipresença somente ao protagonista e como ele ―adere ao ponto de vista 

do protagonista, não põe em relevo determinadas personagens e situações, permitindo que o leitor 

atento perceba que, em alguns momentos, sabe mais a respeito dos eventos que o protagonista‖ 

(FERREIRA, 2015, p. 125-6). 

A partir da descrição desse narrador onisciente, as características percebidas como mais 

recorrentes na personagem foram categorizadas tematicamente como ―dedicação/ destaque nos 

estudos/ demonstra conhecimento‖, ―esperteza/ observação/ lógica‖, ―coragem‖, ―amizade/ zelo/ 

cuidado‖, ―maturidade‖, ―compaixão‖, ―obediência às regras‖, ―determinação‖, ―destreza em 

magia‖, ―sensibilidade/ choro‖, ―ansiedade/ tensão‖, ―brabeza/ ela retruca‖, ―frieza/ sarcasmo‖, 

―preocupação com causas sociais/ justiça‖, ―bom humor/ alegria‖, ―beleza/ sexualidade/ relações 

amorosas‖ e ―precaução/ organização‖.  

Além do ponto de vista do narrador também precisamos levar em consideração como os 

outros personagens se relacionam com Hermione, afinal, tanto os Estudos Culturais quanto os 

Estudos de Gênero, propõem que a identidade de um sujeito é formada não de forma isolada, mas 

dentro de um processo dialógico entre o ―eu‖ e o ―outro‖. Esse outro pode colaborar tanto para 

reafirmar as características que acreditamos possuir quanto para negá-las e salientar outras que 

nem imaginávamos representar. Portanto, organizamos também categorias temáticas sobre como 

os demais personagens se relacionam com a garota e constatamos que em sua maioria eles a tratam 

com: ―elogios/ reconhecimento‖, ―proteção oferecida‖, ―crítica/ deboche‖ e ―ignorância/ 

exclusão‖.  

Assim como na identidade humana, as características que marcam a identidade de uma 

personagem não aparecem todas de uma vez, mas manifestam-se de acordo com o contexto em que 

ela se insere em cada momento da história. Veremos como Hermione vai agregando cada vez mais 

representações ao complexo de características que a definem, refletindo o inconstante e inacabado 

processo de formação identitária na pós-modernidade.  

 

3.1 Hermione e a Sabedoria Filosofal  
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A história da série começa com o bebê órfão Harry Potter sendo deixado à porta da casa de 

seus tios. Por algum motivo – até então desconhecido - Harry sobrevivera à Maldição da Morte 

lançada contra ele pelo temível bruxo das trevas Lord Voldemort, que havia assassinado os pais do 

garoto com o mesmo feitiço de maneira eficaz apenas alguns instantes antes de também atacá-lo. A 

falha na tentativa de tirar a vida de Harry fez com que o feitiço ricocheteasse e atingisse o próprio 

vilão, causando o seu desaparecimento por alguns anos. Até completar onze anos de idade, Harry 

não fazia ideia de sua verdadeira identidade. Somente quando Hagrid, o guarda-caça da Escola de 

Magia e Bruxaria de Hogwarts, vai ao seu encontro para entregar-lhe a carta-convite para o início 

do ano letivo é que é o menino descobre que é um bruxo.  

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000), Hermione aparece na trama ainda no trem em 

que viaja a escola de magia, quando encontra Harry e o também calouro Rony Weasley em uma das 

cabines. Na primeira conversa com os garotos, ela já revela a principal característica pela qual é 

costumeiramente associada ao longo da série – a intensa dedicação aos estudos, pois já lera 

diversos livros sobre magia antes mesmo de colocar os pés em Hogwarts. Ainda na conversa com 

os garotos no trem, Hermione revela ter descendência de família ―trouxa‖. A característica parece 

ser um dos pontos que mais impulsionam sua compulsão pelos estudos – para compensar todos os 

anos sem saber da existência do universo mágico, a garota devora referências bibliográficas. A 

ansiedade em provar sua competência acompanha a personagem em todas as aulas da escola de 

magia. Além disso, a garota também demonstra uma destreza em magia logo nas primeiras aulas, 

em que, geralmente, é a primeira aluna a produzir de maneira eficaz os feitiços propostos em 

classe.  

Dresang (2002) sugere que ―a compulsividade pelos estudos demonstrada em Hermione de 

início, ajuda a desenvolver uma personagem forte no futuro‖ (p.222, tradução nossa), apesar deste 

incisivo traço em sua personalidade ter causado certo incômodo nas primeiras impressões dos 

colegas ainda na viagem de trem à Hogwarts - ―Seja qual for a minha casa, espero que ela não 

esteja lá‖, comenta Rony (ROWLING, 2000, p.95). Harry, Rony e Hermione acabam sendo 

selecionados para a mesma casa de Hogwarts mais tarde - a Grifinória - e tendo que conviver 

juntos. A proximidade faz com que os meninos confirmem sua inimizade pela garota após ela 

reprimir algumas atitudes deles que infringiriam o regulamento da escola.   
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  Após uma das aulas de Feitiços, os alunos são divididos em duplas e Rony, que trabalhou 

com Hermione, ficou incomodado com os comentários corretivos dela e para extravasar esse 

sentimento, mais tarde o garoto se refere à menina como ―um pesadelo‖. A garota não aparece nas 

aulas seguintes e durante o jantar os meninos ficam sabendo que ela passou o dia todo chorando no 

banheiro feminino. Os colegas a salvam do ataque do trasgo, que invade o banheiro à noite e antes 

da diretora da Grifinória dirigir o sermão, Hermione defende os garotos e assume a culpa por 

estarem fora de seus aposentos, evitando que Harry e Rony sejam punidos pela situação. 

A atitude deixa os garotos surpresos já que ―Hermione era a última pessoa do mundo que 

desobedeceria ao regulamento, e ali estava fingindo que desobedecera, para tirá-los de uma 

enrascada‖ (Ibidem, p.155). Os três fazem as pazes e tornam-se amigos. A proximidade de 

Hermione com Harry e Rony revela uma relação além da amizade, pois ela parece agir de uma 

forma um tanto maternal com os garotos, quando passa a organizar e fiscalizar os deveres de casa 

dos amigos e até define cronogramas para eles com as revisões de conteúdo antes das provas.  

Ao longo da aventura em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000) o trio acaba entrando 

ocasionalmente em uma sala proibida para os alunos, na qual encontram um cão de três cabeças 

como guarda de um alçapão. Os amigos desconfiam que a passagem abre caminho a algo muito 

misterioso, valioso e cobiçado. A partir de algumas pistas e de intensas pesquisas na biblioteca, 

Hermione chega à resposta sobre o misterioso objeto guardado e descobre que é a pedra filosofal. 

Os amigos começam a desconfiar que um dos professores de Hogwarts está com a intenção de 

roubá-la para usufruir de uma de suas propriedades: ―o Elixir da Vida, que torna quem o bebe 

imortal‖ (ROWLING, 2000, p.190). Os três decidem sair em busca da pedra antes que ela seja 

roubada e, para isso, precisam passar por uma série de encantamentos que protegem o objeto.  

O primeiro desafio é passar pelo enorme cão de três cabeças que só se acalma quando ouve 

música, porém quando o trio chega à sala encontra uma harpa encantada que já fazia o animal 

dormir com seu som, indicando que algum outro bruxo já estava à frente na corrida pela pedra. 

Rony usa suas estratégias para vencer o próximo desafio de uma partida de xadrez de bruxo, Harry 

usa suas habilidades de voo para capturar uma chave voadora que abre uma das portas e Hermione 

evita com um feitiço que os amigos sejam esmagados por uma planta chamada ―visgo-do-diabo‖, 

que mata por asfixia qualquer ser vivo que se aproxima. Ainda no trajeto até a pedra, os amigos se 

deparam com um enigma em que é preciso escolher duas entre sete poções a serem bebidas sem 
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que haja o equívoco de acabarem tomando as venenosas. A garota utiliza seu raciocínio lógico para 

a resolução do enigma e chega corretamente à conclusão.  

A autora confirma a relevância da personagem para a trama ao colocá-la como a figura 

essencial na superação de alguns desafios cruciais na jornada do herói Harry, afinal ―sem 

Hermione Harry teria morrido no primeiro livro‖, pois as chances de o menino ter escolhido o 

frasco de poção errado seriam maiores sem a amiga por perto.  

Gráfico 1 – CARACTERÍSTICAS DE HERMIONE NO PRIMEIRO LIVRO 

 

Fonte: Dados trabalhados pela autora a partir do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000).  

 

No final do enredo, Harry descobre que Voldemort ainda vive, porém sob formas 

sub-humanas, e manteve-se possuído do corpo de um dos professores da escola com o intuito de 

obriga-lo a buscar a pedra filosofal por ele, para que pudesse finalmente revitalizar um corpo 

próprio e restituir seu poder. Após um combate, Harry consegue escapar pela segunda vez das 

mãos do bruxo das trevas e adiar um pouco mais sua retomada à vida, pelo menos até o ano 
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seguinte, em que o vilão tentaria novas estratégias para retornar. Antes de finalizarmos essa sessão, 

apresentaremos uma breve contextualização dos livros que dão sequência à série, mas que não 

fazem parte do recorte de pesquisa proposto por nossa análise, apenas com o intuito de garantir o 

entendimento da linearidade cronológica da personagem Hermione.  

Em Harry Potter e a Câmara Secreta (2000b), o enredo gira em torno dos ataques contra 

alunos que são encontrados ―petrificados‖ nos corredores da Escola de Hogwarts. Nessa aventura, 

Hermione é responsável pela elaboração do plano para descobrir mais sobre os estranhos 

acontecimentos. Para isso ela prepara, durante um mês, uma Poção Polissuco - que permite a 

transfiguração temporária de uma pessoa em outra – permitindo que o trio de amigos entre 

disfarçados em ambientes restritos. Mais além, a garota sai sozinha pelos corredores no trajeto da 

biblioteca ao dormitório e acaba sendo uma das vítimas petrificadas no caminho. Dessa vez, 

mesmo sem dizer uma palavra ela colabora para a resolução do mistério da trama: após o ataque e 

já na ala hospitalar, Harry acha em uma das mãos de Hermione uma página rasgada de um livro que 

contém um trecho explicativo sobre o ―basilisco‖, um monstro reptiliano que mata qualquer um 

que fizer contato visual direto com ele. Ciente dessa informação, Harry descobre que no momento 

do ataque, Hermione levava consigo um espelho, garantindo o contato visual indireto com o 

monstro, evitando sua própria morte e sendo apenas petrificada – condição que é revertida mais 

tarde pela equipe da escola com a descoberta de uma poção antídoto. Durante o ano, Hermione 

também sofre ataques verbais e morais, principalmente quando o colega Draco Malfoy insiste em 

chama-la de ―sangue ruim‖: ―É praticamente a coisa mais ofensiva que ele poderia dizer – ofegou 

Rony, voltando. – Sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa, sabe, que não tem 

pais bruxos. Existem uns bruxos, como o da família de Malfoy, que se acham melhores do que todo 

mundo porque têm o que as pessoas chamam de sangue puro‖ (ROWLING, 2000b, p. 102). 

No terceiro ano em Hogwarts, período em que se passa a sequência do enredo Harry Potter 

e o Prisioneiro de Azkaban (2000c), o protagonista descobre que Sirius Black, condenado por 

entregar o esconderijo dos pais de Harry a Voldemort anos atrás, escapa da prisão de Azkaban e 

quando o fugitivo é visto nos terrenos da escola, o menino acredita que o criminoso quer caçá-lo 

como vingança de ter sido detido por sua causa. Quando eles finalmente se encontram, Harry 

descobre que o delator que traiu a confiança de seus pais era na verdade outro bruxo, e que Sirius 

fora injustiçado pela culpa atribuída a essa ação, que lhe rendera anos na prisão bruxa. Black, que 
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revela ser padrinho do menino, é atacado por dementadores
19

 no ápice da aventura e fica à beira da 

morte. Dessa vez, Hermione salva a todos com a ajuda de um dispositivo chamado ―vira-tempo‖, 

que tem o poder de viajar para o passado. O utensílio fora emprestado pela professora McGonagall 

para que a garota pudesse frequentar todas as disciplinas sem choque de horários: ―A professora me 

fez jurar que não contaria a ninguém. Ela teve que escrever um monte de cartas ao Ministério da 

Magia para eu poder usar isso. Teve que dizer que eu sou uma aluna modelo, e que nunca, nunca 

mesmo usaria o vira-tempo para nada a não ser para estudar...‖ (ROWLING, 2000c, p.318). Porém, 

frente a um desafio de fazer justiça ao padrinho de Harry, os amigos voltam algumas horas no 

tempo para reverterem alguns acontecidos e salvar as vidas de Sirius e Bicuço, uma espécie de 

cavalo alado com o qual foge e evita uma nova prisão.  

 

3.2 Hermione e o Cálice da Empatia  

 

No quarto ano letivo de Harry, Hogwarts é escolhida para sediar o Torneio Tribruxo, uma 

competição na qual três escolas de magia diferentes são representadas por um aluno de cada uma, 

que deve competir em provas que desafiam suas habilidades mágicas. Após a seleção da tríade 

bruxa, apontada pelo Cálice de Fogo, para a surpresa de todos e do próprio, Harry é escolhido 

misteriosamente como um quarto campeão do Torneio. O garoto fica sem saber quem o inscrevera, 

já que ele não o fizera por não possuir a idade suficiente para participar da competição, de acordo 

com o regulamento. Mesmo assim, com a escolha pelo Cálice ele se torna parte de um contrato 

mágico e é obrigado a participar das provas ao lado de dois campeões estrangeiros das escolas de 

magia de Beaxbatons e Durmstrang, e do seu colega mais velho de Hogwarts, Cedrico Diggory, 

que fora escolhido como o primeiro campeão da escola.  

Novamente, Hermione, sempre leal às amizades, mantém-se ao lado de Harry ao longo de 

todo o enredo, dessa vez ajudando-o na sua preparação para as provas. Os amigos passam a 

frequentar a biblioteca em um ritmo quase tão compulsivo como o da garota empenhando-se na 

busca de dicas e informações úteis para cada desafio que o protagonista deve enfrentar na 

                                                             
19 Dementadores são descritos na série como seres sem olhos, com uma grande boca, cobertos por uma capa preta 

fantasmagórica. As criaturas ocupam o ofício de guardas da prisão de Azkaban e sugam malignamente a alma das 

pessoas, especialmente, dos detentos.  
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competição. A amiga organiza uma lista de feitiços essenciais para treinar com Harry e prepara-lo 

também de maneira prática. Além disso, nessa quarta aventura da série, Hermione tem um papel 

importante para a restauração da harmonia entre os amigos Harry e Rony, depois deste brigar com 

o protagonista motivado por ciúmes do amigo.  

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), começam a se delinear relações amorosas 

entre os personagens, que antes não possuíam contornos definidos. O protocolo do Torneio 

Tribruxo inclui um formal baile de inverno, no qual os alunos devem se organizar aos pares para 

comparecer. A garota conta aos amigos que recebeu o convite de um garoto e surpreende a todos 

quando aparece no baile ao lado de Vítor Krum, o campeão representante da escola estrangeira de 

Durmstrang. Quando vê a amiga com outro, Rony discute ferozmente com Hermione 

argumentando que ela está ―confraternizando com o inimigo‖ (Ibidem, p.334). No dia seguinte, os 

dois acabam fingindo que nada disso aconteceu e voltam à costumeira relação de amizade, apesar 

do ocorrido ter sido o pontapé inicial para a futura história de amor entre Rony e Hermione.  

Ainda na questão dos relacionamentos afetivos deste enredo, a garota acaba sendo 

confundida equivocadamente pela imprensa como a namorada de Harry, que passa a ser tratado 

como celebridade devido à participação no Torneio. A proximidade dos dois é especulada pelo 

jornal mais famoso do mundo bruxo, o Profeta Diário, primeiro de forma cordial – ―o garoto 

raramente é visto sem a companhia de Hermione Granger, uma linda menina nascida trouxa que, 

como Harry, é uma das primeiras alunas da escola‖ (ROWLING, 2001, p.252) – e depois de 

maneira acusadora:  

 

Harry Potter, catorze anos, pensou que tinha achado consolo com sua namorada 

firme em Hogwarts, a garota nascida trouxa Hermione Granger [...]. A Srta. 

Granger, uma garota sem atrativos, mas ambiciosa, parece ter uma queda por 
bruxos famosos que somente Harry não basta para satisfazer. Desde que Vítor 

Krum, o apanhador búlgaro e herói da última Copa Mundial de Quadribol, chegou 

a Hogwarts, a Srta. Granger tem brincado com as afeições dos dois rapazes 

(ROWLING, 2001, p.406) 

 

 A mudança de postura do periódico em relação à Hermione acontece após a garota 

enfrentar a jornalista responsável pelas reportagens, Rita Skeeter, que tem o costume de manipular 

informações para conquistar leitores com escândalos alheios: ―Sua mulher horrorosa – disse ela, 
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entre dentes -, a senhora não se importa, não é, qualquer coisa vira artigo, e qualquer pessoa serve, 

não é?‖ (ROWLING, 2001, p.359), dispara Hermione quando encontra a jornalista no povoado 

próximo à Hogwarts. Skeeter se enfurece instantaneamente com o tratamento afrontoso que recebe 

e utiliza as páginas do jornal para manipular a imagem da garota e assim vingar-se.  

Apesar dos aborrecimentos e xingamentos que Hermione começa a receber de fãs 

defensores de Harry após a publicação, o protagonista ―enchia-se de admiração pela maneira com 

que a amiga estava enfrentando a situação‖ (Ibidem, p.253). Determinada em investigar suas 

suspeitas de que a jornalista obtenha dados de forma antiética, já que apresenta uma gama enorme 

de informações pessoais sem nem ao menos ter entrevistado de fato os envolvidos, Hermione 

descobre que Skeeter possui uma identidade secreta e ilegal que a permite ouvir conversas 

particulares sem ser percebida e usa a persuasão para evitar que a repórter difame mais pessoas.  

O desejo de fazer justiça se expande no caráter da personagem para o campo das causas 

sociais. Hermione cria uma organização com o objetivo de reivindicar condições mais 

humanitárias aos elfos domésticos escravizados pelos bruxos. Ela não recebe o apoio dos amigos 

na sua causa e apesar do desinteresse e falta de entusiasmo dos colegas, Hermione persiste na 

dedicação para com os elfos por quase todo o ano letivo.  
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Gráfico 2 – CARACTERÍSTICAS DE HERMIONE NO QUARTO LIVRO 

 

Fonte: Dados trabalhados pela autora a partir do livro Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001).  

 

Ao final deste livro da série, o protagonista consegue passar por todas as provas do 

Tribruxo e quando chega ao mesmo tempo em que Cedrico à taça da vitória no centro do labirinto, 

a última tarefa da competição, ambos decidem tocar o objeto juntos para que terminem empatados 

em primeiro lugar. A taça é uma chave de portal que acaba os transportando para um misterioso 

cemitério, onde Harry logo descobre que fora tudo uma armadilha para leva-lo a um ritual que 

traria de volta à vida o seu maior inimigo, Voldemort. Cedrico é morto por um feitiço lançado por 

um seguidor do Lorde das Trevas, e este retorna finalmente em carne e osso após anos na 

obsolescência. O bruxo volta decidido a se vingar do Menino-Que-Sobreviveu, mas Harry 

consegue escapar mais uma vez das mãos do vilão.  

Novamente faremos uma breve contextualização dos livros que vêm na sequência – o 

quinto e o sexto – que, apesar de ficaram de fora desse recorte de estudos, são importantes para 

assegurar o entendimento contínuo da obra e linearidade da personagem Hermione dentro dela. Em 
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Harry Potter e a Ordem da Fênix (2003), Harry espalha a todos a notícia do retorno de Voldemort. 

Enquanto o Ministério da Magia nega o fato, os Comensais da Morte, seguidores de Lorde das 

Trevas, começam os ataques ao mundo bruxo em uma preparação para o anúncio oficial da volta do 

seu maligno líder ao poder. Alguns dos bruxos que acreditam em Harry começam a se preparar 

para a batalha contra as Artes das Trevas e para isso, retomam as atividades da Ordem da Fênix, 

uma antiga sociedade secreta, da qual os próprios pais do garoto fizeram parte da última vez que 

Voldemort havia tomado o poder. O Ministério passa a interferir também em Hogwarts com a 

contratação da Subsecretária Sênior do Ministro da Magia, Dolores Umbridge, como professora de 

Defesa Contra as Artes das Trevas, que logo no início das aulas anuncia a decisão ministerial de 

proibir o aprendizado prático de alguns feitiços que foram considerados perigosos para os alunos.  

