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1. Apresentações 

 

 

(Vinheta de abertura: “Aviso! Apesar de tratarmos de uma obra infanto-juvenil, o 

Podcast Estação 9¾ contém conteúdo adulto e, portanto, não é recomendável para 

crianças ou para pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Aproveitem a transmissão. 

(Sequência de trechos de falas dos filmes de Harry Potter intercaladas por estática de 

rádio, som de trem partindo ao final) 

 

Sidney Andrade: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 9 ¾! Vem cá, vocês 

estão comemorando o quê? Hoje é só dor e sofrimento, gente. Não tem nada pra 

comemorar aqui, não. Sobe a marcha fúnebre aqui. Morre a inesquecível... Hoje é um 

novo dia, de um novo tem... Não, desculpa. Hoje, a gente vai falar do quê? Você, aí, 

ouvinte novo, deve estar se perguntando o que tá acontecendo? Não ia ser um Chave de 

Portal agora no #90, a gente não ia falar de Alice no País das Maravilhas? Sim, a gente 

ia, porque o Estação, até pouco tempo, vivia em paz e harmonia, até que tudo mudou, 

quando a Nação do Fogo atacou. A Nação do Fogo sendo a J. K. Rowling. Não é mesmo? 

Então, urge este episódio, que já estava no nosso cronograma, mas a gente resolveu 

adiantar, porque não dá mais pra ignorar. Hoje, a gente vai falar sobre representatividade 

LGBTQ+... A sigla é maior do que isso: LGBTTQIA+ na obra da J. K. Rowling, e 

aproveitar para falar sobre por quê a J. K. Rowling está sendo transfóbica, claramente e 

ativamente transfóbica, desde que ela publicou tweets transfóbicos e um texto , disfarçado 

de opinião, justificando toda sua transfobia com uma linguagem super rebuscada, que é 

isso que ela sabe fazer. 

 

Carol Lima: Inclusive, com capacitismo. Porque, não satisfeita com a transfobia, ela 

apenas... Ela foi atrás do resto do bingo. 

 

Sidney: Nossa! Feat capacitismo foi ótimo! Tá uma merda! Eu sou Sidney Andrade, e 

represento a casa G aqui da sigla. E estou aqui com Carol Lima, que representa a casa B 

de... Belíssima. 
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Carol: B de Capa da InvisiBIlidade. 

 

Sidney: Muito bem, Carol. 

 

Carol: Ainda bem que essa live não tem vídeo. Você tá embaixo da capa? Bota a capa.  

 

Sidney: Carol, tá pronta pra pistolar? Ou não? Sei lá... 

 

Carol: Ah, prontíssima. Uma pistolagem é sempre bem-vinda. 

 

Sidney: Também temos ele, que também é da casa B de Biscoitagem, Felipe Cavalcante. 

 

Felipe Cavalcante: Olha, eu poderia dizer que eu cheguei, mas eu prefiro dizer que eu 

chebi. 

 

Sidney: Adoro. Tá ótimo, tá maravilhoso. Muito bom. E hoje nós temos não uma, nem 

duas, mas três... Sim, eu disse três novatas. Porque mobilizou muito. Para começar, temos 

ela, que vai ter sua ficha corrida aqui feita agora, mas desnecessário dizer de qual casa ela 

é, a Larissa Andriolli, a Sonseriníssima.  

 

Larissa Andriolli: Oi! To aqui representando a sigla da Sonseriníssima... 

 

Sidney: A casa S...  

 

Larissa: A casa S. A casa S de Sapatão. 

 

Sidney: Sapatão, muito bem. Sapatona convicta. Larissa, seja bem-vinda, puxe uma 

cadeira, sente no chão, tá bom? 

 

Larissa: Muito Obrigada.  

 

Sidney: Fique à vontade. Vamos fazer sua ficha corrida, visto que você é novata, mas 

nem parece. Porque parece que você é de casa. 

 



7 
 

Larissa: Já to na família, já... 

 

Sidney: Bom, da casa você é, né... Da CASA ELEFANTE...  

 

Carol: Ai, amo product placemente! 

 

Sidney: Larissa, qual é a sua casa de Hogwarts? Oh, meu deus, não posso prever. 

 

Larissa: Sou sonserina, com muito orgulho e convicção, e crença na nossa capacidade 

revolucionária. Não somos todos escrotos, tá.  

 

Sidney: Bom, se você tá dizendo, eu acredito, Larissa. E você sabe a sua casa de 

Ilvermorny? 

 

Larissa: Eu sou Wampus... 