Hermione tem um papel muito importante na trama, pois é ela quem percebe a gravidade do 

problema dessa interferência do Ministério da Magia na escola de Hogwarts. A partir da crise, ela 

propõe uma solução - a criação da Armada de Dumbledore, uma organização de alunos, 

semelhante à Ordem da Fênix, com o intuito de preencher a lacuna de conhecimentos e estratégias 

práticas de Defesa Contra as Artes das Trevas: ―já passamos da fase em que podemos aprender 

apenas com livros – disse Hermione. – Precisamos de um professor de verdade, que possa nos 

mostrar como usar os feitiços e nos corrigir quando errarmos‖ (ROWLING, 2003, p.271). A garota 

pede a Harry que lidere o grupo, devido a sua representatividade e experiência no combate às Artes 

das Trevas, enquanto ela ficaria responsável por contatar e reunir membros para as reuniões. Por 

um bom tempo, os encontros da organização ocorrem com sucesso, até que na parte final da trama, 

alguns membros da Armada são apanhados por Umbridge. Para distrair a professora e convencê-la 

a adiar a punição do grupo, Hermione articula uma engenhosa mentira sobre a existência de uma 

―arma escondida‖. A informação chama a atenção da professora que, persuadida pela garota, vai 

até a Floresta Proibida em busca da arma e acaba sendo repreendida por um gigante e pelos 

centauros que viviam no lugar, enquanto os estudantes fogem para concluir seus objetivos de 

impedir o avanço das Artes das Trevas.  

O sexto ano consecutivo em Hogwarts é a faixa temporal do enredo de Harry Potter e o 

Enigma do Príncipe (2005), que gira em torno do mistério sobre um antigo exemplar de um livro 

didático para a aula de Poções, que Harry emprestara da escola para o uso nas aulas. Nas páginas, o 

garoto encontra anotações de um dono anterior – que assina como o Príncipe Mestiço - com dicas 
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valiosas para a preparação de substâncias mágicas. Com a ajuda do Príncipe, o protagonista toma o 

lugar da melhor amiga como aluno destaque da disciplina, fazendo com que a ―expressão de 

desapontamento de Hermione‖ (Ibidem, p.152) seja sua primeira reação ao perder o posto. A 

garota sugere diversas vezes que o livro é suspeito e alerta o amigo para ter cuidado no seu uso, até 

que a desconfiança da amiga se confirma quando Harry decide testar um dos feitiços anotados pelo 

Príncipe e acaba machucando seriamente outro colega, causando ferimentos típicos das Artes das 

Trevas. Aterrorizado com o dano que causou, o menino se livra do exemplar do livro, afinal seu 

misterioso antigo dono havia sugerido uma atitude que ia de encontro com seus princípios de 

bondade e ética. Ao longo desse ano letivo em Hogwarts, a relação afetiva entre Hermione e Rony 

se complica um pouco devido ao jogo de ciúmes em que ambos se empenham em exibir 

provocativamente um no outro ao firmarem relacionamentos amorosos com outros colegas. 

No final do penúltimo livro da série, o diretor e mentor de Harry, professor Dumbledore, é 

assassinado, mas antes deixa ao garoto a missão de destruir as sete partes da alma de Voldemort. O 

diretor passara anos investigando o passado do vilão e descobrira que ele havia dividido a vida em 

vários pedaços para guarda-los em objetos externos chamados de horcruxes, garantindo e 

aumentando suas chances de retornar à forma humana caso as partes não fossem todas destruídas.  

 

3.3 Hermione e as Relíquias da Bolsinha de Contas  

 

No último livro da série, Harry continua o legado de Dumbledore saindo à caça das 

horcruxes. A missão é vital para o reestabelecimento da paz no mundo bruxo visto que o lorde, que 

lidera todos os seguidores das trevas, não pode ser derrotado enquanto todas as partes não forem 

destruídas. Harry, portanto, abdica a conclusão dos seus estudos em Hogwarts para dedicar-se 

exclusivamente na busca e destruição das horcruxes. Os amigos Rony e Hermione o acompanham 

bravamente na missão e cumprem um papel importante na luta contra o mal junto do protagonista.  
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Gráfico 3 – CARACTERÍSTICAS DE HERMIONE NO ÚLTIMO LIVRO 

 

Fonte: Dados trabalhados pela autora a partir do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007).  

 

Logo no início da trama, a Ordem da Fênix organiza um plano para transferir Harry em 

segurança da casa dos tios até o lar da família Weasley, protegida com encantamentos que afastam 

as Artes das Trevas, visto que o garoto está sendo perseguido pelos Comensais da Morte, que 

desejam captura-lo para Lord Voldemort. Hermione é uma das seis pessoas voluntárias que 

assumem o risco de tomar a aparência de Harry por meio de uma poção mágica e assim confundir o 

vilão durante a transferência do menino. Após o sucesso da operação, o trio de amigos se reúne na 

casa de Rony para planejar a viagem em busca das horcruxes. Percebemos a determinação de 

Hermione no preparo antecipado de diversos itens essenciais na missão, guardando tudo em uma 

pequena bolsa de contas, que fora enfeitiçada para estender sua capacidade dimensional. Além 

disso, alterou a memória de seus pais trouxas para que não se lembrassem da própria filha e 

realocou-os em uma residência estrangeira como medida de segurança contra eventuais 

perseguições dos bruxos das trevas.  
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Ainda na casa dos pais de Rony, o trio recebe a visita do Ministro da Magia que fora 

entregar pessoalmente a herança de Dumbledore aos garotos, deixada por escrito em testamento. A 

notícia surpreende Harry, Rony e Hermione, que herdaram objetos aparentemente estranhos do 

diretor: um pomo de ouro
20

 antigo, um desiluminador
21

 e um exemplar do livro Os contos de 

Beddle, o bardo
22

, respectivamente. Há ainda a espada de Gryffindor
23

 legada a Harry, arma que 

pode destruir horcruxes
24

, como o próprio Dumbledore já testara com sucesso quando em vida. 

Mesmo com a argumentação de Hermione sobre o pertencimento legítimo do objeto a Harry, que o 

recebera do Chapéu Seletor anos atrás, o Ministro se nega a entrega-lo ao garoto alegando que a 

espada é patrimônio de Hogwarts.  

Ao saírem em viagem pela caça às horcruxes, o trio descobre que o medalhão de Slytherin, 

o único objeto até então que eles têm certeza de que abriga uma das partes de Voldemort, está em 

poder da antiga professora de Hogwarts, Dolores Umbridge, que passou a exercer o cargo de uma 

espécie de ditadora anti-trouxas no Ministério da Magia. Harry, Rony e Hermione bolam um plano 

juntos para adentrar no Ministério disfarçados e roubar o medalhão de Umbridge. O trio entra na 

sede do governo bruxo com a aparência de funcionários e consegue atingir o objetivo da invasão, 

apesar de serem perseguidos na fuga do local e, portanto, serem obrigados a se esconderem em 

distantes florestas depois disso.  

Após armar uma barraca inteira tirada de sua bolsa de contas, a garota rodeia os amigos 

murmurando feitiços de proteção para criar uma espécie de redoma que os impede de serem vistos 

ou ouvidos por pessoas de fora. A partir disso, todas as vezes que o trio muda o local de 

acampamento é ela quem se responsabiliza por essas funções, com exceção à viagem feita após a 

partida de Rony, que abandona a missão após uma crise de ciúmes dos outros dois amigos. A 

                                                             
20 Na série, o pomo de ouro é a menor das bolas utilizadas no esporte bruxo do Quadribol. A pequena esfera dourada 

possui asas de prata e voa em altas velocidades em torno do campo. O apanhador, posição em que Harry costumava 

jogar, tem o objetivo de capturar o pomo antes da outra equipe, pois a jogada confere cento e cinquenta pontos para o 

time e também encerra a partida.  
21 O desiluminador é um dispositivo com formato de isqueiro, com a função de apagar as fontes de luz em um ambiente 

com um simples clique, guardando-as em seu interior e liberando-as novamente com um outro clique.  
22 A coletânea reúne os contos infantis do mundo bruxo "O Bruxo e o Caldeirão Saltitante", "A Fonte da Sorte", 

"Babbitty, a Coelha e seu Toco Gargalhante", "O Conto dos Três Irmãos" e ―O Coração Peludo do Mago‖.  
23 Godric Gryffindor foi um dos quatro fundadores da escola de Hogwarts, juntamente com Rowena Ravenclaw, Helga 
Hufflepuff e Salazar Slytherin. Na série, cada um desses bruxos deu nome a uma casa de estudantes de Hogwarts, 

adaptadas na edição brasileira para Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e Sonserina.  
24 O diretor já havia encontrado e destruído um anel em que Voldemort abrigara uma das partes da alma e o próprio 

Harry destruíra uma outra parte locada em um diário amaldiçoado em seu segundo ano em Hogwarts.  
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situação abala extremamente a garota e a iniciativa, portanto, parte de Harry que ―saiu, então, 

caminhando pelo urzal, descrevendo um largo círculo em torno da aflita Hermione, lançando os 

feitiços de que ela normalmente se encarregava para garantir a proteção de todos‖ (ROWLING, 

2007, p.247).  

O enredo segue e mostra a personagem, por alguns dias, sentindo-se impotente diante de 

uma crise emocional, no entanto, quando ela e Harry conversam e decidem o próximo passo da 

missão de Dumbledore, ela volta a ser a essencial Hermione para o desenrolar dos planos. Em 

visita ao povoado de Godric‘s Hollow, onde Harry nascera e tivera os pais assassinados por 

Voldemort, ela percebe que a gravura em um dos túmulos do cemitério local coincide com o 

símbolo desenhado à tinta em uma das páginas do livro infantil que herdara do falecido diretor, 

chegando às primeiras pistas sobre as Relíquias da Morte, que seriam importantes na trama 

posteriormente. Ainda no povoado, ela salva a vida de Harry quando o retira da casa da 

historiadora Batilda Bagshot, a quem o garoto procurou em busca de algumas respostas sobre o 

passado misterioso de Dumbledore. O menino é atacado por Nagini, a cobra de estimação de 

Voldemort, que aguardava Harry sob a forma disfarçada e humana da mulher.  

Dias depois, já seguros em um novo camping escondido, Harry deixa Hermione dormindo 

na barraca quando é atraído por uma corça prateada produzida pelo feitiço de algum bruxo. O autor 

do encantamento não se mostra, mas o conduz até um lago congelado onde no seu fundo ele 

percebe o brilho avermelhado da espada de Gryffindor, que havia sido legada a ele de acordo com 

o testamento de Dumbledore. O garoto quebra a camada de gelo e entra na água para resgatar a 

arma, quando começa a afogar-se e é salvo por Rony, que acaba de encontra-lo na floresta. O 

arrependido amigo destrói a horcrux abrigada no medalhão com um golpe desferido pela espada e 

juntos os meninos voltam para a barraca. Hermione acorda e, diferentemente de Harry, não reage 

de maneira tão receptiva ao retorno de Rony, ficando braba por dias e teimando em ignorar Rony 

com estratégias como manter o ―nariz enterrado em um livro à entrada da barraca‖ (Ibidem, p.304).  

Hermione sugere algo mais prático para prosseguirem com a missão: visitar Xenofílio 

Lovegood
25

 em busca de respostas, pois o haviam encontrado há alguns meses usando um 

                                                             
25 O personagem é o pai de Luna Lovegood, colega de Hogwarts pertencente à casa de Corvinal que atuou como 

membro da Armada de Dumbledore. Xenofílio é editor da revista O Pasquim, que no enredo mostra uma linha editorial 

a favor da proteção de Harry e contra o avanço das Artes das Trevas.  
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pingente com o símbolo das Relíquias da Morte, marca com a qual a garota se depara mais uma 

vez, ao percebê-la na antiga assinatura de Dumbledore, veiculada em um livro com sua biografia 

póstuma. O trio de amigos é obrigado a sair às pressas da casa dos Lovegood quando os Comensais 

da Morte atacam o local. Eles fogem por alguns dias até serem capturados em um momento de 

descuido de Harry e, então, serem levados a uma mansão onde os seguidores de Voldemort estão 

reunidos. Lá, Hermione é escolhida pela fiel serva de Voldemort, Belatriz Lestrange, para ser 

interrogada pela bruxa, que desconfia que os garotos arrombaram seu cofre no banco e retiraram a 

espada de Gryffindor, encontrada pelos sequestradores ao revistarem a barraca dos jovens bruxos. 

Além disso, Belatriz questiona firmemente sobre outro objeto guardado no mesmo local, que ela 

deixa transparecer ser de extremo valor, mas não menciona o nome.  

O trio consegue escapar levando consigo outros prisioneiros, mantidos em cativeiro pelos 

bruxos das trevas, para um lugar seguro. Após intensas conversas sobre o nervosismo de Belatriz 

diante de um possível roubo em seu cofre no Gringotes, o banco dos bruxos, os amigos decidem 

planejar um assalto ao local acreditando que o misterioso objeto guardado lá seja uma das 

horcruxes de Voldemort. Hermione é quem assume o protagonismo do plano de arrombamento 

transformando-se na própria bruxa dona do cofre, que deixara um fio de cabelo na roupa da garota, 

um ingrediente essencial para a poção que permite tomar a forma física de outra pessoa. A 

estratégia do trio funciona, eles retiram do cofre uma taça impregnada de magia negra que 

identificam como uma horcrux, mas novamente precisam sair às pressas do local que invadiram 

porque foram descobertos nos momentos finais da ação.  

Os amigos seguem direto para a escola de Hogwarts, onde suspeitam que esteja a última 

horcrux desconhecida e, na ocasião, enfrentam uma batalha contra os seguidores do Lorde das 

Trevas, que invadem a instituição para capturar Harry. Em meio ao conflito, Hermione e Rony dão 

o primeiro beijo, concretizando enfim a relação por meio do afeto.    

Ao final do sétimo e último livro da série Harry Potter, Lord Voldemort e todas as 

horcruxes restantes são destruídos e a paz volta a reinar no mundo da magia. Nas páginas finais 

encontramos um epílogo que mostra os personagens 19 anos depois, descritos em um curto 

episódio que serve de gancho para o início do roteiro da peça Harry Potter e a Criança 
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Amaldiçoada
26

, no qual levam seus filhos à Estação de King‘s Cross, onde estes embarcam no trem 

em direção à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.  

 

3.4 Hermione e a Adulta Multifacetada   

 

O protagonista dessa vez é Alvo Potter, filho do casal formado pelo herói Harry e Gina 

Weasley, irmã de Rony. O menino inicia seu processo de formação escolar em Hogwarts e é 

descrito como uma decepção para o pai, que recebe a notícia de que o filho entrara para a casa de 

pior fama na instituição, a Sonserina. Em seu terceiro ano na escola, o menino se cansa das 

desavenças com o pai e julga alguns atos passados dele que causaram o sofrimento alheio, como o 

incidente da morte de Cedrico Diggory no Torneio Tribruxo. Em companhia do colega de classe 

Scórpio Malfoy, Alvo utiliza um vira-tempo, roubado do escritório de trabalho de Hermione, para 

tentar reparar alguns erros do passado do pai Harry: 

 

ALVO 
Quando Amos Digorry perguntou pelo vira-tempo, meu pai negou a existência 

deles. Ele mentiu para um velho que só queria o filho de volta... que só amava o 

filho. E ele fez isso porque não se importa... ele não se importa. Todo mundo fala 

de todos os feitos corajosos do meu pai. Mas ele também cometeu erros. Alguns 
erros grandes na verdade. Quero consertar um desses erros. Quero que a gente 

salve Cedrico (ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p. 57) 

 

Como efeito colateral dessa aventura, os dois amigos acabam alterando drasticamente a 

realidade em que se encontravam, tendo contato com outras duas dimensões de realidade possíveis 

a partir da reordenação dos fatos que os garotos provocam ao interferir no passado. No desenrolar 

do roteiro original da peça, observamos os personagens assumirem três personalidades diferentes a 

cada virada de tempo provocada pelas crianças. Hermione inicia a trama com o cargo de maior 

prestígio político no mundo bruxo, o posto de ministra da Magia – além de esposa de Rony e mãe 

                                                             
26 A peça teatral foi inicialmente representada no West End Theatre, em Londres, na Inglaterra, e posteriormente na 
Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos. A história é uma autoria de J.K. Rowling em conjunto com Jack 

Thorne (roteiro) e John Tiffani (direção). O roteiro oficial - da produção original no teatro londrino - foi publicado em 

julho de 2016 na Inglaterra e a sua tradução brasileira, em outubro do mesmo ano, pela Editora Rocco.  
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de dois filhos, Rosa e Hugo Granger-Weasley; passa pela profissão de professora da Escola de 

Magia e Bruxaria de Hogwarts em uma segunda realidade alternativa – demonstrando uma grande 

frustração com sua carreira e desprezando completamente qualquer sentimento por Rony; e por 

último aparece como uma guerreira que resistiu ao mal e combate sigilosamente as Artes das 

Trevas, mesmo depois da vitória de Voldemort, que sobrevive no lugar de Harry e instaura um 

sistema opressor na sociedade bruxa no contexto desta última realidade – além disso, a heroína 

também é descrita com atitudes defensivas ao negar a necessidade de um companheiro afetivo, 

porém, no final, revela que sempre amou Rony.  

Quando os rumores de um possível retorno de Voldemort começam a surgir, a carreira de 

ministra de Hermione sofre algumas críticas, como a de Draco Malfoy no questionamento da 

legitimidade da ocupação de seu alto posto ministerial e a de Minerva McGonagall sobre a 

imaturidade na atitude de guardar um vira-tempo em bom funcionamento, sendo que todos os 

outros existentes haviam sido destruídos anos atrás. Ao final da peça, Malfoy revela que possuía 

um outro raro vira-tempo guardado em seus pertences, levando Harry a concluir que ―esta foi a 

razão para ela (Hermione) ter guardado o primeiro, o medo de que existisse um segundo‖ 

(ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p. 278). O dispositivo, então, é usado para resgatar a 

dupla de crianças perdida no espaço-tempo e ordenar novamente os acontecimentos para 

reestabelecer a realidade original, conforme a que vigorava no início do enredo.  

Além desses exemplos citados sobre a identidade de Hermione em Harry Potter e a 

Criança Amaldiçoada, percebemos também a retomada de várias outras características que já se 

manifestavam na bruxa quando adolescente.  
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Gráfico 4 – CARACTERÍSTICAS DE HERMIONE NO ROTEIRO DA PEÇA TEATRAL 

 

Fonte: Dados trabalhados pela autora a partir do livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016).  

 

4. VINGARDIUM LEVIOSA
27

: AS IDENTIDADES FLUTUANTES DE HERMIONE 

 

ESCÓRPIO está preso à mesa por uma HERMIONE 

de aparência magnífica. Suas roupas são desbotadas, 

os olhos resplandecem, ela agora é uma guerreira 

plena e isso combina com ela. 

ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p. 193 

 

A identificação das características da personagem foi essencial para marcarmos os pontos 

de partida para nossa análise. Vinte e um pontos soltos para serem ligados e formar os contornos de 

                                                             
27 A expressão é o comando para executar o feitiço que levita objetos. Sua relação com a personagem Hermione se dá 

por conta do episódio em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000) quando ela corrige a pronúncia de Rony durante uma 

das aulas na escola, ao perceber que o garoto tentava produzir o encantamento de maneira errônea.  
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Hermione Granger. Devido a grande quantidade de dados observados, a estratégia de classificação 

desse material em categorias, como proposto por Minayo (2001), foi útil para que pudéssemos 

congregar pontos semelhantes da personagem e sistematiza-los em três grandes conjuntos.  

As características ―Dedicação/ destaque nos estudos/ demonstra conhecimento‖, 

―Esperteza/ observação/ lógica‖, ―Obediência às regras‖, ―Preocupação com causas sociais/ 

justiça‖, ―Precaução/ organização‖, ―Determinação‖, ―Destreza em magia‖ e ―Reconhecimento/ 

elogio‖ foram reunidas pela temática da ―sabedoria performativa‖, representada em cores frias nos 

gráficos anteriores (tons de azul e verde). De acordo com Judith Butler (2006), ―o gênero é a 

estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora 

altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma 

classe natural de ser‖ (p.59). Esse efeito substancial apenas aparentemente fixo é a identidade. 

Nesse bloco temático da análise, portanto, foram observadas as repetições performativas de 

Hermione, que age nas mais diversas situações sociais através do seu saber e a partir dele 

desenvolve um protagonismo gradativo ao longo da série. Buscamos também o pensamento de 

Michel Foucault sobre as diversas formas de poderio espalhadas pela sociedade - que constituem o 

que ele batiza de microfísica do poder - para compreender como Hermione age nas mais diversas 

relações sociais cotidianas e, dessa forma, se empodera para chegar ao poder estatal. 

A segunda categoria foi nomeada como ―subversão de gênero‖, marcada pelas cores 

neutras nos gráficos (pretos e cinzas), que inclui as características ―Coragem‖, ―Maturidade‖, 

―Frieza/ sarcasmo‖, ―Brabeza/ ela retruca‖, ―Crítica/ deboche‖ e ―Ignorância/ exclusão‖. Nesse 

conjunto buscamos agregar as representações de Hermione que fogem do estereótipo feminino, 

associado à fragilidade, passividade e obediência, para dar lugar a uma personalidade de 

questionamento, enfrentamento e resistência. Novamente, o pensamento foucaultiliano é trazido 

lado-a-lado das teorias de Butler, já que a autora se embasa nas considerações do filósofo francês 

para explicar a relação entre sexualidade, poder e produção de novas subjetividades: 

 

Foucault, que, ao afirmar que sexualidade e poder são coextensivos, refuta 

implicitamente a postulação de uma sexualidade subversiva ou emancipatória que 
possa ser livre da lei. Podemos insistir nesse argumento, salientando que ―o antes‖ 

e ―o depois‖ da lei são modos de temporalidade discursiva e performativamente 

instituídos, invocados nos termos de uma estrutura normativa que afirma que a 
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subversão, a desestabilização ou o deslocamento exigem uma sexualidade que de 

algum modo escape das proibições hegemônicas a pesarem sobre o sexo 

(BUTLER, 2006, p.53-4) 

 

Na terceira parte da análise discutimos o dualismo ―razão e sensibilidade‖ trazendo as 

especificidades de Hermione como constitutivas de uma identidade feminina singular, que, de 

acordo com Menezes (2002, p.82), não se descaracteriza para assumir apenas comportamentos 

masculinos, numa simples inversão da hierarquia de gênero, mas busca ultrapassar as cadeias da 

competição entre os sexos, afirmando as particularidades da mulher. Nessa última categoria, 

marcada em cores quentes nos gráficos (tons de vermelho, amarelo e laranja), selecionamos as 

características ―Amizade/ zelo/ cuidado‖, ―Compaixão‖, ―Sensibilidade/ choro‖, ―Beleza/ 

sexualidade/ relacionamentos‖, ―Bom humor/ alegria‖, ―Ansiedade/ tensão‖ e ―Proteção 

oferecida‖ para adentrarmos na discussão pós-feminista que vai contra a definição de um sujeito 

feminino universal, para dar espaço à multiplicidade constitutiva das identidades femininas. 

Para a análise, reunimos os dados da personagem catalogados a partir dos quatro livros que 

fazem parte do corpus de pesquisa e os organizamos em um novo gráfico, que fornece uma média 

geral da composição identitária de Hermione, com base nas três divisões temáticas propostas. As 

médias no gráfico da bruxa referem-se às representações de Hermione a partir de suas ações e 

diálogos, bem como as descrições que o narrador faz dela ao longo da série. O gráfico do gato é 

composto das ações e representações que outros personagens fazem direcionadas à garota, que 

colaboram para que ela acate e/ ou refute esses modos de ser para si, moldando sua identidade, já 

que a composição desta é um trabalho de constante dialogismo entre o Eu e o Outro.  
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Gráfico 5 – CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE HERMIONE EM CATEGORIAS 

TEMÁTICAS 

 

Fonte: Dados trabalhados pela autora a partir dos quatro livros que compõe o corpus dessa pesquisa.  

 

4.1 “Das bruxas da sua idade você é a mais inteligente
28

” 

 

Ao adentrar no campo das análises chegamos ao momento da desconstrução de tudo isso, 

tal como propõe os Estudos de Gênero. Seria errado categorizar as identidades de gênero 

simplesmente como substantivos (mulher, homem, transgênero), já que essa classificação 

gramatical indica certa estabilidade, enquanto o gênero é uma categoria instável, ―fenômeno 

inconstante e contextual, o gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de 

convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes‖ 

(BUTLER, 2006, p.29).  Nesse trecho do trabalho, voltamo-nos para a noção de gênero vinculada 

                                                             
28 A frase direcionada à Hermione é dita pelo professor Remo Lupin em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 

(2000c).  



 
 

67 
 

à maneira de agir de um sujeito, pois o conceito se aproxima mais de uma forma verbal, sugerindo 

ações e movimentos, do que um substantivo, indicando algo definitivo. ―Nesse sentido, o gênero 

não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que seu 

efeito substantivo é performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da 

coerência do gênero‖ (Idem, 2006, p.48).  

Essas práticas reguladoras não se referem apenas ao poder estatal, mas a todas as leis 

disciplinares que a sociedade constituiu historicamente através das práticas sociais. Foucault 

discorre sobre a existência de um poder disciplinar que normatiza os comportamentos adequados 

dentro de instituições, mas que também está espalhado em forma de micropoderes para dar conta 

de microfacetas da sociedade. 

 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer 

sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e 
constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem se dissociar, se 

estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e 

um funcionamento do discurso (FOUCAULT, 2008, p.101) 

 

―O poder social constitui-se de relações desiguais, a partir das relações de força presentes 

no meio social‖ (MENEZES, 2002, p.67) e, portanto, está presente em cada situação de nossas 

vivências, indicando dominantes e dominados de maneira operatória, permitindo movimentos e 

possíveis subversões da ordem estabelecida. Veremos como a personagem Hermione utiliza a sua 

sabedoria de maneira performativa para conquistar o empoderamento nas microfacetas que fazem 

parte dos contextos sociais em que está inserida, como no âmbito escolar de Hogwarts e nos 

campos de batalha contra as Artes das Trevas, para mais tarde alcançar o poder estatal, quando 

adulta.   

No livro que inaugura a série, Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000), a primeira aparição 

de Hermione é ainda no trem que viaja até a escola de magia, quando encontra Harry e Rony em 

uma das cabines. A garota percebe que Rony estava prestes a testar um feitiço e pede para assistir 

ao feito. O encantamento não funciona e ela dispara: 
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- Você tem certeza de que esse feitiço está certo? - perguntou a menina - Bem, 

não é muito bom né? Experimentei alguns feitiços simples só para praticar e 

deram certo. Ninguém na minha família é bruxo, foi uma surpresa enorme 
quando recebi a carta, mas fiquei tão contente, é claro, quero dizer, é a melhor 

escola de bruxaria que existe, me disseram. Já sei de cor todos os livros que nos 

mandaram comprar, é claro, só espero que seja o suficiente; aliás, sou Hermione 

Granger, e vocês quem são? 

Ela disse tudo isso muito depressa (ROWLING, 2001, p.94, grifos nossos
29

)  

 

Hermione logo de início questiona o conhecimento em magia de Rony e comenta que o 

feitiço não é bom, legitimando o seu posicionamento a partir do próprio conhecimento, afinal 

parece ciente de que não havia nada parecido em meio a todos os livros que ela já adiantara a leitura 

e feitiços que já testara até então. Mesmo já possuindo algum conhecimento sobre o mundo 

mágico, a personagem deixa transparecer uma sutil descrença pessoal em torno do questionamento 

sobre estar de fato suficientemente preparada para a escola. Mais tarde eles passariam pelo 

processo de seleção para alguma das quatro casas de Hogwarts, episódio no qual ―ninguém falava 

muito a não ser Hermione, que cochichava muito depressa todos os feitiços que aprendera, sem 

saber o que precisaria mostrar‖ (ROWLING, 2000, p.102). Essa excessiva cobrança pessoal é uma 

característica marcante da mulher pós-moderna que, ao procurar um emprego, por exemplo, faz de 

tudo para se destacar, na tentativa de se sobressair em um mercado de trabalho ainda muito sexista 

em nossa sociedade. A conversa dos colegas na cabine continua e cada vez mais a representação de 

Hermione é enfatizada como ―a sabe-tudo‖, inclusive mais sobre o protagonista do que ele mesmo:  

 

- Tenho outros livros recomendados, e você está na História da magia moderna e 

em Ascensão e queda das artes das trevas e em Grandes acontecimentos mágicos 

do século XX.  

- Estou? - admirou-se Harry sentindo-se confuso. 

- Nossa, você não sabia, eu teria procurado saber tudo que pudesse se fosse 

comigo - disse Hermione. - Já sabem em que casa vão ficar? Andei perguntando 

e espero ficar na Grifinória, me parece a melhor, ouvi dizer que o próprio 

Dumbledore foi de lá, mas imagino que a Corvinal não seja muito ruim... 

(ROWLING, 2001, p. 94-5, grifos nossos) 

 

                                                             
29 Os grifos em negrito foram utilizados pelas autoras deste trabalho para evidenciar a relação semântica das palavras 

em questão com as categorias de características de Hermione.  
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Harry e Hermione foram criados por famílias trouxas e ambos haviam descoberto há pouco 

tempo a magia que carregavam no sangue. No entanto, diferente do protagonista, a garota parece 

ter pesquisado e se preparado melhor para começar a jornada no mundo bruxo, reunindo diversas 

informações que lhe pudessem ser úteis para a sua performatividade em Hogwarts. Hermione é 

uma ―nascida trouxa‖, ou seja, não é descendente de bruxos, mas possui poderes mágicos. A 

condição faz com que ela precise estudar para adquirir os conhecimentos mais básicos em magia, 

ao contrário dos bruxos puro-sangue, que os adquirem desde suas primeiras inserções nas famílias 

bruxas. Ao agir de maneira tão dedicada em relação aos estudos, a personagem se torna ―um 

excelente exemplo de que a informação traz poder e ela descobre isso na prática repetidamente na 

sua vida em Hogwarts‖ (DRESANG, 2002, p. 223, tradução nossa). 

 

Na sua origem, os estudos culturais concebiam poder como algo que se possui e se 
utiliza – verticalmente – para submeter as pessoas às determinações da classe 

social dominante ou de certas instituições/ Estado. Contudo, algumas pesquisas 

recentes abandonam essa definição e aproximam-se da noção de poder capilar de 

Foucault (HENNIGEN; GUARESCI, 2006 p.62) 

 

Para interpretarmos o empoderamento pelo saber conquistado por Hermione, devemos 

enfatizar que essa ascensão acontece nas mais diversas situações sociais em que a personagem é 

representada, formando micropoderes em uma ―rede que penetra em diferentes níveis a realidade 

mais concreta dos indivíduos – o corpo, os gestos, as atitudes, os comportamentos, os hábitos, os 

discursos – e atingem a vida cotidiana‖ (FOUCAULT apud ÁVILA, 2007, p.7).  

 A ansiedade em provar sua competência acompanha Hermione em todas as aulas da escola 

de magia posteriormente - ―Hermione Granger estava sentada na beiradinha da carteira e parecia 

desesperada para começar a provar que não era uma cabeça-oca‖ (ROWLING, 2000, p.121, 

grifos nossos) -, descrita nos livros, de forma até caricata, quando todas as vezes que um professor 

faz uma pergunta à turma é a mão dela que se ergue primeiro no ar – às vezes a única – com a 

resposta na ponta da língua. Seu comportamento encanta a maioria dos professores da escola, mas 

não tanto seus colegas, como Rony, que em uma das aulas têm seus feitiços criticados pela garota: 
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- Você está dizendo o feitiço errado – Harry ouviu Hermione corrigir 

aborrecida. – É ving-gar-dium levi-o-sa, o ―gar‖ é bem pronunciado e longo. 

- Diz você então, que é tão sabichona – retrocou Rony (ROWLING, 2000, 
p.150, grifos nossos) 
 

Os garotos cultivam uma inimizade pela garota após ela reprimir algumas atitudes 

impróprias deles – ―Você não deve andar pela escola à noite, pense nos pontos que vai perder para 

a Grifinória se for pego, e você vai ser‖ (ROWLING, 2000, p.135, grifo original), recomenda a 

menina. O apego estrito às regras é uma das características enfatizadas na personagem, sugerindo 

um estereótipo da estudante ―certinha‖. ―Primeiro Hermione aparece como uma estudante irritante 

que sai falando tudo o que sabe como uma avalanche; ao longo da série ela vai aprendendo a usar 

seu conhecimento do jeito apropriado e ganha o reconhecimento por isso‖ (DRESANG, 2002, 

p.221, tradução nossa). 

Os três tornam-se amigos quando os meninos salvam Hermione do ataque de um trasgo. A 

sabedoria performativa da jovem bruxa começa a ser representada nessa nova relação social 

instituída: em vários trechos ela fiscaliza os deveres de casa dos amigos, salvando-os das 

obrigações ao ajuda-los a organizarem seus estudos. A garota age no âmbito escolar, utilizando seu 

conhecimento tanto para o próprio desempenho em classe, quanto para motivar os colegas a se 

dedicarem da mesma forma: 

 

Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga. Não 

sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela (ROWLING, 

2000, p.158, grifos nossos) 

Começara a programar suas revisões e a marcar em cores suas anotações de 

aula para classificá-las. Harry e Rony não teriam se importado com isso, mas ela 

não parava de chateá-los para fazerem o mesmo (ROWLING, 2000, p.197)  

Hermione agora começara a programar as revisões de Harry e Rony também. 

Estava deixando os dois malucos (ROWLING, 2000, p.202, grifos nossos)  

 

Ao longo da aventura do primeiro livro, os amigos desconfiam que um dos professores de 

Hogwarts está com planos de furtar a pedra filosofal para usufruir da sua propriedade mais 

cobiçada: a imortalidade. Os três decidem impedir o roubo e, apesar do risco, Hermione utiliza um 

pouco de seu poder conquistado pelo saber para tranquilizar os amigos: 
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- Mas se formos pegos, vocês dois vão ser expulsos também. 

- Não se eu puder evitar – disse Hermione séria. – Flitwick me disse em segredo 

que tirei cento e vinte pontos no exame. Não vão me expulsar depois disso 

(ROWLING, 2000, p.232, grifos nossos)  

 

 No caminho até a pedra, Hermione usa seu conhecimento e habilidade com feitiços para 

evitar que os amigos sejam esmagados por uma planta que mata por asfixia qualquer ser vivo que 

se aproxima. ―Que bom que você presta atenção às aulas de Herbologia, Hermione‖ (Ibidem, 

p.238, grifo nosso), comenta Harry após o susto. Adiante, a menina utiliza o seu raciocínio lógico 

para decifrar um enigma, no qual é preciso escolher duas entre sete poções a serem bebidas sem 

que haja o equívoco de acabarem tomando as venenosas.  

 

Hermione deixou escapar um grande suspiro e Harry, perplexo, viu que ela 

sorria, a última coisa que ele tinha vontade de fazer. 

- Genial - disse - Isto não é mágica, é lógica, uma charada. A maioria dos grandes 

bruxos não tem um pingo de lógica, ficariam presos aqui para sempre 

(ROWLING, 2000, p.244, grifos nossos) 

 

 Hermione decifra corretamente as pistas e bebe uma poção que a permite sair ilesa da sala, 

enquanto Harry bebe a que permite continuar em direção à pedra filosofal. Com essa representação, 

a autora confirma a relevância da personagem, afinal, se a maioria dos grandes bruxos não tem a 

capacidade lógica desenvolvida, uma jovem bruxa que consegue apresentar essa e ainda outras 

qualidades com destreza é, no mínimo, uma personagem promissora. No entanto, a própria 

Hermione ainda não reconhece a própria grandeza:  

 

- Harry, você é um grande bruxo, sabe? 

- Não sou tão bom quanto você - disse Harry, muito sem graça, quando ela o 

largou. 

- Eu! Livros! E inteligência! Há coisas mais importantes, amizade e bravura 

e, ah, Harry, tenha cuidado! (ROWLING, 2000, p.245, grifos nossos) 
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A forte vinculação à sabedoria na representação de Hermione gera intensos debates entre o 

público de Harry Potter a respeito do porquê da personagem não ter sido escolhida para a casa de 

Corvinal, cuja principal característica associada a seus membros é a inteligência. A própria 

Hermione parece duvidar da manifestação da bravura e amizade em si mesma, cujas características 

costumam ser associadas aos alunos da Grifinória. Adiante discutiremos mais especificamente 

sobre a coragem e o medo manifestados na personagem, mas adiantamos na sequência um dos 

trechos no qual a garota tenta superar até mesmo uma barreira emocional através de ações 

conduzidas pelo saber:  

 

Hermione Granger estava quase tão nervosa quanto Neville com a ideia de voar. 

Isto não era coisa que se aprendesse de cor em um livro - não que ela não tivesse 

tentado. No café da manhã de quinta-feira, deu um cansaço neles falando sobre 
macetes de voo que lera em um livro da biblioteca chamado Quadribol através 

dos séculos (ROWLING, 2000, p.127, grifos nossos) 

 

Dresang (2002) avalia que ―quando Hermione é escolhida sem hesitação pelo Chapéu 

Seletor para a casa da Grifinória sabemos que ela não é apenas inteligente‖ (p.226, tradução nossa) 

e como a constituição da identidade é um processo contínuo e em constante movimento, a coragem 

aos poucos vai transparecendo na personagem. Além disso, apresentaremos interpretações 

diferenciadas em torno do conceito de bravura, já que a característica é associada tradicionalmente 

ao estereótipo masculino e ao se referir a um sujeito feminino, como no caso de Hermione, ganha 

especificidades que colaboram para descontruir a univocidade de seu sentido.  

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), na primeira retomada da personagem, 

percebemos a linearidade identitária do saber performativo quando Harry imagina a voz da amiga 

em seus pensamentos durante as férias:  

 

Sua cicatriz está doendo? Harry, isso é realmente sério. Escreve ao profº 

Dumbledore? Vou verificar meu livro “Aflições e males comuns na magia”... 

Quem sabe tem alguma coisa sobre cicatrizes produzidas por feitiços... 

É, este seria o conselho de Hermione: vai procurar o diretor de Hogwarts e, 

enquanto isso, vai consultando um livro (ROWLING, 2001, p.22, grifos nossos) 
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Em outros momentos também continuamos observando a sabedoria performativa muito 

presente na representação da personagem: ―Hermione lia, absorta, O livro padrão de feitiços, 4ª 

série, que a Sra. Weasley comprara para ela, Harry e Rony no Beco Diagonal‖ (ROWLING, 2001, 

p. 125, grifo nosso); ―Ela notou que todos a olhavam e disse, com seu costumeiro ar de impaciência 

quando via que ninguém mais lera os mesmos livros que ela‖ (Ibidem, p. 192, grifo nosso); ―A 

Srta. Granger foi a única aluna desta turma que conseguiu transformar um porco-espinho em uma 

almofadinha de alfinetes razoável‖ (Ibidem, p.188, grifos nossos).  

Nessa quarta aventura da série, as intensas pesquisas de Hermione na biblioteca se 

desenvolvem em prol de ajudar o protagonista a se preparar para as provas que ele teria que 

enfrentar no Torneio Tribruxo, afinal a competição entre alunos exige complexos conhecimentos 

em magia para concluir os desafios propostos: 

 

- Existe uma maneira de fazer! – disse Hermione zangada. – Simplesmente tem 

que existir! 

Ela parecia estar tomando como ofensa pessoal o fato de a biblioteca não ter 

informações úteis sobre o assunto; a biblioteca jamais lhe falhara antes 

(ROWLING, 2001, p.387, grifos nossos) 

 

Nesse sentido, Hermione colabora também para o empoderamento do amigo através de 

seus atos movidos pelo saber, afinal, como vimos, o poder está presente nas mais diversas relações 

sociais. Também no enredo em questão, começamos a perceber uma Hermione mais consciente e 

ativa, que passa a utilizar seu conhecimento de forma prática e política, com o desenvolvimento de 

ações afirmativas para o combate à opressão e desigualdade. Quando a menina descobre que 

existem elfos domésticos trabalhando de forma escravizada na própria cozinha da escola de 

Hogwarts, ela se sente na obrigação de fazer justiça. Hermione cria o Fundo de Apoio à Liberação 

dos Elfos (F.A.L.E.): 

 

Andei pesquisando minuciosamente na biblioteca. A escravatura dos elfos já 
existe há séculos. Custo a acreditar que ninguém tenha feito nada contra ela até 

agora [...] A curto prazo os nossos objetivos [...] são obter para os elfos um 

salário mínimo justo e condições de trabalho decentes. A longo prazo, os nossos 
objetivos incluem mudar a lei que proíbe o uso da varinha e tentar admitir um elfo 
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no Departamento para Regulamentação das Criaturas Mágicas, por que eles são 

vergonhosamente subrepresentados (ROWLING, 2001, p.180, grifos nossos).  

 

Percebemos que a garota tem um discurso embasado por todas as pesquisas bibliográficas 

que fizera sobre a regulamentação das criaturas mágicas no mundo bruxo. A fundação não é levada 

a sério pelos colegas, que demonstram resistência em tomar posições mais ativas no movimento. 

Mesmo assim, Hermione persiste na causa ao longo de todo o enredo do quarto livro da série. 

Determinada, ela vai a campo investigar as condições de trabalho dos elfos domésticos: ―Sabe, eu 

estou começando a achar que chegou a hora de partir para uma ação mais direta. Como será que a 

gente chega à cozinha da escola?‖, questiona a garota a Harry (ROWLING, 2001, p. 256, grifo 

nosso). Em uma visita à cozinha ela descobre que apenas um único funcionário, Dobby, o elfo 

livre, recebe um simbólico pagamento pelas tarefas e apenas uma folga mensal (Ibidem, p. 301). 

  

Quando Hermione cria o F.A.L.E, Rowling deixa questões de raça implícitas, pois 

mesmo que não haja diferenciação entre os humanos (a japonesa Cho Chang, o 

negro Lino Jordan e a indiana Parvati Patil, por exemplo, não são alvo de 

preconceito durante a série), as categorias de nascidos trouxas, descendentes de 
gigantes e a submissão dos elfos representam as questões raciais tão bem quanto 

as discriminações xenofóbicas poderiam representar (DRESANG, 2002, p. 234, 

tradução nossa) 

 

Apesar de não conquistar soluções palpáveis para as criaturas mágicas ao longo desse ano 

letivo, as ações afirmativas em prol de causas sociais propostas pela garota seriam finalmente 

regulamentadas anos depois quando a profissão da personagem enfim permitiria que ela agisse de 

maneira efetiva em prol dos elfos domésticos. Sua compaixão diante de causas sociais encaminhou 

a sua profissão, quando adulta, na carreira política, inicialmente no Departamento de Regulação 

das Criaturas Mágicas e posteriormente no Departamento de Execução das Leis Mágicas, nos quais 

ela se tornou uma voz progressista que garantiu a erradicação de leis opressivas contra os elfos 

domésticos e contra os nascidos ―trouxas‖, respectivamente
30

. A carreira como funcionária do 

Ministério da Magia foi essencial para a conquista de sua popularidade dentro da instituição, 

levando-a mais tarde ao posto de ministra, função na qual é representada no início da peça teatral. 