 

Sidney: Ah, o Gatinha Manhosa! 

 

Carol: é, Gatinha Manhosa. 

 

Sidney: Muito fortinha. E seu Patrono, qual é? 

 

Larissa: Meu Patrono é um coelho, uma lebre. É igual o da Luna. 

 

Sidney: Ai, que bonitinho... Mas você gosta do seu Patrono? Que as pessoas aqui não 

gostam muito. 

 

Larissa: Gosto. Gosto. Uma vez eu fiz, aí, deu um que eu não gostei, eu refiz...  

 

Sidney: Eu também refiz até dar um que eu gosto,, não se preocupem, é o que o seu 

coração manda. Até o random do teste lá dar certo. 

 

Carol: Até o site bater com seu coração. 
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Sidney: Exatamente. 

 

Felipe: Até sair a Abraxana. 

 

Sidney: Ai, gente, Abraxana, tudo em minha vida. Me dá uma Abraxana, nunca te pedi 

nada! Obrigado, Larissa, por ter aceitado participar desse episódio. 

 

Larissa: Eu que agradeço pelo convite. 

 

Sidney: Também temos ela, que é da casa, mas que também não é da casa. Mas que está 

vindo aqui pela primeira vez, mas é da casa, porque é lá do “Leia Como Uma Garota”, a 

Fabris Martins. 

 

Fabris Martins: Oi, gente, tudo bem? Eu acho que não vão me chamar novamente... 

 

Sidney: Que é isso, jovem?! Como assim? 

 

Carol: Claro que vão. 

 

Sidney: Chamo toda hora, todo dia. Fabris, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o 

convite. 

 

Fabris: Obrigada a vocês. 

 

Sidney: Fabris que está aqui, na sigla, representa a letra T, né, Fabris? 

 

Fabris: Exatamente. Talvez o maior alvo da J. K. nos últimos momentos. Acho que ela 

cansou de contar dinheiro e foi mexer com alguém que não tá fazendo nada, que só quer 

cuidar da própria vida... 

 

Sidney: “To entediada aqui, já cansei de ser rica”... 

 

Fabris: Exatamente. 
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Sidney: Muito bem, Fabris. Vamos para a sua ficha corrida, então, de potterhead, se é que 

isso ainda vale alguma coisa, hoje em dia. Se não virou xingamento ser potterhead, hoje 

em dia. Qual é a sua casa de Hogwarts?  

 

Fabris: Eu sou Lufa-Lufa. 

 

Sidney: Ah, que bonitinha. Temos representantes de todas as casas aqui, hoje, pelo visto. 

Já temos eu, que sou Corvinal. Carol é Grifinória, mas a gente aceita mesmo assim, apesar 

desse defeito. E Sonserina a Larissa. Corvinal também o Felipe, até agora, né? Você sabe 

a sua casa de Ilvermorny, Fabris? 

 

Fabris: Não, não sei. 

 

Sidney: Não sabe... Tudo bem, não importa mais. 

 

Carol: Tudo bem, ninguém se importa. 

 

Sidney: É. Foda-se! E o seu Patrono? 

 

Fabris: Ah, é uma doninha.  

 

Sidney: Ah, que bonitinho! Eu amo doninhas. Eu nunca entrei em contato com uma 

doninha, mas eu amo. Porque... São fofas... 

 

Larissa: Nunca entrei em contato... 

 

Fabris: São bonitinhas. 

 

Sidney: é, nunca convivi com uma, mas acho que são fofas. Você gosta do seu Patrono? 

 

Fabris: Sim, eu nem fiz outra vez. Gostei desse. 

 

Sidney: Deixa aí, enquanto tá bom, deixa. 
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Fabris: Podia ter vindo algo pior. 

 

Sidney: É verdade, podia mesmo. Podia vir um pardal, né, Pablo? Pablo que detesta o 

pardal que ele tirou. Mas é isto. Então, Fabris, muito obrigado por vir. E vamos falar dessa 

pauta hoje, não é mesmo. E agora, a nossa terceira convidada, e eu estou emocionado 

com ela estar presente aqui entre nós. Temos a Amanda Palha. 

 

Amanda Palha: Olá!  

 

Sidney: Amanda, você também, na sigla LGBTTQIPA+ tá no T, não é?  

 

Amanda: Sou Travesti, porém, também compartilho da Capa da Invisibilidade, aí...  

 

Sidney: Entendi... 

 

Carol: Olha aí, três pessoas embaixo da Capa. Que delícia. 