                                                             
30 Informações fornecidas por J. K. Rowling em um webchat promovido pela editora britânica Bloomsbury, em 2007, 

e coletadas do site oficial da série Harry Potter, o Pottermore.  
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 A garota aparenta estar ciente de que o poder, tal como Foucault o descreve, é uma relação 

e dessa forma abre sempre a possibilidade de disputas e contestações, nesse caso, em prol do 

combate às leis opressivas em relação aos elfos. Mesmo nos estados de dominação há possibilidade 

de resistência, pois ―mudanças nas relações de poder podem encerrar uma situação de dominação e 

incrementar possibilidades de liberdade‖ (McLAREN apud PELEGRINI, 2009, p. 9).  

O saber como ferramenta de empoderamento e liberdade que Hermione apresenta é similar 

às características das primeiras manifestações feministas, pois foi com a democratização do acesso 

ao ensino que as mulheres começaram a tomar consciência da opressão patriarcal e então 

movimentar ações de reivindicação pelos seus direitos. Além disso, a atitude empática da 

personagem em relação à população marginalizada de elfos ―a coloca em uma posição inclusiva, 

assim como a adotada pelas feministas multiculturais, globais e ecofeministas‖ (DRESANG, 2002, 

p.241, tradução nossa). 

O saber performativo de Hermione também se desenvolve na trama em prol de atos de 

justiça pessoais. Instaurada a desconfiança sobre a jornalista Rita Skeeter, que havia difamado a 

menina alegando que ela tivesse uma ―queda por bruxos famosos‖, como Harry e Vítor Krum, 

Hermione resolve investigar a misteriosa maneira de a repórter coletar informações sem ninguém 

notar sua presença. Quando aconselhada pelos amigos para não se importar com isso ela responde: 

―Não! – exclamou a garota teimosamente. – Quero saber como foi que ela me ouviu falando com o 

Vítor! E como foi que ela descobriu a história da mãe de Hagrid
31

!‖ (ROWLING, 2001, p.435, 

grifo nosso). Após intensas pesquisas na biblioteca da escola e a partir de algumas conexões 

lógicas acerca dos fatos, Hermione se vinga de Skeeter, pois descobre que a jornalista infringia a lei 

bruxa ao ser um animago
32

 não registrado.  

Nesse sentido, Hermione usa novamente seu conhecimento adquirido para fazer justiça 

também a outros personagens prejudicados pela jornalista, como seu amigo Hagrid e o próprio 

Harry. ―Vamos ver se ela não perde o hábito de escrever mentiras horríveis sobre as pessoas‖ 

(ROWLING, 2001, p.579). Assim, a garota ameaça denunciar a jornalista caso ela continue a 

publicar artigos difamadores.  

                                                             
31 O guarda-caça e professor de Hogwarts, Rúbeo Hagrid, é um meio-gigante, filho de uma mãe giganta e um pai 

bruxo. No universo mágico de Harry Potter, os gigantes são criaturas associadas à agressividade e, apesar de Hagrid 

ser calmo e sensível, essa espécie e seus descendentes sofrem preconceitos por parte dos bruxos na trama.  
32 O bruxo ou bruxa que é capaz de se transformar em um animal sem o uso da varinha. 
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No sétimo e último livro da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), todo o saber 

adquirido pela personagem ao longo dos anos como estudante de Hogwarts é utilizado de forma 

prática para o combate às Artes das Trevas, que assombram o mundo bruxo desde o retorno do 

vilão Voldemort. O trio se reúne na casa de Rony para planejar a viagem em busca das horcruxes, 

as partes da alma do vilão Voldemort divididas pelo próprio e guardadas em objetos impregnados 

de magia negra. A primeira representação que a obra nos fornece de Hermione no contexto de 

preparação para essa missão tem a ver com sua performatividade através da sabedoria: ―Hermione 

estava sentada no canto oposto, com o seu gato ruivo, Bichento, aos pés, separando livros, alguns 

dos quais Harry reconheceu serem dele, em duas enormes pilhas‖ (ROWLING, 2007, p.77, grifo 

nosso). Apesar de Rony zombar de sua atitude - ―Esqueci que vamos liquidar Voldemort em uma 

biblioteca móvel‖ (Ibidem, p.79, grifo nosso) -, descobrimos que Hermione já havia começado a 

planejar muito antes o catálogo bibliográfico que poderia lhes fornecer informações úteis para suas 

ações: no final do ano letivo anterior, assim que souberam da missão, a menina usara um feitiço 

para convocar alguns livros sobre as Artes das Trevas, que estavam guardados no gabinete do 

falecido diretor de Hogwarts. Com a leitura, a jovem bruxa, portanto, já adiantara várias 

informações valiosas para orientar suas investidas na caçada às horcruxes, como a listagem de 

métodos mágicos para destrui-las. Percebemos uma Hermione bem preparada para a batalha contra 

o mal, tanto com o domínio de teorias e feitiços, quanto com o preparo antecipado de diversos itens 

essenciais na missão: 

 

- Vejamos – retrucou Hermione, batendo com o volume de Viagens com trasgos 

na pilha de descartados com uma expressão feroz no rosto – Estou arrumando a 
bagagem há dias, portanto estamos prontos para partir a qualquer momento, o 

que, para a sua informação, exigiu feitiços extremamente complexos, para não 

mencionar o contrabando de estoque de Poção Polissuco de Olho-Tonto bem 
debaixo do nariz da mãe de Rony. Além disso, alterei a memória dos meus pais 

[...] Para dificultar que Voldemort os encontre e interrogue sobre mim... ou sobre 

vocês (ROWLING, 2007, p.80, grifos nossos) 

 

Enquanto os dois amigos chegam de mãos (e cabeças) vazias para a reunião sobre as 

horcruxes, Hermione leva sua bagagem de conhecimentos e possibilita o pontapé inicial para que 

possam se delinear os primeiros traços do caminho até os objetos malignos a serem destruídos. Del 

Priore (apud Menezes, 2002) acredita que, na investigação sobre o exercício do poderio feminino, é 
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importante ―decodificar que poderes informais e estratégias elas detinham por trás da ficção do 

poder masculino, e como se articulavam a sua subordinação e resistência‖ (p.66). Nesse sentido, 

observamos como Hermione se apropria do conhecimento para exercer seus poderes informais, 

pois, apesar de Harry ser o protagonista e o responsável oficial para a tarefa de destruir horcruxes, 

a garota exerce um papel essencial para o empoderamento e resistência do trio ao longo da trama.  

Harry, Rony e Hermione arquitetam um plano para adentrarem disfarçados no Ministério 

com o intuito de roubar um medalhão, o único objeto que desde o início da trama eles têm a certeza 

de que carrega uma das partes da alma de Voldemort. Dentre os três, a garota é a que se mostra 

mais perfeccionista na organização de cada movimento dessa arriscada investida: ―Rony, tudo faz 

diferença! Se vamos entrar no Ministério sem nos trair, sabendo que eles estão superatentos aos 

intrusos, cada detalhezinho faz diferença!‖ (ROWLING, 2007, p.182, grifo nosso).  

Uma das funções essenciais da personagem nessa trama é garantir a segurança dos lugares 

que usariam para acampar, para certificar que não fossem rastreados pelos seguidores do vilão:  

 

- Se vamos ficar aqui devíamos lançar alguns feitiços de proteção ao nosso redor 

– replicou ela e, erguendo a varinha, começou a andar em um amplo círculo em 

torno de Harry e Rony murmurando encantamentos [...] 

- Salvio hexia... Protego totalum... Repello trouxatum... Abaffiato... Você podia ir 

apanhando a barraca, Harry... (ROWLING, 2007, p.216, grifos nossos)  

 

 Retomando o conceito de gênero, de acordo com Butler (2006), um conjunto de atos 

repetidos inseridos em uma estrutura reguladora que produz e impõe coerências de gênero como o 

efeito substantivo da performativamente dos sujeitos nas práticas sociais, observamos que um 

desses efeitos substantivos desenvolvidos a partir do saber performativo de Hermione é a 

iniciativa, pois ela toma a frente para assegurar que todos estejam a salvo e utiliza seus 

conhecimentos e destreza em feitiços para isso. A agilidade em contornar problemas também é um 

desses efeitos desenvolvidos na personagem ao longo do enredo de Harry Potter e as Relíquias da 

Morte (2007), como na ocasião na qual o trio é rastreado pelos sequestradores na floresta em que 

estavam escondidos e antes de os vilões se darem conta da captura valiosa que fizeram, a garota 

lança um feitiço no rosto de Harry, desfigurando algumas de suas feições e retardando o 

reconhecimento do garoto pelos Comensais. Em outro momento do enredo a menina arquiteta 
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rapidamente um estratégico e lógico plano de fuga da casa de Xenofílio Lovegood, que denuncia a 

localização dos jovens bruxos aos Comensais da Morte:  

 

- Você confia em mim, Harry? 
Harry assentiu. 

- O.k. então – murmurou Hermione – me dê a capa da invisibilidade. Rony vai 

vesti-la (ROWLING, 2007, p.328) 

- Ah, espero que não o matem! – gemeu Hermione – Foi por isso que eu quis que 

os Comensais da Morte vissem o Harry antes de sairmos, para saberem que o 

Xenofílio não estava mentindo! 

- Mas porque me esconder? – perguntou Rony. 

- Porque acham que você está de cama com sarapintose, Rony! Eles sequestraram 

Luna porque o pai apoiava Harry! Que aconteceria com a sua família se 

soubessem que você está com ele? (ROWLING, 2007, p.330, grifos nossos) 

 

Os amigos haviam procurado o sr. Lovegood com o intuito de descobrir algumas respostas 

sobre as Relíquias da Morte, pois Hermione observara que o símbolo que as representava aparecera 

várias vezes ao longo da jornada em busca das horcruxes: a) no exemplar de Os contos de Beedle, o 

bardo que Hermione herdara de Dumbledore – ―Harry não conseguia imaginar o quanto mais a 

amiga poderia extrair daquele livro, que afinal, nem era tão longo; mas era evidente que estava 

decifrando alguma coisa, porque tinha o Silabário de Spellman aberto sobre o braço da poltrona‖ 

(ROWLING, 2007, p.249, grifos nossos) – b) em um dos túmulos de Godric‘s Hollow, cidade onde 

Harry nascera – ―Harry, é a marca que estava no livro!‖ (Ibidem, p.258) – e também c) no livro A 

vida e as mentiras de Alvo Dumbledore – ―Por um momento não entendeu o que a amiga queria 

dizer mas, examinando a foto com auxílio da varinha, viu que Dumbledore substituíra o ―A‖ de 

Alvo por uma minúscula versão da mesma marca triangular inscrita em Os contos de Beedle, o 

bardo‖ (Ibidem, p.307).  

No roteiro da peça teatral Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), descobrimos o 

destino que os jovens bruxos tomaram 19 anos depois da Batalha de Hogwarts, evento final de 

Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), no qual Hermione lutou contra os seguidores de 

Voldemort até o final. Dessa vez, os protagonistas são os filhos dos personagens principais, que 

começam a frequentar a escola de magia e embarcam em novas aventuras. Percebemos o 

dialogismo identitário de Hermione refletido no comportamento dos filhos, quando ela conta que  
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HERMIONE 

Rosa está cismada com quebrar o recorde de pontos no Quadribol no primeiro 

ou no segundo ano. E se ela vai conseguir seus N.O.M.s 
33

 o quanto antes. 

RONY 

Não tenho a mínima ideia de quem ela herdou esta ambição  

(ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p.11, grifos nossos) 

 

No enredo da peça, descobrimos que cada degrau de sabedoria alcançado pela personagem 

ao longo dos anos como estudante elevou Hermione ao mais alto cargo político no mundo da magia 

quando adulta: 

 

HERMIONE 

[...] Você acaba de fazer uma coisa brilhante. Certamente não precisa de 
repreensões... só preciso que veja sua papelada de vez em quando, é só. Considere 

isso um cutucão... delicado... da ministra da Magia.  

(ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p.33, grifo original) 

 

 De acordo com Hennigen e Guaresci (2006), a constituição de uma identidade é um 

processo que busca a fixação e estabilidade, mas ao mesmo tempo abre a possibilidade de 

movimentos de subversão e desestabilização, ―assim, as identidades, na perspectiva dos Estudos 

Culturais, são compreendidas como móveis, instáveis, e os encontros com a diferença acabam 

constituindo novas combinações‖ (p.71). Dessa forma, avaliamos que, como as personagens 

tendem a apresentar identidades um pouco menos voláteis que a dos seres humanos, uma das 

representações mais concretas da constituição de Hermione é em relação ao saber performativo que 

ela apresenta desde sua primeira até suas últimas manifestações na obra Harry Potter.  

 Adiante serão apresentados outros dois grandes pilares representativos que sustentam a 

construção da identidade dessa personagem, somando ainda mais exemplos que permitem a 

abertura para Hermione se caracterizar como uma mulher múltipla. 

 

                                                             
33 Os Níveis Ordinários em Magia (N.O.M.s) são testes destinados às turmas do quinto ano letivo de Hogwarts, que 

determinam se os alunos estão aptos a continuarem seus estudos na instituição. Para concluírem sua formação, no 

sétimo ano, os alunos precisam realizar outros testes, os Níveis Incrivelmente Exaustivos em Magia (N.I.E.M.s). 
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4.2 “Menininha boba, é?”
34

  

 

Rosa para meninas e azul para meninos. Por muito tempo, a descrição sobre os gêneros 

masculino e feminino estiveram vinculadas a eixos representativos estereotipados, constituídos a 

partir de uma ―ficção reguladora que nega a diversidade das formas de existência e aprisiona as 

identidades dentro de um esquema binário‖ (NAVARRO-SWAIN apud ÁVILA, 2007, p.7). Essa 

univocidade de sentido atribuída aos gêneros será tratada aqui como arquétipos, uma espécie de 

modelos hipotéticos abstratos organizadores dos padrões comportamentais. De acordo com o 

psicólogo Carl Gustav Jung, os arquétipos são representações advindas de memórias herdadas, 

presentes na psique humana sob a linguagem de símbolos. ―No concernente aos conteúdos do 

inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos - ou melhor - primordiais, isto é, de 

imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos‖ (JUNG, 2000. p. 16), geralmente 

com origem nas histórias de tradição oral, como as de mitologia grega, por exemplo. 

De acordo com Judith Butler, assim como os gêneros, a linguagem também é performativa, 

ou seja, a repetição de determinadas significações atribuídas a uma palavra ao longo do tempo 

solidifica o seu sentido.  

 

Considerada coletivamente, a prática repetida de nomear a diferença sexual criou 

essa aparência de divisão natural. A ‗nomeação‘ do sexo é um ato de dominação e 

coerção, um ato performativo institucionalizado que cria e legisla a realidade 
social pela exigência de uma construção discursiva/ perceptiva dos corpos, 

segundo os princípios da diferença sexual‖ (BUTLER, 2006, p.168).  

 

A repetição dos adjetivos associados a cada um dos sexos moldaram representações que,  

Seguindo a linha junguiana, verifica-se que os paradigmas arquetípicos 
definidores do masculino asseveram a capacidade de exercer o poder, 

centralizando decisão e controle. O próprio masculino determina habilidades 

ligadas à ação, à competição e à conquista, ao poder de comandar, ao espírito de 
iniciativa e coragem, à ordem e à razão, ao intelecto, primado do Logos 

(MICHELLI, 2015, p.56, grifos nossos) 

                                                             
34 Hermione é adjetivada dessa forma pela jornalista Rita Skeeter, em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), ao 

confrontá-la sobre a forma antiética com que trata as pessoas em suas reportagens.  
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O feminino, do outro lado da oposição binária, também utilizada por Jung para explicar os 

arquétipos, seria constituído ―pelas qualidades de sensibilidade, imaginação, intuição, 

introspecção, sonho, afeto, capacidade de amar, primado do Eros (MICHELLI, 2015, p.56, 

grifos nossos). Essas representações fizeram com que os papéis sexuais, impostos a partir de um 

determinismo biológico, definissem tarefas ―adequadas‖ para as mulheres, ―limitadas, na maioria 

das vezes, à vida privada - gestão do lar, maternidade, economia doméstica‖ (LOPES; JOSUÁ, 

2017, p.120), enquanto os homens ficavam com as funções da vida pública, como o trabalho e a 

política. De acordo com a historiadora Margareth Rago (2004), esse modelo feminino 

universalizante foi imposto 

 

historicamente pelo discurso médico vitoriano, pelo direito, pela família, pela 
igreja, enfim, pelo olhar masculino reforçado, principalmente nos centros 

urbanos, pelos estímulos da indústria de consumo. Já são inúmeros os estudos, 

pesquisas, livros, publicações e revistas que desconstroem as muitas leituras sobre 

o corpo e a fisiologia da mulher, seus sentimentos, desejos e funcionamentos 
físicos e psíquicos, subvertendo radicalmente a ordem masculina do mundo, 

especialmente ao desconectar a associação estabelecida entre origem e finalidade, 

que justificava a definição de uma suposta essência feminina a partir de sua 

missão para a maternidade (RAGO, 2004, p.4) 

 

Veremos como em diversas manifestações da identidade de Hermione, ela desconstrói o 

estereótipo do arquétipo feminino, assumindo características do arquétipo masculino em sua 

personalidade, como liderança, ação, coragem, iniciativa, decisão e ordem. Apresentamos 

anteriormente nesta análise, como as capacidades de intelecto definem incisivamente um dos 

pilares da personagem, o da ―sabedoria performativa‖, e por isso não incluiremos essas 

características novamente neste bloco de análise, apesar de algumas delas, como o pensamento 

lógico e a determinação, que constituem Hermione, possam também ser classificadas como 

subversão de gênero. A razão – característica vinculada ao masculino, em contraste com a emoção, 

ligada ao feminino – também é condutora de outras ações de Hermione, como as de iniciativa e 

liderança, que permitem uma intersecção entre a ―sabedoria performativa‖ e a ―subversão de 

gênero‖ na maneira de lermos a personagem.   
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 Observamos Hermione tomar a frente diversas vezes ao longo da série, desde a sua primeira 

aparição em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000), quando ela tem a iniciativa de ajudar um 

colega a encontrar o animal de estimação perdido no trem que vai até a Escola de Hogwarts.  

Durante a saga ela também move diversas ações para ajudar Harry em sua jornada, como a lista de 

feitiços que treina com ele para o Torneio Tribruxo, no quarto ano, e as pesquisas que faz para 

direcionar a busca pelas horcruxes, na última aventura da série. Até mesmo quando adulta, vemos a 

manifestação da liderança de Hermione diante dos planos estratégicos para solucionar problemas: 

 

HERMIONE 

Harry tem razão. Tempo é fundamental. Precisamos colocar todos em posição 
[...]. Assim, precisamos de um lugar que nos dê uma boa visão da cidade... que 

permita pontos de observação múltiplos e desimpedidos... e, o mais importante, 

que nos mantenha escondidos, porque não podemos ser vistos. 

Todos franzem o cenho, pensativos. 

Eu diria que a igreja de St. Jerome atende a todos esses requisitos, não acham? 

(ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p. 278, grifos nossos) 

 

Apesar de tomar a frente do planejamento das ações do trio inúmeras vezes durante a saga, 

a ação da personagem só é explicitamente descrita como liderança em Harry Potter e as Relíquias 

da Morte (2007), quando Hermione e Harry estão em Godric‘s Hollow, cidade em que os pais do 

amigo foram mortos: ―Talvez Hermione soubesse o que estava sentindo, porque pegou-o pela mão 

e assumiu a liderança pela primeira vez, puxando-o para prosseguir‖ (ROWLING, 2007, p.255). 

Mesmo assim, a menina passa boa parte da série agindo como líder, por mais que no início 

de sua trajetória em Hogwarts essa característica não fosse muito bem recebida pelos colegas. No 

primeiro diálogo com Harry e Rony, no vagão de trem, ela já é descrita pelo narrador como 

possuidora de ―um tom de voz mandão, os cabelos castanhos muito cheios e os dentes da frente 

meio grandes‖ (ROWLING, 2000, p.94, grifo nosso). Logo na primeira conversa, ela ordena:     

―Você está fazendo magia? Quero ver‖ (Ibidem, p.94, grifo nosso). Depois, na escola, após as 

repetidas tentativas de Hermione reprimir as saídas dos garotos escondidos à noite, eles confirmam 

a inimizade por Hermione que ―agora se recusava a falar com Harry e Rony, mas era uma menina 

tão mandona e metida a saber de tudo que eles encararam a atitude como um prêmio‖ (Ibidem, 



 
 

83 
 

p.143 grifo nosso). Aos poucos os meninos desvinculam a imagem negativa de Hermione e se 

tornam amigos, compreendendo aos poucos a sua forma de ser.  

Sobre a coragem da personagem, no seu primeiro ano em Hogwarts, não conseguimos 

visualizar essa característica de forma evidente e, até mesmo, chegamos a duvidar dela, quando  

Hermione têm uma crise de medo que a paralisou diante do perigo, no episódio em que um trasgo 

invade o banheiro feminino e ela ―estava encolhida contra a parede oposta, parecendo prestes a 

desmaiar [...] – Vamos, corra, corra! – Harry gritou para Hermione tentando puxá-la na direção da 

porta, mas ela não conseguia se mexer, continuava achatada contra a parede, a boca aberta de 

terror‖ (ROWLING, 2000, p. 153, grifos nossos). A bravura é tradicionalmente - e por muito 

tempo foi exclusivamente – um estereótipo atribuído a personagens masculinos: nos contos de 

fada, por exemplo, os príncipes sempre enfrentam o perigo para salvarem as donzelas indefesas. 

Nesse trecho do enredo, Hermione é salva por Harry e Rony, sugerindo-nos uma reprodução desse 

clássico roteiro das histórias de princesas. Logo após, Hermione é quem salva os meninos, quando 

assume a culpa para a diretora da Grifinória por estarem fora dos dormitórios, evitando que Harry e 

Rony fossem punidos pela situação. A atitude pode ser interpretada como um ato de coragem e 

enfrentamento às próprias convicções, já que a menina é extremamente apegada às regras e mesmo 

assim mentiu para defender os colegas.  

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), vemos se manifestar mais nitidamente a 

coragem na personagem, quando logo no início da trama ela discute com autoridades ministeriais 

para defender Winky, a elfo doméstica que foi pega na cena do crime em que alguém conjurou uma 

Marga Negra
35

 no céu: ―Não foi ela!- afirmou Hermione. Ela parecia muito nervosa, dizendo o que 

pensava diante de todos aqueles bruxos do Ministério, mas, ainda assim, decidida (ROWLING, 

2001, p. 111, grifos nossos). A decisão também se afirma na personagem quando ela toma a 

iniciativa de fundar o F.A.L.E., em defesa dos direitos e proteção aos elfos domésticos: 

 

- Vamos começar recrutando novos membros – disse Hermione feliz. – Achei 
que dois sicles para entrar, que paga o distintivo e o produto da venda, pode 

financiar a distribuição de folhetos. Você é o tesoureiro, Rony, tenho lá em cima 

uma latinha para você fazer a coleta, e você, Harry, o secretário, por isso você 

                                                             
35 Símbolo de Lord Voldemort e seus Comensais da Morte. 
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talvez queira anotar tudo o que eu estou dizendo agora, para registrar a nossa 

primeira reunião (ROWLING, 2001, p.180, grifos nossos) 

 

 Ela se utiliza da organização e liderança para definir as funções dos primeiros membros da 

fundação, Harry e Rony, por mais que os amigos não tenham as cumprido nem se engajado na luta 

pelos direitos dos elfos tanto quanto ela. Outros colegas ―até pareciam ligeiramente interessados no 

que a garota tinha a dizer, mas relutavam a assumir um papel mais ativo no movimento. Muitos 

encaravam a coisa como piada‖ (Ibidem, p.192). Ao contrário dos outros, a garota apresenta um 

extremo inconformismo com a situação dos seres não humanos, observado, por exemplo, quando 

ela comenta que ―os elfos domésticos têm uma vida duríssima! – disse Hermione indignada. – É 

escravidão, isso é que é! [...] Por que ninguém faz nada para acabar com uma situação dessas?‖ 

(ROWLING, 2001, p.103, grifos originais). 

Segundo a pesquisadora de literatura infantil e juvenil, Cecil Zinani (2015), há uma 

tendência na contemporaneidade em representar personagens que ―ao se apropriar do 

conhecimento, conseguem se posicionar diante de si próprio e do mundo, não apenas lutando por 

idênticas oportunidades, como também defendendo as diferenças de gênero, de etnia, de classe‖ 

(p.21). Compreendemos, portanto, que Hermione toma a iniciativa de agir em prol dos elfos 

quando percebe que no contexto em que vive ninguém se preocupou em agir por eles e ela sente 

que pode fazer a diferença e incitar mudanças. Em relação à compaixão e empatia que moveu esse 

desejo na personagem retomaremos mais além essa questão ao discutirmos sobre a ―razão e 

sensibilidade‖ na performatividade de gênero de Hermione. 

Esses e outros exemplos ao longo da série demonstram o quanto a personagem é 

independente, pois ―resolve os problemas sozinha e depende principalmente de seus próprios 

conhecimentos e habilidades para isso‖ (TSATSA, 2013, p.23, tradução nossa). Isso acontece 

outras vezes em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), como quando Harry e Rony tentam 

persuadi-la a desistir da ideia de desmascarar a jornalista Rita Skeeter, com o argumento de que ela 

deveria estar usando seu tempo útil exclusivamente para as tarefas escolares, já que o período de 

provas se aproxima. Ela refuta a tentativa de boicote dos amigos a sua determinação, dizendo: 

―Não estou pedindo a você pra ajudar! – retrucou Hermione. – Vou fazer isso sozinha!‖ 

(ROWLING, 2001, p.435, grifo nosso). Além disso, também evidenciamos com alguns exemplos 
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no recorte temático da sabedoria performativa o quanto ―ela não é dependente de seus amigos, mas 

que eles são mais dependentes dela do que o contrário‖ (MIKULAN, 2009, p.292, tradução nossa), 

pois a garota salva a vida dos meninos várias vezes ao longo da série.  

De acordo com o termo ―estereótipo‖ do Dicionário da Crítica Feminista, de autoria das 

portuguesas Ana Luísa Amaral e Ana Gabriela Macedo, as representações ―convencionais‖ para os 

gêneros definem que o ―feminino está ligado à passividade, submissão e dependência; o 

masculino, entretanto, está ligado à dominância, dinamismo e autonomia‖ (AMARAL; 

MACEDO apud LOPES; JOSUÁ, 2017, p.122, grifos nossos). Ao contrário do que definem os 

estereótipos, Hermione é uma personagem bastante autônoma em relação às ações que conduz para 

conquistar o que deseja. Sobre a passividade/ dominância, Hermione ―é descrita menos 

frequentemente com verbos e adjetivos ligados à fraqueza no quarto livro do que os outros três 

anteriores‖ (DRESANG, 2002, p.224, tradução nossa), fornecendo-nos demonstrações de que ela 

reage cada vez de maneira mais ativa às situações opressivas. Antes ela chorava quando recebia 

alguma crítica ou era motivo de chacota, agora ela começa a responder, utilizando-se, inclusive, do 

sarcasmo como ferramenta para contornar situações, como quando ela se aproveita do fato de que o 

maldoso colega Malfoy tem medo de um professor que certa vez o transformara em uma doninha 

como castigo de não respeitar as regras da escola: 

 

- Você está brincando, Weasley? – disse Malfoy às costas deles – Você está 

dizendo que alguém convidou isso para ir ao baile? Não foi o sangue-ruim de 

molares compridos, foi? 

Harry e Rony se viraram na mesma hora, mas Hermione disse em voz alta, 

acenando para alguém por cima da cabeça de Malfoy: 

- Olá, Prof. Moody! 

Malfoy ficou pálido e pulou para trás, procurando Moody com um olhar 

alucinado, mas o professor ainda estava à mesa, terminando seu ensopado. 

- Que doninha nervosinha você é, hein? – comentou Hermione, demonstrando 

desprezo, e ela, Rony e Harry subiram a escadaria de mármore dando boas risadas 

(ROWLING, 2001, p.321) 
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Em um artigo sobre as questões de gênero nos contos infanto-juvenis, os pesquisadores 

Lívia Soares e Diógenes de Carvalho (2015) escrevem que, desde as suas origens, os contos de 

fadas reproduzem valores e posicionamentos socialmente aceitos e que, antigamente, apareciam 

enfeixados de estereótipos. ―Na maior parte das obras, à mulher cabia a passividade e a 

subserviência e ao homem, o poder absoluto, inquestionável‖ (SOARES; CARVALHO, 2015, 

p.109). De acordo com Foucault (apud Pelegrini, 2012), o poder ―é relação e exercício, e não lugar 

ou posse. Sendo relação, abre sempre a possibilidade de um contra exercício, ou seja, a resistência‖ 

(p.9), tal como pudemos analisar neste trecho em que a personagem empodera-se e ―agora que ela é 

mais velha, Hermione percebeu que é sua vez de lutar por si mesma e enfrenta o valentão da 

escola‖ (ROSEN, BEARDEN, 2013, p.4, tradução nossa), subvertendo a situação de dominação 

estabelecida no diálogo com ele.  

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007) o trio é sequestrado pelos seguidores do 

Lorde das Trevas durante a jornada em busca das horcruxes e quando eles chegam na Mansão dos 

Malfoy é a menina quem é escolhida para ser torturada com a Maldição Cruciatus por Belatriz, que 

deseja extorquir informações de como eles conseguiram a espada de Gryffindor. No desenrolar da 

tortura, ―os berros de Hermione ecoavam pela sala de visitas‖ (Ibidem, 364), mas, mesmo assim, 

ela não entrega os amigos e consegue arquitetar uma mentira para despistar Belatriz e fazê-la 

acreditar que a espada que estava em seu poder era falsa.  

De acordo com Jung, o arquétipo ―pode receber um nome e possui um núcleo de 

significado invariável, o qual determina sua aparência, apenas a princípio, mas nunca 

concretamente‖ (2000, p.91). Portanto, no caso do arquétipo feminino, associado à fragilidade, 

percebemos que essa representação vem mudando na literatura contemporânea voltada para o 

público infantil e juvenil, com a aparição cada vez mais frequente de heroínas fortes e resistentes 

nos enredos, como Hermione, em Harry Potter, Katniss Everdeen, na série Jogos Vorazes, de 

Suzanne Collins, e Beatrice Prior, na trilogia Divergente, de Veronica Roth, por exemplo. Se 

relembrarmos a teoria de Butler, sobre como a constituição do gênero e da linguagem são 

parecidas, e que ambas adquirem sentido a partir das repetições, mas que também são passíveis de 

ressignificações, podemos dizer que o arquétipo feminino 
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é uma espécie de devir ou atividade, e não deve ser concebido como substantivo, 

como coisa substantiva ou marcador cultural estático, mas antes como uma ação 

incessante e repetida [...] que pode potencialmente proliferar-se além dos limites 
binários impostos pelo aspecto binário aparente do sexo. Na verdade, o gênero 

seria uma espécie de ação cultural/ corporal que exige um novo vocabulário, o 

qual institui e faz com que proliferem particípios de vários tipos, categorias 

ressignificáveis e expansíveis que resistem tanto ao binário como às restrições 
gramaticais substantivadoras que pesam sobre o gênero (BUTLER, 2006, 

p.163-4) 

 

Assim, quanto mais as produções culturais retratarem performatividades de gênero que 

subvertam os estereótipos, mais as fronteiras do binarismo vão se afrouxando e abrindo espaço 

para que as mulheres assumam papéis que antes eram autorizados somente aos homens. Um 

exemplo dentro do nosso corpus de pesquisa é a batalha final em Harry Potter e as Relíquias da 

Morte (2007), na qual mulheres e homens, meninas e meninos, lutam juntos, desconstruindo o 

estereótipo do soldado guerreiro vinculado somente à figura masculina, como já foi muito 

representado nas narrativas e demais figurações culturais.  

―Nós lutaremos! – disse Hermione – Teremos que lutar para chegar à cobra! Mas não 

vamos perder de vista agora o que devíamos estar fazendo! Somos os únicos que podemos pôr fim 

a isso!‖ (ROWLING, 2007, p.498, grifo nosso). Ao passo que o final da saga se aproxima, 

percebemos o delinear de contornos mais nítidos de uma Hermione guerreira, que desde o início do 

último livro assume os riscos e responsabilidades de lutar ao lado de Harry para combater o vilão 

Voldemort. Esse perfil é reafirmado em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), quando já 

adulta ela assume a identidade de ―uma guerreira plena‖, ―de aparência magnífica. Suas roupas 

são desbotadas, os olhos resplandecem‖ (ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p. 193, grifo 

nosso). Na ocasião, o filho de Harry volta no tempo e altera a ordem dos acontecimentos pela 

segunda vez no enredo da peça teatral, se deparando com uma realidade na qual seu pai está morto 

e Voldemort venceu a batalha. Hermione é ―a rebelde mais procurada no mundo bruxo‖ (Ibidem, 

p.199, grifo nosso), que resistiu às Artes das Trevas e continua combatendo o mal.  

De acordo com a teoria de Foucault (apud Ávila), ―poder e resistência coexistem, mas tanto 

um quanto o outro constituem pontos móveis e transitórios que se distribuem por toda a estrutura 

da sociedade‖ (2007, p.8). A Hermione guerreira parece compreender que a subversão da ordem 

estabelecida é possível, se houver resistência e determinação, características que, como vimos 
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anteriormente, constituem a personagem e movem suas ações esperançosas por um mundo mais 

humanitário para se viver. A bruxa parece estar ciente de que ―o poder é uma prática social que se 

institui historicamente, visto que está sujeito a contínuas transformações [...] não se explica por sua 

função repressiva; assim, é necessário ressaltar seu aspecto favorável, transformador‖ 

(FOUCAULT apud ZINANI, 2010, p.41).  

Essas características que a personagem manifesta ao longo da série, fazem com que seus 

amigos a enxerguem como uma igual, ou seja, eles parecem considera-la também como um garoto, 

assim como eles. Isso se torna explícito quando Harry e Rony estão procurando um par para levar 

ao Baile de Inverno, em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), e após várias investidas sem 

sucesso com outras garotas,  

 

Rony estava encarando Hermione como se, de repente, a visse sob uma luz 

totalmente nova.  

- Hermione, Neville tem razão, você é uma garota...  

- Bem observado - respondeu ela com azedume. 

- Então... você poderia acompanhar um de nós! 

- Não, não poderia – retorquiu Hermione (ROWLING, 2001, p. 318, grifos 

nossos) 

  

Nesse trecho, notamos que a diferença sexual de Hermione não só é notada pelo amigo, 

como também é conduzida imediatamente à significação do feminino como subordinada ao 

masculino, colocada na posição passiva de acompanhante de um homem. A atitude de Rony 

corrobora com o que Butler escreve sobre a dialética existencial da misoginia, ―em que a razão e a 

mente são associadas com a masculinidade e a ação, ao passo que corpo e natureza são 

considerados como a facticidade muda do feminino, à espera de significação a partir de um sujeito 

masculino oposto‖ (BUTLER, 2006, p.66). No entanto, vemos que Hermione não se deixa 

subjetivar pelas atribuições desse outro masculino, reagindo às significações de forma ríspida, 

confirmando o quanto ela desaprova quando alguém tenta dizer a ela o que fazer, como em Harry 

Potter e as Relíquias da Morte (2007), quando o trio está na reunião com o Ministro da Magia para 

a entrega dos pertences legados pelo prof. Dumbledore. No desenrolar da conversa, a garota 

demonstra conhecimento sobre a legislação bruxa que regulamenta os testamentos e é questionada 
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pela autoridade: ―Srta. Granger, está pretendendo fazer carreira em Direito da Magia?/ - Não, não 

estou – retrucou Hermione. – Tenho esperança de fazer algum bem no mundo! (ROWLING, 

2007, p.101, grifo nosso).  

 Além disso, antes de terminar a série, Rowling proporciona uma oportunidade à Hermione 

para que ela revide uma crítica recebida de Rony no primeiro livro da série. Quando o trio está em 

perigo no final do enredo de Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000), a garota tenta achar a solução 

para se livrarem de uma planta mortífera com a qual deparam no caminho até a pedra: 

 

- Visgo do diabo, visgo do diabo... O que foi que a Professora Sprout disse? Gosta 

da umidade e da escuridão...  

- Então acenda um fogo! - engasgou-se Harry.  

- É... É claro... Mas não tem madeira... — lamentou-se Hermione, torcendo as 

mãos. 

- VOCÊ ENLOUQUECEU? — berrou Rony, — VOCÊ É UMA BRUXA OU 

NÃO É? (ROWLING, 2000, p.238)  

 

 Em Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), o trio precisa acessar a entrada secreta 

para a Casa dos Gritos, que fica abaixo das raízes do Salgueiro Lutador, uma árvore que ataca 

qualquer ser vivo que se aproxima. Rony conduz uma solução do problema sem a utilização de 

magia, nos mesmos moldes do episódio transcrito anteriormente, quando sugere identificar a 

entrada exata do local com a ajuda da visão noturna de Bichento, o gato de Hermione. 

  

Com a respiração ofegante, Harry desacelerou, rodeando os ramos socadores do 

Salgueiro [...] 

- Como... como vamos entrar? – ofegou Rony – Poderia... ver o lugar... se ao 

menos tivéssemos... Bichento... 

- Bichento? – chiou Hermione, dobrada, segurando o peito – Você é um bruxo ou 

não é? (ROWLING, 2007, p.506, grifos originais)  

 

Dessa forma, a autora permite que os personagens fiquem ―quites‖, pois Rony agiu com 

sarcasmo sobre a capacidade de Hermione como bruxa, mas ela teve finalmente a sua chance de 
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agir com reciprocidade ao comportamento do amigo. Segundo Butler (2006), ―as regras que 

governam a significação não só restringem, mas permitem a afirmação de campos alternativos de 

inteligibilidade cultural, i.e., novas possibilidades de gênero que contestem os códigos rígidos dos 

binarismos hierárquicos‖ (p.209), proporcionando situações de subversão da ordem de 

dominância, como aconteceu no diálogo entre Rony e Hermione.  

Diante da performatividade de enfrentamento na constituição identitária de Hermione, 

destacamos alguns trechos em que ela parece iniciar o questionamento sobre práticas misóginas no 

mundo bruxo. A primeira vez que a garota se incomoda especificamente com uma questão de 

gênero é quando ela defende uma colega após um comentário machista de Rony: 

 

- A gente devia começar a se mexer, sabe... convidar alguém. Ele tem razão. Não 

queremos acabar com um par de trasgos. 

Hermione deixou escapar uma exclamação de indignação.  

- Com licença... um par do quê? 

- Bom... sabe – respondeu Rony, encolhendo os ombros -, eu prefiro ir sozinho do 

que com... com a Heloísa Midgeon, digamos. 

- A acne dela melhorou à beça ultimamente, e ela é bem legal! 

- Tem o nariz fora de esquadro. 

- Ah, entendo – disse Hermione, encrespando. – Então, basicamente você vai 

levar a garota mais bonita que aceitar você, mesmo que ela seja completamente 

intragável? 

- Hum... é, é por aí – disse Rony. 

- Eu vou dormir – retorquiu Hermione e saiu num repelão em direção à escada 

para o dormitório das garotas, sem dizer mais nada (ROWLING, 2001, p.131, 

grifos nossos) 

 

A personagem fica evidentemente furiosa com a maneira de Rony se referir à Heloísa e com 

os critérios superficiais que utiliza para selecionar meninas interessantes a seu ver. Hermione tenta 

provocar uma reflexão sobre a opinião de Rony, destacando outras características da colega e dessa 

forma, enaltece Heloísa com elogios a seus pontos fortes: a diminuição da acne e um caráter 

agradável. No entanto, quando ela percebe que o amigo não possui maturidade o suficiente para se 

importar com questões mais profundas do que simplesmente a aparência, ela desiste e sai de cena. 
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Mais além nesta mesma narrativa, a própria Hermione é alvo de comentários machistas, dessa vez, 

advindos de mulheres que leram o artigo da jornalista Rita Skeeter, sugerindo que ―a Srta. Granger 

tem brincado com as afeições dos dois rapazes‖ (ROWLING, 2001, p.406), no caso, Harry e Vítor 

Krum. O público feminino do jornal que veiculou a notícia envia diversas cartas com xingamentos 

à Hermione: 

 

Você não presta. Harry merece uma garota melhor. Volte para o seu lugar, 

trouxa. 

- São todas iguais – exclamou Hermione desesperada, abrindo uma carta atrás da 

outra. – ―Harry Potter pode arranjar uma namorada melhor do que alguém da sua 

laia...‖, ―Você merece ser cozida com ovas de rã...‖, Ai!  

Hermione abrira o último envelope e um líquido verde-amarelado, que cheirava 
fortemente a gasolina, derramou-se em suas mãos, fazendo irromper nelas 

grandes tumores amarelos (ROWLING, 2001, p. 430) 

 

Percebemos que o mundo bruxo também possui uma cultura misógina, como em muitas 

sociedades, que estimula a competição entre as mulheres pela disputa de um ―macho alfa‖, no caso 

o herói Harry Potter. A menina discute com a jornalista sobre a conduta que esta tem em tornar 

públicas algumas informações íntimas sobre as pessoas, de maneira antiética.  

 

- Sente-se, menininha boba e não fale do que não entende – disse Rita Skeeter 

com frieza, seu olhar endurecendo ao pousar em Hermione. – Sei de coisas sobre 
Ludo Bagman que deixariam você de cabelos em pé... Não que eles precisem de 

ajuda – acrescentou, mirando os cabelos lanzudos de Hermione. 

- Vamos embora – disse Hermione [...] 

- Você vai ser a próxima que ela vai perseguir, Mione – disse Rony, numa voz 

baixa e preocupada quando tornavam a subir a rua. 

- Ela que experimente! – disse a garota com a voz aguda; tremia de raiva – Vou 

mostrar a ela! Menininha boba, é? Ah, vai ter troco, primeiro Harry, agora o 

Hagrid [...] 

A última vez que Harry vira Hermione com tanta raiva assim, ela metera a mão na 

cara de Malfoy (ROWLING, 2001, p.359, grifos nossos) 
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 Movida pela determinação em desmascarar a jornalista, ela passa dias pesquisando na 

biblioteca e fazendo algumas ligações lógicas sobre o método de Rita para conseguir informações 

tão particulares de suas fontes, subvertendo a figuração de ―menininha boba‖ a que lhe foi atribuída 

e fazendo justiça a si mesma e às outras pessoas que a comunicadora já difamara antes: 

  

- Descobri como é que ela fazia para escutar conversas particulares já que estava 

proibida de entrar nos terrenos da escola – explicou a garota depressa. [...] 