 

Amanda: Bem sensuelem, sim. 

 

Sidney: Sensuelem! Tá o trio, Hermione, Rony e Harry, os três embaixo da Capa. 

Importante essa diferença, porque a sigla mistura identidade de gênero com orientação 

sexual. Você é T, que é uma identidade de gênero, mas sua orientação também está 

presente. Fabris, deixa eu só voltar pra Fabris também, pra perguntar qual é a orientação 

sexual dela. 

 

Fabris: Ah, então, eu sou Pan. 

 

Sidney: Pan. Excelente. Pan igual a Pantalaemon, lá de “His Dark Materials”... Amo. 

Amanda, muito obrigado por aceitar. Fique à vontade, tá bom? Finja que você tá na sua 

casa, no seu quarto... 

 

Amanda: Nua, eu já to... 

 

Sidney: Amo! 
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Amanda: Brincadeira... 

 

Sidney: É porque não tem roupa pra essa ocasião... 

 

Carol: É, eu também não tinha roupa, vim pelada... Aquelas! 

 

Sidney: Todos pelados. 

 

Amanda: Eu acho. Quarentena é isso. 

 

Sidney: Ai, quem é que tá usando roupa né, gente, nessa quarentena? 

 

Larissa: Gente, aqui tá muito frio, to de roupa... 

 

Amanda: Gasta sabão. Vem pra Recife, gata. Vem pra Recife! 

 

Sidney: Tem um lugar aí embaixo da Capa? Aí você se protege. 

 

Fabris: Aqui não é Curitiba, mas tá frio. 

 

Carol: Ai, eu amo! Duas recifenses aqui. Nunca teve tanta representatividade de Recife 

neste podcast. 

 

Sidney: Amanda é de Recife? 

 

Amanda: Eu sou. 

 

Sidney: Ah, eu não sabia, que legal! Estamos pertinho também. Eu sou da Paraíba, 

Amanda. 

 

Amanda: Pronto, do lado.  

 

Sidney: Amanda, qual é a sua casa de Hogwarts? Vamos à sua ficha corrida. 
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Amanda: Eu sou Corvinal também.  

 

Sidney: Aí! Mais uma azulzinha para nós. E você sabe qual sua casa de Ilvermorny? 

 

Amanda: Não tenho a mais puta ideia. 

 

Sidney: Também, ninguém liga. É assim mesmo. E você descobriu seu Patrono, sabe qual 

é o seu Patrono? 

 

Amanda: Não descobri, não fiz o teste. Mas vou fazer pra contar pra vocês depois. 

 

Sidney: Mas você teria algum animal spirit? Um animal espiritual... 

 

Amanda: Tenho, tenho. Tenho, sim. É um camaleão. 

 

Sidney: Amo! 

 

Carol: Tudo para mim! 

 

Sidney: Eu acho que já podemos adotar que seu Patrono é um camaleão. 

 

Amanda: Por mim, tá tudo certo, tudo ok. 

 

Carol (cantando): Cama, cama, cama... 

 

Sidney: Cama camilinha, né? A música. Oh, Amanda, você quer dizer pra nós como é a 

sua atuação e divulgar o seu trabalho, antes de a gente começar? Pra o pessoal que tá 

ouvindo se situar como é que vai ser o debate hoje, inclusive, acerca desse tema. 

 

Amanda: Chique. Eu sou educadora popular por formação. Mas atuo, hoje, no universo 

parlamentar. Sou coordenadora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui de 

Pernambuco, da Assembleia Legislativa. Mas sou militante LGBT, especificamente do 

movimento Trans. Do movimento LGBT há 13 anos. Do movimento Trans, um 
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pouquinho menos. Sempre instituições filiadas à ANTRA, Associação nacional de 

Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans. E sou pesquisadora independente, de 

questões de gênero, sexualidade e família. E sou potterhead de coração. Eu não tenho 

hábito de consumir... 

 

Sidney: conteúdo sobre... 

 

Amanda: É, de consumir muito conteúdo sobre nada na verdade, sobre universo 

fantástico. Mas todo o universo acompanhou minha adolescência de forma muito íntima, 

foi muito fundamental na minha formação. Eu acompanhei, de idade, inclusive. Quando 

saiu o primeiro livro, eu tinha 11. Eu fui acompanhando e o carinho e a paixão que eu 

sempre tive pela história, participou da minha formação enquanto sujeito. É do caralho, 

foi muito importante. 