- Rita Skeeter – a voz de Hermione tremeu de silencioso triunfo – é um animago 

clandestino. Ela pode se transformar... 

Hermione tirou um frasco lacrado da mochila. 

- ... em besouro. (ROWLING, 2001, p.577-8, grifos nossos) 

 

 O triunfo de Hermione por ter resolvido essa questão pode ser interpretado como uma 

conquista feminista em combate a uma estrutura machista, que tentou oprimi-la, através de uma 

agente misógina, a jornalista Skeeter, mas que devido a sua resistência e determinação, Hermione 

novamente subverte a ordem de dominância e literalmente aprisiona o pensamento retrógrado e 

degradante de sua ofensora. A superação da situação parece ter deixado a personagem mais atenta e 

crítica em relação às novas subjetivações misóginas que ela ainda passa nos enredos, como em 

Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), quando o trio já está acampando há dias em uma 

floresta e por isso têm sua alimentação limitada e escassa:  

 

- É impossível preparar comida boa do nada! Você precisa convocá-la se souber 

onde achar, você pode transformá-la, você pode aumentar a quantidade se já tem 

alguma... 

- ... pois não se dê o trabalho de aumentar esta aqui, está uma porcaria – retrucou 

ele. 

- Harry apanhou o peixe e eu fiz o melhor que pude! Estou notando que sempre 
sou eu que acabo resolvendo o problema da comida; porque sou uma menina, 

suponho! 

- Não, porque a gente supõe que você seja melhor em magia! – disparou Rony. 

[...]  

- Você pode cozinhar amanhã, Rony, você pode procurar os ingredientes e tentar 
transformá-los em alguma coisa que valha a pena, e eu vou me sentar aqui e fazer 
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cara feia e reclamar e você vai poder ver... (ROWLING, 2007, p. 232, grifos 

originais) 

 

Hermione é criticada pela qualidade da comida que têm se empenhado em preparar todos os 

dias para garantir o próprio sustento e dos amigos enquanto estão viajando em busca das horcruxes 

para derrotar Voldemort. Com o comentário, ela reflete sobre esse papel que ela assumiu e o 

questiona, associando-o aos estereótipos de gênero durante a discussão e se rebelando contra eles, 

sugerindo a subversão dessa tarefa para que o amigo a assuma no dia seguinte e compreenda como 

é. Segundo Pelegrini (2012), resistir às ―categorias identitárias fixas é tarefa que os movimentos e 

teorias feministas têm adotado em diversos níveis, modificando assim as maneiras pelas quais o 

poder é exercido na sociedade contemporânea‖ (p.10) e que Hermione parece também ter se 

apropriado para movimentar mudanças nas microfacetas de sua vida, por menor que elas sejam, 

como o restrito grupo de amigos que dividem o acampamento. Apesar do protesto da garota, não 

sabemos se de fato a discussão poderia ter induzido mudanças no comportamento dos meninos, 

pois um barulho interrompe a conversa e muda o curso do episódio em questão. 

Outra marca nítida da diferença sexual no mundo bruxo são os sobrenomes das famílias, 

que seguem o modelo patriarcal. A questão fica evidente quando Hermione está lendo o livro A 

nobreza natural: a genealogia dos bruxos em busca de alguma pista sobre o paradeiro dos irmãos 

que foram os primeiros donos das Relíquias da Morte: 

 

- Lista as famílias de sangue puro que agora estão extintas pela linhagem 

masculina. Aparentemente, a família Peverell foi uma das primeiras. 

- Extintas pela linhagem masculina? – repetiu Rony. 

- Quero dizer que o nome morreu – explicou Hermione -, há exemplos, no caso 

dos Peverell. Mas eles talvez ainda tenham descendentes, sob um nome diferente 

(ROWLING, 2007, p. 333) 

 

Quando a garota diz que o nome morreu, significa que as descendentes mulheres 

casaram-se com homens de outros sobrenomes, apagando os seus nomes originais de solteiras. 

Judith Butler critica esse tipo de intercurso simbólico exclusivista que, de acordo com a autora, 

fortalece o clã de homens e faz com que as mulheres sejam ―excluídas do significante, do próprio 

sobrenome que portam. No matrimônio, a mulher não se qualifica como uma identidade, mas 
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somente como um termo relacional que distingue e vincula os vários clãs a uma identidade 

patrilinear comum, mas internamente diferenciada‖ (BUTLER, 2006, p.68).  

Quando adulta, em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), Hermione subverte a 

cultura patriarcal do mundo bruxo e faz questão de registrar seus filhos também com o seu 

sobrenome. Rosa e Hugo Granger-Weasley, portanto, são frutos de uma personagem que não aceita 

ser excluída do significante, que não quer ter sua identidade apagada do legado dos filhos. Ao invés 

de se submeter às regras do patriarcado e provocar a morte de seu sobrenome, ela cria um novo, 

unindo-o com o sobrenome do marido Rony. A junção dos nomes por hífen sugere que o 

sobrenome Granger-Weasley é uma palavra só, portanto, não há espaço para hierarquia entre os 

dois nomes que o compõe, afirmando a igualdade entre matriarcado e patriarcado nessa relação 

familiar.  

Ainda no enredo da peça teatral, destacamos que em duas das realidades alternativas que o 

filho de Harry altera com o vira-tempo, Hermione subverte o estereótipo do casamento como um 

destino certo para a identidade feminina. De fato, ela inicia a narrativa como esposa de Rony, mas 

também perpassa pelas possibilidades de ser uma bruxa adulta, solteira e sem filhos quando assume 

a identidade de professora de Hogwarts e também quando é uma guerreira que luta contra as Artes 

das Trevas. Segundo Zinani (2015), essa flexibilidade representativa das personagens femininas na 

literatura contemporânea é um reflexo das identidades das mulheres pós-modernas que 

  

além de demonstrar uma modalidade de resistência ao sistema patriarcal, também 

configura a nova mulher, com direitos civis, acesso à educação e ao mercado de 
trabalho e com a possibilidade de escolher seu futuro, desconstruindo assim, o 

mito da Cinderela, que preconizava o casamento como único destino viável para a 

mulher (p.21) 

  
A identidade dessa nova mulher, inserida em um contexto de pós-modernidade, não 

significa que ela assume uma identidade masculina como sinônimo da subversão de gênero, mas 

que ―podemos desenvolver uma noção de sexualidade construída em termos das relações fálicas de 

poder, as quais reestruturariam e redistribuiriam as possibilidades desse falicismo por meio, 

precisamente, da operação subversiva das ‗identificações‘ que são inevitáveis no campo de poder 

da sexualidade‖ (BUTLER, 2006, p.56). Nesse sentido, a subversão não deve atuar simplesmente 

como inversão da hierarquia binária, possibilitando às mulheres assumirem funções que 

anteriormente eram entendidas como exclusivas aos homens; a verdadeira subversão de gênero 
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deve repensar também como funciona o poderio dos papéis ditados como femininos, e de que 

forma podemos redistribui-los nas estruturas sociais, desatando os nós dos estereótipos e 

possibilitando construções identitárias de gênero múltiplas e livres de amarras.  

 

4.3 “Vale tudo no amor e na guerra
36

”  

 

―Não se nasce mulher, torna-se mulher‖. A frase de Simone de Beauvoir (1949) é uma das 

mais célebres do pensamento feminista, inaugurando os estudos investigadores sobre as origens da 

diferenciação sexual na sociedade. No início, as teorias feministas tentavam incansavelmente 

definir um conceito de ―mulher‖, entendida como o sujeito marcado por essa diferença e que, 

portanto, seria a porta de entrada para o entendimento das questões de gênero. De acordo com 

Butler (2006), os dizeres de Beauvoir ainda são muito atuais e úteis para compreender que ―mulher 

é um termo em processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto que tenha 

uma origem ou um fim‖ (p.58). No entanto, a parte que tem sido desconstruída nessa questão é a 

definição de ―mulher‖ no singular, pois ―a identidade feminina também é atravessada por outras 

clivagens, como raça, classe, orientação sexual‖ (PELEGRINI, 2012, p.5), tornando inviável e 

incompleta a univocidade de sentido para compor um sujeito feminista universal que resuma todas 

as qualidades do que é ser mulher.   

Boa parte das teóricas feministas atuais, debruçadas sobre a pós-modernidade e seus efeitos 

sobre os sujeitos, reavaliam alguns  

 

pressupostos universalistas presentes na distinção sexo/ gênero, convergem na 

tentativa de analisar criticamente os procedimentos dos quais o gênero é 

concebido como fixando identidades e de formular conceitualizações que 
permitam descrever as múltiplas configurações de poder existentes em contextos 

históricos e culturais específicos (PISCITELLI, 2002, p.16) 

 

                                                             
36 A frase é dita por Rony a Harry, em Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), para justificar uma série de 

atitudes que aquele realiza na tentativa de agradar Hermione, com o intuito de conquistar seu perdão por ter 

abandonado os amigos durante semanas na missão de encontrar as horcruxes e destruir o vilão Voldemort.  
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Entende-se que estamos em um momento em que as questões de gênero devem ser 

discutidas além da diferença identitária entre homens e mulheres, olhando mais atentamente para 

este último conjunto e percebendo particularidades que o torna ainda mais subdividido. Algumas 

autoras nomeiam esse período de revisão teórica sobre as teorias de gênero como ―pós-feminismo‖, 

conceito que faz alusão à  

 

existência hoje de uma multiplicidade de feminismos, ou de um feminismo 

‗plural‘, que reconhece o fator da diferença como uma recusa da hegemonia de 

um tipo de feminismo sobre outro, sem contudo, pretender fazer tabula rasa das 

batalhas ganhas, nem reificar ou ‗fetichizar‘ o próprio conceito de diferença 

(MACEDO, 2006, p.814) 

 

No contexto do pós-feminismo, podemos analisar a personagem Hermione observando as 

especificidades de sua singular identidade feminina. Isso significa que Hermione não deve ser 

interpretada meramente a partir das inversões das representações de gênero, em que ela assume 

nuances de uma identidade masculina como estratégia para acessar os campos de poder no universo 

bruxo; mas devemos considerar também de que forma as suas particularidades como mulher – que 

podem ser específicas e diferentes de outras mulheres – dialogam e constituem conjuntamente o 

empoderamento dela ao longo da série Harry Potter, tornando múltipla a sua identidade feminina.  

Uma característica bastante relevante na constituição identitária de Hermione é a 

sensibilidade, fazendo um contraponto com sua marcante racionalidade. O dualismo ―razão e 

sensibilidade‖ nomeia a obra do publicitário João Anzanello Carrascoza (2004), que, usando a 

terminologia de Nietzsche, chama de caráter apolíneo de um texto quando a sua composição segue 

um viés mais racional, enquanto o dionisíaco tem como foco o lado emocional (p.31). Nesse trecho 

da análise, discutiremos como o dionisíaco está presente na narrativa identitária de Hermione, 

conduzindo sentimentalismos nas suas relações com outros personagens. A garota é descrita 

agindo de forma sensível muito mais vezes do que Harry e Rony, por exemplo, o que poderia nos 

levar a associar a conduta à feminilidade, mas veremos como essa característica pode ser 

interpretada como um ponto importante da personagem, tornando-a ainda mais identificável com o 

público leitor.  
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A sensibilidade de Hermione é evidente logo nas primeiras relações sociais estabelecidas 

em Hogwarts, quando ela é criticada por ser uma irritante ―sabe-tudo‖, de acordo com a opinião 

dos colegas:  

 

Rony estava de muito mal humor na altura em que a aula terminou.  

- Não admira que ninguém suporte ela - disse a Harry quando procuravam chegar 

ao corredor - Francamente, ela é um pesadelo. 

Alguém deu um esbarrão em Harry ao passar. Era Hermione. Harry viu seu rosto 

de relance - e ficou assustado ao ver que ela estava chorando. 

- Acho que ela ouviu o que você disse (ROWLING, 2000, p.150, grifo nosso) 

 

De acordo com Rosen e Bearden (2013), a reação sensível da garota não afirma um 

estereótipo de feminilidade, ―mas mostra que ela é uma típica criança respondendo a uma situação 

como esta, da maneira como uma criança normal de onze anos de idade responderia em uma 

ocasião na qual se sentisse intimidada‖ (p.4, tradução nossa). De fato, como vimos anteriormente 

nas características de ―subversão de gênero‖, constatamos que quando Hermione é mais velha, ela 

começa a deixar a passividade de lado nas situações em que é ofendida, para agir de forma mais 

ativa, retrucando ou até mesmo respondendo com sarcasmo às críticas.  

A sensibilidade de Hermione diante do episódio toca o lado sentimental dos garotos, que se 

preocupam com ela no momento em que um trasgo invade a escola e correm para avisá-la do 

perigo, já que ela não sabia, por ter passado o dia todo no banheiro chorando. O caráter dionisíaco 

desse episódio preza pela ―exploração fremente dos sentidos, do entusiasmo, de uma condição de 

existência dramática ou jubilosa. É o território das leis pelo encantamento que, sabemos, não se dá 

pelo arcabouço da razão, mas pela ênfase no despertar das emoções‖ (CARRASCOZA, 2004, 

p.32). De fato, a situação dramática é o pontapé para o despertar de uma relação afetuosa entre 

Harry, Rony e Hermione, que se desculpam após ocorrido e tornam-se amigos, pois ―há coisas que 

não se pode fazer junto sem acabar gostando um do outro, e derrubar um trasgo montanhês de 

quase quatro metros de altura é uma dessas coisas‖ (ROWLING, 2000, p.156).  

 Em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001), a sensibilidade da personagem parece ter 

evoluído para certa maturidade, pois mesmo sendo ofendida por Rita Skeeter, algumas colegas e 
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leitoras do jornal com ciúmes de Harry, como vimos anteriormente, ela não reage mais chorando, 

mas procura reverter a situação com tranquilidade e sensatez. Já em Harry Potter e as Relíquias da 

Morte (2007), o lado dionisíaco da personagem volta a aflorar, principalmente devido ao clima 

tenso que os seguidores do vilão instauraram na sociedade bruxa, causando a morte de vários 

amigos e conhecidos: 

 

- Pára! – guinchou Hermione. Assustado, Harry ergueu a cabeça em tempo de ver 

a garota romper em lágrimas sobre o Silabário de Spelmann. 

- Ah, não! – exclamou Harry tentando se levantar da velha cama de armar. – 

Hermione, eu não estava querendo transtornar ninguém... 

Com uma rangedeira de molas enferrujadas, Rony pulou da cama e chegou 
primeiro. Com um braço, envolveu Hermione, e enfiou a outra mão no bolso do 

jeans de onde extraiu um lenço (ROWLING, 2007, p.78, grifos nossos) 

 

A sequência de Hermione chorando e Rony a abraçando como consolo se repete diversas 

vezes ao longo dessa narrativa. O garoto parece querer preservá-la de sofrer qualquer tipo de mal 

também sob outras maneiras, como quando sugere que Hermione deveria ser poupada de participar 

do plano em que invadiriam o Ministério da Magia - ―acho que devíamos ir só o Harry e eu‖ -, 

sendo retrucado pela garota: ―Ah, não comece com isso outra vez! – suspirou Hermione – Pensei 

que isso já estava decidido‖ (ROWLING, 2007, p.184). O determinismo biológico cria a ilusão de 

que as mulheres sejam carentes de proteção, a partir da interpretação de que a vagina seria uma 

espécie de pênis mal desenvolvido, caracterizando uma espécie de falta no corpo feminino. Essa 

concepção vem desde a antiguidade grega e cria ―o efeito de projetar inteiramente as manifestações 

ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos‖ (BUTLER, 2006, p.78).  

No geral, Hermione parece não se incomodar com a proteção de Rony, pois provavelmente 

ele proporciona certo conforto para ela ao consolá-la e, portanto, ela permite sua aproximação nos 

momentos de angústia. No entanto, percebemos que quando adulta, ela começa a filtrar o tipo de 

proteção que realmente precisa de Rony, que agora é seu marido, pois julga que algumas situações 

são pessoais e não necessitam de sua interferência. 
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DRACO 

A única coisa que posso dizer... 

RONY 

Malfoy, você pode estar todo chegadinho no Harry e pode ter gerado um filho 

relativamente legal, mas disse umas coisas muito injustas e ainda por cima de 

minha mulher... 

HERMIONE 

E sua mulher não precisa que você compre as brigas dela. 

HERMIONE olha séria para RONY. RONY entende a dica. 

RONY 

Ótimo, mas se disser mais alguma coisa... 

DRACO 

Vai fazer o que, Weasley? 

HERMIONE 
Ele vai te dar um abraço, porque estamos todos do mesmo lado. Não estamos, 

Rony? 

RONY (hesitando sob o olhar firme dela) 

Tá bom (ROWLING; TIFFANY; THORNE, 2016, p. 202, grifos nossos) 

 

Rony se refere a uma situação anterior na peça teatral na qual o colega de trabalho Draco 

Malfoy julga Hermione como incapaz de estar no cargo de ministra da Magia e diz que ela só o 

ocupa por influência da fama do amigo Harry Potter. O marido da personagem corta a fala de 

Draco como uma proteção preventiva a sua esposa, para que ela não seja alvo de mais críticas, mas 

Hermione logo assume o controle sobre suas próprias desavenças políticas. 

 

muito mais que condições de igualdade como forma de competir com os homens, 
a executiva quer uma igualdade que traga consigo a valoração de aspectos 

inerentes à mulher [...] em busca de uma nova identidade profissional procurando 

ultrapassar as cadeias da competição entre os sexos, afirmando sua singularidade 
(MENEZES, 2002, p.82) 

 

Por isso, Hermione age com firmeza quando assume a discussão, mas sem se 

descaracterizar de sua particularidade sensível, pois ao sugerir um abraço, ela busca promover a 

união da equipe para o bem comum da trama, que é combater o mal. 

Em relação às amizades, Hermione é também sempre muito cuidadosa. No início da 

proximidade entre ela, Harry e Rony, a garota frequentemente é descrita fiscalizando os deveres de 

casa dos amigos, "salvando-os" das obrigações do dia-a-dia além de protege-los dos perigos 

eminentes. ―Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de Feitiços. Ela nunca os 
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deixava copiar (‗Como é que vocês vão aprender?‘), mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos eles 

acabavam recebendo as respostas certas do mesmo jeito‖ (ROWLING, 2000, p.158, grifos 

nossos). Entre os três amigos, ela é aparentemente a mais madura e consciente das 

responsabilidades. Ao passo que a série avança, vemos que a forma com que ela tenta organizar a 

vida dos amigos, pedindo para se organizarem, vai além das suas tarefas escolares, como em Harry 

Potter e o Cálice de Fogo (2001), quando ela cobra Harry sobre uma de suas responsabilidades 

como campeão do Torneio Tribruxo, que era conseguir pistas para a próxima tarefa da competição 

a partir de um ovo de ouro que emite sons estranhos: 

 

Hermione lhe lançou também um olhar severo. 

- Pensei que você estaria fazendo alguma coisa construtiva, Harry, mesmo que 

não queira aprender os antídotos! 

- Como o quê? – perguntou Harry, enquanto acompanhava Joey Jenkins dos 

Cannons rebater violentamente um balaço contra o artilheiro do Ballycastle Bats.  

- Aquele ovo! – sibilou Hermione. 

- Ah, vai, Hermione, tenho até o dia vinte e quatro de fevereiro – respondeu o 

garoto [...] 

- Mas pode levar semanas para você chegar a uma conclusão! Você vai parecer 

um perfeito idiota se os outros campeões souberem a resposta para a próxima 

tarefa e você não (ROWLING, 2001, p.312, grifos nossos) 

  

A cobrança de Hermione ao amigo para realizar suas obrigações poderia ser interpretada 

como uma forma maternal de educar, afinal o olhar severo, a classificação da tarefa como algo 

construtivo e a previsão de que a sua realização poderia demandar vários dias são trechos de um 

diálogo que poderia facilmente ter vindo de alguma mãe pedindo ao filho para arrumar o quarto. 

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), ela arruma a própria bagagem para a viagem em 

busca das Horcruxes, mas também organiza os pertences dos amigos: ―Eu guardo isso pra você – 

disse Hermione, animada, tirando os presentes dos braços de Harry enquanto os três voltaram para 

o andar de cima – Quase terminei, só estou esperando suas calças acabarem de lavar, Rony...‖ 

(ROWLING, 2007, p. 94, grifos nossos). Notamos que essa tendência no comportamento da 

personagem continua mesmo na vida adulta, mantendo essa necessidade de organização das tarefas 

do melhor amigo: ―HERMIONE está sentada diante de pilhas de papeis no gabinete 
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desorganizado de HARRY. Ela arruma lentamente tudo aquilo‖ (ROWLING; TIFFANY; 

THORNE, 2016, p.30, grifos nossos). Nessa última ocasião, ela está na sala do amigo para tentar 

encontrar uma informação que precisa para seu desempenho no trabalho, pois os dois são colegas 

no Ministério da Magia. Essas ações podem ser interpretadas como alusivas à maternidade, mas 

devemos lembrar que essa característica faz intersecção com outras, como as de organização, 

dedicação aos estudos e maturidade, que compõe uma grande parcela da personagem. Essa parece 

ser uma das características da personagem que de fato oscila entre o apolíneo e o dionisíaco, no 

limiar entre a razão e a sensibilidade.  

Outras ações do caráter emocional da personagem atribuem a ela uma função de 

harmonizar a sintonia do trio de amigos. Harry e Rony acabam brigando em dois dos livros que 

compõe nosso corpus de pesquisa e Hermione é a peça-chave em ambos os casos para apaziguar a 

situação. No seu quarto ano em Hogwarts, Rony fica brabo após Harry ter sido escolhido pelo 

Cálice de Fogo para participar do Torneio Tribruxo. ―Ah, Harry, não está na cara? – respondeu 

Hermione desesperada. – Ele está com ciúmes! [...] Rony é sempre deixado de lado quando as 

pessoas veem você‖ (ROWLING, 2001, p.232, grifo nosso). A garota visualiza o problema e tenta 

repetidamente achar uma solução para que os meninos fizessem as pazes. ―Hermione sentou entre 

os dois procurando manter a custo uma conversa e, embora os dois lhe respondessem 

normalmente, evitavam se olhar‖ (ROWLING, 2001, p. 235, grifos nossos). Depois de dias sem se 

falar, a amiga tenta uma reaproximação recreativa, marcando um encontro em um pub com ambos 

os meninos em Hogsmeade, cidade vizinha de Hogwarts, apesar da estratégia não funcionar 

(Ibidem, p. 254). Mesmo com as insistentes tentativas de Hermione, Harry e Rony só reatam a 

amizade quando este assiste à primeira prova do Torneio Tribruxo e percebe que a competição é de 

fato muito perigosa e que seu amigo precisa de todo o apoio para conseguir passar pelas tarefas, 

que podem ser mortais se o competidor não souber como passar por elas.  

No último livro da série, os dois meninos brigam novamente, desta vez por discordarem 

sobre o andamento da missão em busca das horcruxes. A Hermione apaziguadora entra em cena 

mais uma vez, impedindo que os amigos duelassem com magia, pois a discussão já se encaminhava 

para algo mais sério.  
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- Rony! – disse Hermione, se interpondo aos dois à força [...] 

Rony fez um movimento repentino; Harry reagiu, mas, antes que eles sacassem as 

varinhas dos bolsos, Hermione já erguera a dela. 

- Protego! – ordenou, e um escudo invisível se expandiu entre ela e Harry, de um 

lado, e Rony, do outro; todos forçados a recuar alguns passos, por força do feitiço 

(ROWLING, 2007, p.244, grifos nossos)  

 

Na concepção de Perrot (apud MENEZES, 2002), essa função harmonizadora das mulheres 

não é simplesmente um traço feminino, mas também constitui o que ela chama de poderio 

feminino, que se manifesta tanto na vida pública, como na vida privada. No que concerne a ele, 

podemos citar como exemplo o poder de gerar e criar filhos e o cuidado e manutenção dos 

ambientes, como a administração do lar (p.68). Devemos lembrar que ―o poder é um termo 

polissêmico, tem no singular uma conotação política, relaciona-se com o Estado e é a expressão do 

masculino, porém, no plural, ele se estilhaça em fragmentos múltiplos equivalentes a influências 

difusas e periféricas, nas quais as mulheres têm sua grande parcela‖ (PERROT apud MENEZES, 

2002, p. 167). Nesse sentido, podemos interpretar as atitudes apaziguadoras de Hermione como um 

desses micropoderes, afinal ela utiliza a sua sensibilidade para mover estratégias para a 

manutenção da harmonia entre o trio de amigos, na tentativa de manter uma equipe fortalecida.  

Além de manifestar a sensibilidade na sua performance com as amizades, Hermione 

também age empaticamente para com outros personagens da série. A menina demonstra 

compaixão pelo próximo já na sua primeira ação descrita na saga: ―O menino sem o sapo estava de 

volta, mas desta vez tinha uma garota em sua companhia. ‗Ninguém viu um sapo? Neville perdeu 

o dele‘‖ (ROWLING, 2000, p.94, grifo nosso). Mais além, em Hogwarts, o colega Neville se 

transforma no típico aluno indefeso que serve como ―saco de pancadas‖, ou melhor, de 

―pegadinhas mágicas‖, que partem dos valentões da escola.  

 

Naquele momento, Neville entrou aos tombos na sala comunal. Como conseguira 

passar pelo buraco do retrato ninguém sabia, porque tinha as pernas grudadas pelo 

o que eles imediatamente reconheceram ser o Feitiço da Perna Presa. Devia ter 

precisado andar aos pulos, como um coelho, até a torre da Grifinória. Todo 

mundo caiu na gargalhada, menos Hermione, que ficou em pé de um salto e 

desfez o feitiço (ROWLING, 2000, p.155, grifos nossos)  
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 Relacionando nossas análises de representações de gênero em Hermione com as do 

pesquisador croata Krunoslav Mikulan, constatamos que existem mais casos semelhantes desse 

tipo de atuação da personagem na série, ―mas não é fácil determinar se estamos lidando com a ética 

feminina do cuidar, a ética masculina da justiça ou o resultado de um equilíbrio andrógino‖ 

(MIKULAN, 2009, p.293, tradução nossa). De fato, em algumas situações ambas as éticas parecem 

se misturar na personagem, como quando ela primeiramente sente compaixão pelos elfos 

domésticos maltratados, para depois buscar soluções ancoradas na justiça para acabar com a 

escravidão dos seres:  

 

Hermione parecia não querer arredar pé; seus olhos ainda miravam o elfo 

soluçante [...] 

- O jeito como a trataram! – disse Hermione, furiosa – O Sr. Diggory 

chamando-a de ―elfo‖ o tempo todo... e o Sr. Crouch! Ele sabe que não foi ela e 

ainda assim vai despedir Winky! Não se importou que ela tivesse sentido medo 

nem que estivesse perturbada, era como se ela nem fosse humana! 

- E ela não é – disse Rony. 

Hermione se voltou contra ele. 

- Isso não significa que não tenha sentimentos, Rony (ROWLING, 2001, p.114, 

grifos nossos) 

 

A compaixão de Hermione para com os elfos move seu engajamento em causas sociais para 

montar uma organização de defesa desses seres, como discutimos anteriormente nas análises. A 

menina também demonstra compaixão ao se referir a outros seres estigmatizados, quando a 

jornalista Skeeter publica um artigo difamando o guarda-caça e amigo do trio Rúbeo Hagrid, que é 

descendente de gigantes. ―Mas, francamente, por que toda essa histeria por causa dos gigantes? 

Nem todos devem ser horríveis... é o mesmo tipo de preconceito que as pessoas têm em relação 

aos lobisomens... é muita cegueira, não é não?‖ (ROWLING, 2001, p.345, grifos nossos). 

Hermione analisa sensivelmente as situações de opressão no mundo bruxo e, portanto, consegue 

articular ações críticas na tentativa de construir uma sociedade mais justa e inclusiva, ideais 

alusivos aos do Feminismo, mostrando que a personagem possui alguns traços feministas, mesmo 

que eles não sejam especificamente relacionados à condição feminina.  
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Uma das características que tornam a feminilidade de Hermione um pouco diferente dos 

estereótipos é em relação à vaidade. Até o quarto livro da série, Hermione parece não se preocupar 

com sua aparência, mesmo sendo alvo de comentários maldosos por parte de alguns colegas ao 

longo da série sobre seus dentes da frente salientes ou seus cabelos armados. A vaidade de 

Hermione é representada pela primeira vez quando Harry reconhece seu visual atraente no Baile de 

Inverno promovido pelo Torneio Tribruxo: 

 

Seu olhar recaiu sobre a garota ao lado de Krum. Seu queixo caiu. 

Era Hermione. 

Mas ela não parecia nadinha com a Hermione. Fizera alguma coisa com os 

cabelos; não estavam mais lanzudos, mas lisos e brilhantes e enrolados num 

elegante nó na nuca. Estava usando vestes feitas de um tecido etéreo 

azul-pervinca, e tinha uma postura um tanto diferente – ou talvez fosse 

meramente a ausência dos vinte e tantos livros que ela normalmente carregava às 

costas. E sorria – um sorriso um pouco nervoso, era verdade -, mas a redução no 

tamanho dos dentes da frente era mais visível que nunca (ROWLING, 2001, 

p.328-9, grifos nossos) 

 

Apesar de ter surpreendido a todos, ao aparecer arrumada e ao lado de um dos garotos mais 

cobiçados pelas meninas de sua idade, mais tarde ela confessa a Harry que usara quantidades 

generosas de Poção Capilar Alisante para ir ao baile, já que era uma ocasião especial, mas que, em 

sua opinião ―é muita mão-de-obra fazer isso todo dia‖ (Ibidem, p. 345). A redução dos dentes 

acontece quando Hermione é atendida na ala hospitalar da escola, após ser atingida por um feitiço 

de Malfoy, que fez com que sua arcada dentária crescesse repentinamente, ganhando dimensões 

grotescas. Rony é quem nota a mudança, que acontece alguns dias antes do baile: 

  

- Não, quero dizer, eles estão diferentes do que eram antes de ele lançar o feitiço 

em você... estão... retos e... do tamanho normal. 

Hermione de repente sorriu muito travessamente, e Harry também reparou: era 

um sorriso diferente do que ele lembrava. 

- Bem... quando fui procurar Madame Pomfrey para consertar os dentes, ela 

segurou um espelho e me disse para mandar ela parar quando os dentes voltassem 
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ao tamanho normal. E eu deixei ela demorar um pouco mais. – Hermione deu um 

sorriso ainda maior (ROWLING, 2001, p.321, grifos nossos) 

 

 Ela também confessa aos amigos que o conserto dos dentes foi um ato de rebeldia, pois ela 

já havia comentado com os pais que isso a incomodava, mas que, como atuavam na profissão de 

dentistas, desaprovavam que o procedimento fosse realizado com magia. Apesar de ter melhorado 

sua aparência, esse não parece ter sido o fator decisivo para que o galã do quadribol Vítor Krum a 

convidasse para o baile, pois, de acordo com Hermione, ―ele realmente disse que nunca se sentira 

desse jeito com nenhuma outra garota – continuou ela, tão vermelha agora que Harry podia sentir o 

calor que emanava do corpo dela‖ (Ibidem, p.407, grifo original), mostrando que sua atração pela 

garota parece ir além da aparência, envolvendo algo emocional.  

O tradicional visual de Hermione, com os cabelos cheios e carregando quilos de livros nas 

costas, volta a ser descrito normalmente após o baile. A beleza da personagem só volta a ser 

ressaltada novamente no casamento de um dos irmãos de Rony, quando este a elogia. 

  

- Uau... – acrescentou, pestanejando rapidamente quando viu Hermione vindo 

apressada ao encontro dos dois – Que máximo! 

- Sempre o tom de surpresa – respondeu Hermione, embora sorrisse. Usava um 

esvoaçante vestido lilás com sapatos da mesma cor; seus cabelos estavam 

lisos e sedosos (ROWLING, 2007, p.115, grifos nossos) 

 

A surpresa de Rony é também a do público leitor, que não está acostumado a ver a 

personagem caprichando no visual, afinal, ela se preocupa muito mais em incrementar sua 

capacidade intelectual, sendo descrita diversas vezes atrás dos livros e nenhuma de frente para o 

espelho. Mesmo sendo representada apenas duas vezes sob o estereótipo feminino da beleza ao 

longo da série, nessa última ocasião, a autora descreve um sujeito masculino assediando Hermione 

na rua, enquanto o trio está fugindo de sequestradores que invadiram o casamento. 

 

- Que outra opção nos resta? – perguntou Hermione, se encolhendo quando os 

homens do outro lado da rua começaram a assoviar para ela [...] ah, eu gostaria 

que eles calassem a boca! 
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- Tudo bem, querida? – gritou o mais bêbado dos homens na outra calçada – Quer 

tomar um drinque? Larga esse ruivo pra lá e vem tomar uma cerveja! 

(ROWLING, 2007, p.132-3, grifos nossos)  

 

 Percebemos que, assim como todas as mulheres inseridas em sociedades patriarcais, 

Hermione não está imune de ter seu caminho atravessado por comportamentos sexistas, que tentam 

coloca-la na posição de objeto de um outro masculino, que acredita estar na posição de dominador. 

Além disso, é importante lembrar que a personagem é uma nascida trouxa e, portanto, precisa 

ultrapassar as barreiras de duas culturas sexistas, a dos bruxos e dos trouxas, para conquistar sua 

liberdade e empoderamento. No episódio em questão, Hermione apenas desvia o caminho antes 

que a situação possa causar confusão.  

 Até aqui transcrevemos alguns trechos em que Rony aparece como marido de Hermione no 

enredo da peça teatral Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), quando os dois já são 

adultos. O clima de romance entre os personagens começa a ganhar contornos em seu quarto ano 

letivo em Hogwarts, quando Rony discute com Hermione por ela ter aceitado o convite para 

acompanhar o campeão Vítor Krum ao Baile de Inverno do Torneio Tribruxo. Como argumento 

para mascarar seus ciúmes, o garoto diz que ―ele é da Durmstrang – vociferou Rony – Está 

competindo contra o Harry! Contra Hogwarts!‖ (ROWLING, 2001, p.335). Contra-argumentando 

a desaprovação de Rony sobre a companhia de Hermione no baile, ela encerra a discussão 

propondo uma solução: ―Da próxima vez que houver um baile me convide antes que outro garoto 

faça isso, e não como último recurso!‖ (Ibidem, p. 343). O relacionamento dos dois não avança 

neste enredo, pois no dia seguinte eles fingem que nada aconteceu e seguem se tratando como 

amigos.  

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007), a relação amorosa entre os dois continua 

sendo descrita apenas de maneira sugestiva, como quando o trio está escondido na casa do falecido 

padrinho de Harry e  

 

Rony teve um acesso de galanteria e insistiu que Hermione dormisse sobre as 

almofadas do sofá, por isso a silhueta dela estava acima da dele. O braço da garota 

formava um arco até o chão, seus dedos a centímetros dos de Rony, Harry ficou 
imaginando se teriam adormecido de mãos dadas. A ideia fez com que ele se 

sentisse estranhamente solitário (ROWLING, 2007, p.142)  
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De acordo com o escritor argentino Jorge Luis Borges (apud Carrascoza), ao se valer de 

uma abordagem menos direta, sugerindo os caminhos da interpretação ao invés de entregar as 

respostas ao leitor, a narrativa pode atuar de forma mais eficaz para que haja a identificação do 

público com a história pois 

 

os argumentos apolíneos nem sempre se revelam adequados e eficientes para 

convencer o público em todas as situações. Não convencem, como diz Borges, 

―porque são apresentados como argumentos. E então os contemplamos, 
refletimos sobre eles, e os ponderamos e acabamos decidindo contra eles‖. Já 

quando construímos o texto com um episódio, podemos insinuar algo, e, 

―insinuando, há uma espécie de hospitalidade em nossa imaginação. Estamos 

dispostos a aceita-lo‖ (BORGES apud CARRASCOZA, 2004, p.284)  

 

 O sentimento de Rony fica mais claro quando ele se zanga com Harry e decide ir embora do 

acampamento deles na floresta, questionando antes se Hermione prefere acompanha-lo ou ficar 

com o amigo.  

 

 

- Você vai ficar ou o que? 

- Eu... – ela pareceu angustiada – Vou... vou sim, Rony, nós dissemos que 

viríamos com o Harry, dissemos que ajudaríamos...  

- Entendi. Você escolhe ficar com ele. 

- Rony, não... por favor... volte aqui, volte aqui! 

Ela foi impedida pelo próprio Feitiço Escudo; até removê-lo, o garoto já saíra 

furioso noite adentro (ROWLING, 2007, p.245, grifos nossos)  

 

O episódio pode ser analisado a partir das fases da narrativa propostas por Carrascoza 

(2004), que inclui as etapas de manipulação, competência, performance e sanção. 

 

Na etapa da manipulação, um personagem tenta convencer outro a fazer algo, que 

este último já deseja ou deve fazer [...]. Na fase da competência, o personagem 

que deve fazer algo adquire a competência (um saber e um poder) para realiza-lo. 

Na performance, esse sujeito do fazer realiza enfim sua ação. E, por último, na 



 
 

108 
 

sanção, pelo que executou, o sujeito do fazer recebe um castigo ou uma 

recompensa (CARRASCOZA, 2004, p.105, grifos originais) 

 

Hermione, portanto, atua como esse sujeito do fazer, que é tentada por Rony a segui-lo em 

sua escolha através de uma persuasão sentimental, que aparece novamente implícita. Ao analisar a 

sua competência para tomar uma decisão, ela passa por um momento angustiante no qual razão e 

emoção competem para que ela enfim realize a ação de optar racionalmente pelo amigo, pois 

compreende que é a escolha mais sensata. Como sanção, relacionada ao castigo, de acordo com o 

autor, a personagem passa por uma crise emocional causada pela partida de Rony. Hermione tenta 

correr atrás dele para convencê-lo a ficar, mas não consegue e retorna a barraca. Na manhã 

seguinte, ―os olhos dela estavam inchados e vermelhos; parecia não ter dormido‖ (ROWLING, 

2007, p.246) depois de perderem Rony. A garota sofre por alguns dias, porém tenta não demonstrar 

sua tristeza ao amigo, ―embora, por vezes, à noite, quando achava que Harry estava dormindo, ele a 

ouvisse chorar‖ (Ibidem, p. 247).  

De acordo com Carrascoza (2004), em uma narrativa, ―a situação dos personagens 

escolhidos são partes de uma estratégia que busca provocar a identificação do público‖ (p.93). A 

sensibilidade de Hermione diante da partida de Rony faz com que o leitor tenha a impressão de 

―estar diante de um slice of life
37

, um instantâneo da vida cotidiana atual, que poderia ser a sua 

própria‖ (CARRASCOZA, 2004, p. 91-2), afinal a decepção amorosa é uma situação que a maioria 

– se não todas – das pessoas vivencia, promovendo a identificação com a reação de Hermione, pelo 

viés emotivo da empatia. 

Ainda de acordo com Carrascoza (2004), ao referir-se às oposições binárias, argumenta que 

―os significados dos textos são encadeados por essa oposição de base‖ (p.101). O autor utiliza 

exemplos usados em anúncios publicitários como a oposição ceder/ resistir (Idem, 2004, p.102), 

usada como estratégia nesse tipo de narrativa. A representação dos sentimentos de Hermione por 

Rony parece ser construída com base nesse mesmo dualismo. No episódio em que Rony retorna 

arrependido ao acampamento, ao invés de manifestar alegria ou alívio com o regresso do garoto, 

Hermione  

  

                                                             
37 Do inglês, ―fatia de vida‖, se refere às experiências quotidianas representadas em produções artísticas.  
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Parou bem diante dele, seus lábios entreabertos, seus olhos arregalados. Rony deu 

um sorriso débil e esperançoso e começou a erguer os braços.  

Hermione atirou-se para frente e começou a socar cada centímetro do corpo dele 

ao seu alcance. 

- Ai... ui... me larga! Que? Hermione... AI! 

- Você...absoluto... palhaço...Ronald... Weasley! 

Ela pontuava cada palavra com um soco: Rony recuou protegendo a cabeça contra 

o assalto de Hermione. 

- Você... se arrasta... aqui... depois de... semanas...e... mais... semanas... ah, cadê a 

minha varinha? [...]  

- Não vou me acalmar - berrou ela. Nunca antes ele a vira se descontrolar 

daquele jeito; parecia enlouquecida. – Devolva minha varinha! Devolva já! 

- Hermione, por favor... 

- Não me diga o que fazer, Harry Potter – guinchou ela. – Não ouse! Devolva-me 

agora mesmo! E VOCÊ! 

Ela apontava para Rony em funesta acusação: parecia uma maldição, e Harry não 

pôde culpar Rony por recuar vários passos. 

- Corri atrás de você! Chamei você! Pedi para você voltar! 

-Eu sei – respondeu Rony – Hermione, eu lamento, eu realmente... 

- Ah, você lamenta!  

Ela deu uma gargalhada, aguda, descontrolada; Rony olhou para Harry pedindo 

ajuda (ROWLING, 2007, p. 296-7, grifos nossos) 

 

Harry acaba mantendo os dois longe e a discussão se encerra. No entanto, Hermione fica 

sem falar com Rony durante vários dias, direcionando-se a ele apenas com sarcasmo ou 

indiferença. A quebra da linearidade performativa de Hermione em relação à falta que vinha 

sentindo de Rony faz com que a sua imprevisível reação choque positivamente o leitor, pois ―esse 

fazer sorrir, surpreender e divertir está a serviço do esforço por se conquistar a adesão ao que é 

anunciado, de se tentar convencer o público por meio também da emoção e do humor‖ 

(CARRASCOZA, 2004, p.91). Emoção e humor continuam se mesclando no desencadeamento 

desse episódio, quando Rony passa os dias seguintes tentando agradar Hermione a todo custo. 

 

Quando Hermione voltou para a cama, Harry baixou a voz: 

- Você só concordou para tentar sair da lista negra da Hermione. 
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- Vale tudo no amor e na guerra – respondeu Rony, animado -, e isto é um pouco 

dos dois (ROWLING, 2007, p.309) 

  

 Ao representar Rony como o sujeito que cede muito mais facilmente à paixão do que 

Hermione, que insiste em resistir a uma relação amorosa com o garoto, 

 

Parece que Rowling não quis impor um sentimento feminino de amor adolescente 

em Hermione e, ao invés disso, fez do menino Rony aquele que está 

desesperadamente apaixonado. Isso permite um contraste com os outros 

sentimentos encontrados em Hermione. Ela demonstra abertamente quando está 
triste, ansiosa, com medo e confusa, mas nunca deixa transparecer que está 

apaixonada. Ao invés disso, Rony é quem nos dá a consciência dos sentimentos 

entre ele e Hermione, e fazendo isso ele nos mostra outra fraqueza, revelando 
mais uma vez que não é um hegemônico homem forte (TSATSA, 2013, p. 15, 

tradução nossa) 

 

De fato, Hermione resiste até a Batalha Final do último livro da saga, quando ela finalmente 

cede a seus sentimentos e toma a iniciativa de beijar Rony. 

 

- Calma aí um instante! – disse Rony, com energia – Esquecemos alguém! 

- Quem? – perguntou Hermione. 

- Os elfos domésticos, devem estar lá embaixo na cozinha, não? [...] devíamos 

dizer a eles para dar o fora. Não queremos outros Dobbys, não é? Não podemos 

manda-los pra morrer por nós. 

Houve um estrépito quando os dentes de basilisco caíram em cascata dos braços 

de Hermione. Correndo para Rony, ela se atirou ao seu pescoço e chapou-lhe um 

beijo na boca. Rony largou os dentes e a vassoura que estava segurando e 
retribuiu com tal entusiasmo que tirou Hermione do chão (ROWLING, 2001, p. 

486, grifos nossos) 

 

Novamente, a personagem surpreende pelo viés do dionisíaco, conduzindo identificações 

com os leitores, que, como ela, também ―amam, vibram, choram, têm necessidades, sofrem 

frustrações, conquistam vitórias à semelhança do ser humano. E pouco importa se a personagem do 

mundo ficcional foi inventada pelo escritor, pois ela nasceu de um modelo sugerido por um ser 

vivo‖ (SANTOS, 2015, p.37).  
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Em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), descobrimos que Hermione e Rony 

casaram-se e constituíram uma família juntos. Portanto, além de ministra da Magia, ela é também 

esposa e mãe de dois filhos. A sobrecarga acaba sendo um dos reflexos da rotina de Hermione, 

representada como a típica da mulher pós-moderna, que acumula as funções profissionais e 

familiares. 

 

HERMIONE 
Rony me disse que eu vejo mais minha secretária Ethel (aponta para fora do 

palco) do que ele. Acha que existe um momento em que tomamos uma decisão... 

mãe do ano ou... autoridade ministerial do ano? (ROWLING; TIFFANY; 

THORNE, 2016, p. 33)  

 

Em uma pesquisa sobre o perfil da mulher executiva, Menezes (2002) constata que ―apesar 

de as mulheres ocuparem cada vez mais espaços no mundo do trabalho, das artes, da política, elas 

são ainda, na maioria das vezes, responsáveis por uma dupla jornada de trabalho enfrentando 

permanentemente o conflito entre a profissão e a maternidade‖ (p.73-4). Percebemos que no 

mundo bruxo, assim como em muitas culturas, o mercado de trabalho não está preparado para 

atender às especificidades da mulher, com flexibilidade de horários para que elas possam exercer 

plenamente sua jornada no emprego e ainda conseguirem dar conta das responsabilidades como 

mães.  

Além disso, pressupondo que essas mulheres não podem ter suas particularidades 

resumidas ou generalizadas por uma única categoria identitária, o desafio para solucionar esse tipo 

de problema seria repensar como a divisão sexual oprime os sujeitos femininos em diversas 

escalas, tornando suas identidades um lugar de permanente abertura e ressignificação, e também de 

desejos e necessidades diferentes entre elas. Afinal, de acordo com Butler (1998), a desconstrução 

do sujeito do feminismo é necessária, não no sentido de ―censurar sua utilização, mas, ao contrário, 

liberar o termo num futuro de múltiplas significações, emancipá-lo das ontologias maternais ou 

racistas às quais esteve restrito e fazer dele um lugar onde significados não antecipados podem 

emergir‖ (p.25). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inteligente e corajosa. Amiga e apaixonada. Braba e sarcástica. Sensível e cuidadosa. 

Constatamos que os vinte e um pontos soltos das características de Hermione conectam-se em 

várias direções, formando cruzamentos, que se encontram para compor novas intersecções. Essas 

ligações de todos os lados formam a teia identitária da personagem, frágeis linhas que podem ser 

desfeitas sob qualquer interferência do ambiente, mas que também são passíveis de reconstrução, 

mesmo que esse contínuo trabalho de formação da identidade ganhe diferentes modelos a cada 

tecer. Apesar da fragilidade dessa constituição, a repetição de linhas que seguem o mesmo fluxo 

podem se conjugar e formar cerdas mais grossas, dando contornos um pouco mais definidos para a 

teia da personalidade. Assim, sugerimos que Hermione possui três dessas cerdas mais resistentes, 

representadas por sua ―sabedoria performativa‖, ―subversão de gênero‖ e ―razão e sensibilidade‖. 

O intuito desse trabalho foi investigar as possíveis representações de Hermione ao longo da 

série Harry Potter, observando como sua performatividade de gênero, que inclui seus modos de 

agir e de se relacionar, constitui um efeito substancial que é sua(s) identidade(s). Acompanhamos o 

percurso representativo de Hermione em quatro livros do universo criado pela escritora J.K. 

Rowling, observando sua passagem da infância para a adolescência, à juventude e à adultização. 

Aliando os Estudos Literários, Culturais e de Gênero, esboçamos alguns contornos dessa 

personagem de ficção buscando compreender a partir dela como se dão as relações entre poder e 

diferenciação sexual na sociedade bruxa da série.  

A fantasia oferece um material maleável para a ordenação interpretativa na mente do leitor. 

Os caminhos são diversos até a integração do sentido de obras de ficção e não podemos afirmar 

uma ou outra tendência para o trabalho da imaginação. Como as identidades, ela também é 

múltipla, afinal ainda estamos no campo da consciência. O que é certo diante desse percurso é que 

a literatura fantástica tem a magia de preencher lacunas no trilhar da compreensão mundana. 

Histórias fantasiosas do caráter da série Harry Potter permitem que o leitor se projete nelas, através 

do processo de identificação, como sugeriu Antonio Candido (1968), para visualizar performances 

alternativas de personagens, que buscam, assim como todo ser humano, libertar-se de barreiras que 

possam estar obstruindo o caminho de sua evolução pessoal.  
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Vale lembrar que a identidade, como discutimos a partir de Stuart Hall (2011) e Zygmunt 

Bauman (2005), é constituída em um diálogo entre o sujeito e as representações diretas com as 

quais temos contato na vida social - mãe, pai, familiares, amigos - mas também a partir de 

representações indiretas, que são simbolizadas através de produções culturais, como a literatura, 

música, televisão e cinema. Com intertextos vindos de todos os lados, a obra Harry Potter possui 

uma densa bagagem ideológica, desconstruindo o estigma de simplicidade que uma vez era usado 

para qualificar a literatura voltada ao público infantil e juvenil. Concluímos que as histórias do 

gênero maravilhoso, como os contos de fadas e a série objeto dessa pesquisa, ―expressam 

conteúdos ligados à psique, marcas do mais profundo inconsciente humano, evidenciando 

problemáticas que atravessam todos os tempos [...] enseja ações muito mais complexas que apenas 

ouvir ou ler, remetendo o receptor a travessias cujo valor só ele pode alcançar‖ (MICHELLI, 2015, 

p.51). O processo de identificação entre leitor e personagens colabora para moldar formas de 

pensar e agir, afinal, quem nunca se inspirou com alguma figura literária ou cinematográfica que 

fosse o modelo exato do que gostaríamos de ser?  

Pelo fato de a saga ter um grande público infantil, é também grande a responsabilidade 

sobre as representações que constrói ao longo das narrativas. Nesse sentido, devem ser tratadas 

com cautela também as relações de gênero presentes nessas histórias, visto que a identidade de 

gênero começa a se organizar ainda na infância e, portanto, a criança e o adolescente podem ser 

altamente influenciados pelas simbologias atribuídas aos personagens. Concluímos que Rowling 

não escreve seus romances priorizando ideais feministas, afinal o foco dos enredos não é discutir 

nem incutir especificamente a igualdade de gênero. Mesmo assim,  

 

sua insistência em outras questões éticas, bem como as tentativas de vários 
personagens para combater a desigualdade e o racismo, parecem estar em 

conformidade com as posições das teorias feministas modernas, que enfatizam a 

inclusão e se preocupam com todas as formas de repressão e marginalização, não 

apenas a repressão e marginalização das mulheres (MIKULAN, 2009, p.294, 

tradução nossa).  

 

Rowling criou uma Hermione que vive em um contexto onde a diferenciação sexual – além 

de outras discriminações, como a direcionada às criaturas não humanas - está presente e funciona 

como um dos critérios para a distribuição dos poderes. No entanto, a autora nos apresenta uma 
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personagem subversiva dentro desse universo, que resiste às matrizes culturais criadoras dos 

estereótipos definidores de sexos/ gêneros. Concluímos que a personagem é representada na 

bifurcação de traços femininos e masculinos, desconstruindo alguns estereótipos de gênero que por 

tanto tempo regeram as histórias infantis. Dessa forma, percebemos que algumas dessas linhas 

representativas que formam a teia identitária de Hermione têm alguns traços feministas, 

corroborando com a proposta de identidades cada vez mais múltiplas e transformáveis no contexto 

pós-modernista em que vivemos.   

É importante lembrar que, parafraseando Butler (1998, p.22), a identidade de um sujeito 

nunca está plenamente acabada, mas é produzida continuamente, possibilitando ressignificações ao 

longo dessa construção. Este é o caso de Hermione, cuja repetição estilizada de atos foi catalogada 

neste trabalho, na tentativa de propor alguns dos efeitos substantivos que a personagem representa, 

mas sem toma-los como definitivos, já que a fluidez da identidade e da interpretação não permitem 

que a coloquemos em uma caixinha – as características podem deslizar para fora através das frestas 

a qualquer movimento. A ressignificação da representação imagética de Hermione
38

 conduzida 

pela obra Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016) é um exemplo do porquê não podemos 

aprisionar as identidades dos personagens dessa forma: Rowling e sua equipe escalaram a atriz 

negra Noma Dumezweni para dar vida à Hermione adulta da peça teatral, desconstruindo a 

univocidade de sentido sobre uma Hermione branca, representada no cinema pela atriz Emma 

Watson. A autora baseou-se na descrição física original da personagem, que na série literária é 

sempre caracterizada com cabelos crespos e olhos castanhos, sendo que a cor de sua pele nunca foi 

especificada. Nesse sentido, interpretar a Hermione da peça teatral através da categoria analítica do 

gênero, incumbe também observar a intersecionalidade da raça em sua constituição.  

Lembremo-nos sempre que não é possível definir uma identidade una para o termo 

―mulher‖, pois não podemos pressupor características comuns ou específicas do gênero feminino, 

mas podemos investigar de que forma é elaborada a complexa teia identitária de cada uma das 

―mulheres‖, no plural, e de que forma essa heterogeneidade reconfigura novas e maleáveis 

performances de feminilidade, como as que fortalecem Hermione como uma heroína tão essencial 

quanto o protagonista na série Harry Potter.  

                                                             
38 Discutimos as representações visuais da personagem Hermione - no cinema e no teatro - no artigo de nossa autoria, 

intitulado ―Hermione e a Cultura da Mídia: gênero e etnia em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada‖, publicado na 

Revista Aturá, da Universidade Federal de Tocantins, em janeiro de 2018.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Tabelas Livro 1: características de Hermione em Harry Potter e a Pedra 

Filosofal (2000) 

• Características gerais da personagem descritas pelo narrador/ onisciente com ponto de vista 

do protagonista Harry   

Dedicação/destaque nos Estudos/demonstra 

conhecimento 
p. 94, 95, 104, 102, 111, 121, 127, 150, 157, 158, 

167, 170, 189, 191, 197, 202, 214, 226, 232, 238, 

260, 262  
Esperteza/observação/lógica p. 94, 139, 142, 165, 200, 239, 244, 260 
Coragem p. 155, 166, 229, 232 
Amizade/zelo/cuidado  p. 155, 156, 157, 158, 160, 202, 226, 232  
Maturidade p. 98 
Compaixão p. 94, 155, 188 
Obediência às regras p. 98, 130, 135, 136, 137, 145, 188, 202, 213, 214 
Sensibilidade/choro p. 150, 212 
Ansiedade/tensão p. 94, 102, 107, 121, 127, 197, 226, 238 
Brabeza p. 136, 140, 141, 142, 143, 145, 149 
Determinação p. 94, 170  
Destreza em magia p. 118, 140, 150, 166, 234, 238 

 

• Objetivação por outros personagens da trama 

Reconhecimento/ elogio p. 118, 150, 232, 234, 238, 245, 260 
Criticada/retrucada/debochada p. 95, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 150, 156, 

159, 192, 231, 237, 238 
Ignorada  p. 121, 130 
Proteção oferecida  p. 151, 156, 244 

 

ANEXO B - Tabelas Livro 4: características de Hermione em Harry Potter e o Cálice de Fogo 

(2001) 

• Características gerais da personagem descritas pelo narrador/ onisciente com ponto de vista 

do protagonista Harry   

Dedicação/destaque nos Estudos/demonstra 

conhecimento 
p. 22, 72, 102, 106, 116, 122, 125, 135, 136, 170, 

173, 177, 186, 191, 192, 195, 233, 238, 253, 325, 

357, 386, 387, 435, 482, 484, 485, 488  
Esperteza/observação/ lógica  p. 47, 89, 92, 136, 141, 193, 209, 232, 233, 291, 

382, 457, 488, 567, 577, 578 
Coragem  p. 85, 111, 114   
Amizade/zelo/cuidado p. 22, 122, 123, 185, 210, 231, 232, 233, 235, 253, 

254, 275, 285, 286, 312, 359, 453, 456, 457, 583 
Maturidade p. 47, 238, 253, 407 
Preocupação com causas sociais/ justiça  p. 103, 111, 114, 116, 126, 147, 148, 156, 180, 

192, 213, 256, 300, 305, 414, 416, 427, 483  
Obediência às regras p. 52, 167, 185, 186, 290, 295, 356, 357, 453, 488 
Sensibilidade/choro  p. 60, 240, 286  
Ansiedade/tensão p. 52, 100 
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Brabeza/ela retruca p. 87, 101, 103, 104, 114, 135, 137, 154, 160,180, 

200, 201, 202, 232, 238, 239, 253, 270, 290, 298, 

300, 318, 334, 335, 343, 344, 359, 404, 434, 435 
Beleza/ sexualidade/ relacionamentos  p. 95, 190, 317, 318, 321, 326, 328, 329, 331, 332, 

334, 335, 343, 344, 345, 402, 406, 407, 408, 430, 

436, 439, 576  
Frieza/sarcasmo p. 122, 148, 156, 201, 203, 311, 313, 318 321, 404, 

428  
Determinação  p.167, 256, 386, 435, 457, 485 
Destreza em magia p. 188, 238, 382, 485  
Bom humor/alegria  p. 67, 71, 181, 285, 329, 407  
Compaixão p. 75, 105, 114, 152, 167, 173, 176, 190, 238, 294, 

301, 302, 313, 345, 427  

 

 Objetivação por outros personagens da trama 

Reconhecimento/elogio p. 161, 188, 252, 253, 317, 416, 454, 500 
Criticada/retrucada/debochada p. 100, 101, 192, 206, 239, 240, 253, 270, 292, 

296, 302, 317, 321, 329, 345, 357, 359, 368, 406, 

408, 414, 416, 428, 430, 434 
Proteção oferecida  p. 101, 239, 240, 492  

 

ANEXO C - Tabelas Livro 7: características de Hermione em Harry Potter e as Relíquias da 

Morte (2007) 

 Características gerais da personagem descritas pelo narrador/ onisciente com ponto de vista 

do protagonista Harry  

Dedicação/destaque nos Estudos/demonstra 

conhecimento  
p. 72, 77, 79, 83, 85, 86, 87, 101, 104, 133, 135, 

148, 158, 162, 194, 209, 213, 214, 219, 229, 231, 

232, 241, 149, 250, 251, 281, 304, 306, 313, 332, 

333, 494 
Esperteza/observação/lógica  p. 82, 83, 84, 86, 87, 101, 102, 109, 138, 139, 149, 

151, 156, 161, 182, 184, 192, 209, 216, 219, 226, 

228, 233, 238, 241, 244, 258, 259, 282, 306, 307, 

308, 322, 329, 330, 347, 380, 394, 395, 405, 416, 
422, 498, 504, 507, 511 

Coragem p. 45, 80, 101, 215, 259, 306, 328, 329, 380, 424, 

485, 500  
Amizade/zelo/cuidado p. 64, 71, 93, 94, 95, 140, 147, 148, 159, 171, 172, 

215, 217, 220, 223, 227, 243, 244, 255, 259, 271, 

272, 276, 281, 283, 306, 315, 454, 497, 513   
Maturidade p. 94, 171 

Compaixão  p. 78, 154, 157,158, 169, 170, 192, 239, 265, 330, 

391, 394, 427, 438, 502, 513 
Obediência às regras  p. 84, 101, 105, 227, 249, 262, 337, 339, 395, 406 
Sensibilidade/ choro  p. 78, 80, 103, 117, 130, 141, 158, 171, 215, 243, 

245, 246, 247, 273, 274, 277, 343, 442, 498  
Preocupação com causas sociais/ justiça  p. 101, 159, 380 
Frieza/sarcasmo p. 101, 104, 223, 297, 298, 299, 307, 309, 322, 332 

Brabeza/ ela retruca p. 80, 83, 101, 130, 139, 162, 166, 186,  222, 223, 

226, 231, 232, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 
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308, 323, 332, 334, 338, 339, 506  
Beleza/sexualidade/relacionamentos  p. 44, 97, 115, 116, 119, 132, 133, 218, 295, 299, 

309, 332, 347, 353, 386  
Precaução/ organização p. 72, 77, 79, 80, 84, 130, 134, 141, 182, 187, 188, 

216, 219, 220, 238, 244, 253, 254, 284, 310, 328, 

329, 330, 347, 348, 405, 426, 430, 433, 499, 500  
Determinação p. 80, 94, 151, 180, 216, 223, 228, 253, 308 

Destreza em magia p. 80, 84, 97, 107, 131, 133, 134, 135, 139, 151, 

163, 174, 177, 188, 209, 215, 216, 217, 232, 238, 

244, 285, 329, 347, 407, 416, 420, 422, 490, 491, 

500, 502, 511  

Bom humor/ alegria p. 94, 97, 110, 168, 247, 330, 484 

Ansiedade/tensão p. 87, 94, 95, 134, 140, 148, 149, 161, 182, 183, 

187, 191, 214, 245, 264, 266, 272, 276, 284, 317, 

332, 351, 352, 396, 404, 433, 438, 488  

 

• Objetivação por outros personagens da trama 

Reconhecimento/elogio p. 19, 23, 82, 97, 101, 102, 135, 182, 189, 227, 
277, 285, 320, 321, 322, 330, 374, 377, 448, 476, 

560, 587 
Criticada/retrucada/debochada  p. 79, 85, 153, 157, 171, 232, 240, 243,  303, 320, 

338, 360, 362, 367, 395, 440, 446, 490, 535  
Proteção oferecida  p. 78, 80, 103, 138 153, 157, 167, 171, 184, 203, 

240, 245, 309, 347, 360, 490, 492, 496, 500  
Ignorada/excluída p. 92, 93, 96, 102, 243, 303  

 

ANEXO D - Tabelas Roteiro da Peça Teatral: características de Hermione em Harry Potter e 

a Criança Amaldiçoada (2016) 

 Características gerais da personagem descritas pelo narrador/ onisciente com ponto de vista 

do protagonista Harry  

Dedicação/destaque nos Estudos/demonstra 

conhecimento  
p. 32, 195, 299 

Esperteza/ observação/ lógica  p. 90, 205, 259, 294, 303 
Coragem p. 33, 74, 193, 199, 204, 205, 301 
Amizade/zelo/cuidado p. 10, 30, 33, 82, 84, 200, 241, 292, 316  
Maturidade p. 62, 263 

Compaixão  p. 85, 198, 199 
Obediência às regras  p. 313 
Sensibilidade/choro  p. 265 
Preocupação com causas sociais/justiça  p. 62, 263 
Frieza/ sarcasmo p. 134, 136, 150, 197 

Brabeza/ ela retruca p. 8, 32, 33, 72, 85, 135, 136, 159, 238, 292 
Beleza/sexualidade/relacionamentos  p. 204, 205, 206, 238 
Precaução/organização p. 30, 65, 73, 199, 258, 278, 294, 303, 306 
Determinação p. 11, 33, 86, 102, 198 

Destreza em magia p. 62, 201  

Bom humor/alegria p. 196, 200 

Ansiedade/tensão p. 31, 72, 263  
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• Objetivação por outros personagens da trama 

Reconhecimento/elogio p. 11, 24, 159, 161, 306 
Criticada/retrucada/debochada  p. 64, 193, 207, 214, 264  
Proteção oferecida  p. 64, 199, 265, 292 
Ignorada/excluída p. 73 

 