 

Sidney: Excelente. Então, temos aqui grandes nomes, tá bom? Apesar de minha presença, 

temos grandes nomes aqui pra debater este tema... Aquele que se autodeprecia querendo 

biscoito... Desculpa, gente. Então, vamos começar o assunto. J. K. Rowling e a 

representatividade LGBT. 

 

(VINHETA DE TRANSIÇÃO: VOZ DE HARRY POTTER CONJURANDO “LUMOS 

MAXIMA”) 
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2. Avisos sobre o podcast 

 

 

Sidney: Então, vamos começar este debate. Eu queria, primeiro, começar dando alguns 

disclaimers. Se você está ouvindo este episódio pela transmissão ao vivo, que a gente fez 

no dia da gravação... Seja bem-vindo aí, o pessoal que está ouvindo a gente pelo Youtube. 

Mas saiba que, se você está ouvindo este episódio pelo feed do nosso podcast, saiba que 

esse episódio foi gravado no dia 17 de junho de 2020, altura em que a J. K. Rowling 

demonstrou clara e notoriamente sua transfobia para o mundo ver, sem nenhum pudor, 

sem nenhuma vergonha. E por que eu to dando esse disclaimer? Primeiro, porque esse 

episódio só vai ao ar em setembro. E, daqui pra lá, é possível que muita coisa mude. A 

gente torce que mude pra melhor, mas a gente não acredita, não é mesmo? Porque estamos 

vivendo num mundo pós apocalíptico, no qual a tendência é só piorar.  

 

Carol: Ou seja, “Alices”, mas nem tanto. 

 

Sidney: Pois é. Até esse episódio sair no feed, é provável que muita coisa tenha 

acontecido. Se a gente não adereçar isso aqui nessa gravação, é porque, você fique 

sabendo, a gente está gravando com bastante antecedência. Segundo, a gente adiantou 

esta pauta, como eu falei no começo, vocês estão ouvindo o episódio 90 agora, que 

deveria ser a Chave de Portal do livro Alice no País das Maravilhas. Mas a gente resolveu 

adiantar essa pauta devido à urgência do tema e ao modo como, eu diria, alguns fãs da 

saga e, por extensão, alguns fãs da J. K. Rowling têm lidado mal com o fato de que a sua 

autora favorita se demonstrou uma pessoa horrível, de repente, não é mesmo. E, em 

terceiro lugar, a gente adiantou porque eu acho que vem mudança por aí... Mas aguardem.  
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3. O que é Representatividade? 

 

 

Sidney: Então, vamos começar. Como é que a gente vai começar esse tema, hoje, 

prezados? A gente vai começar definindo o que é representatividade, que está aí no título 

do episódio. E por que representatividade importa? Oh, Felipe, meu querido, você que é 

o dono da pauta, você que trouxe o tema... Inclusive, você que trouxe o tema e, quando 

me sugeriu, eu disse, “olha só, você faça uma pauta que preste”. Porque, se o assunto é 

representatividade LGBT em Harry Potter, esse episódio vai ter 5 minutos. Então, faça 

uma pauta que... 

 

Carol: Você está sendo generoso, Sidney. 

 

Sidney: que faça durar mais do que isso... É, seria muito. 

 

Amanda: É que tem os 4 minutos pra a gente chorar. 

 

Sidney: Exato. E a apresentação... E aí, o Felipe, não sabendo que era impossível, foi lá 

e fez uma pauta de 20 laudas que a gente vai demorar 5 anos pra terminar. Felipe, qual é 

a definição de representatividade? 

 

Felipe: Então, quando nós falamos sobre representatividade, é um tanto complicado 

definir, diretamente dizer “Isso aqui é representatividade” e pronto. Porque, quando a 

gente pensa politicamente, e quando a gente fala politicamente, a gente tá falando em 

qualquer expressão do mundo, ou seja, dentro da política, da representatividade midiática, 

da mídia, de séries, de livros, de tudo que a gente consome e vive no mundo, em algum 

modo, a gente tem representatividade. E, como vocês já viram, eu já to me enrolando 

novamente. 

 

Sidney: Eu queria saber de cada um daqui como é que vocês percebem o tema da 

representatividade. Pois, assim, em suma, é essa sensação de estar, de ser visto o sujeito 

em suas características em outros locais que não são o seu, no caso. Representar significa 
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“estar no lugar de”, ou “fazer as vezes de” alguma coisa, ou alguma pessoa. E, no caso da 

mídia e da política que a gente vive, que se chama política representativa também, 

significa você se ver nas suas reivindicações, nos seus desejos atendidos através daquela 

pessoa que vai agir em seu favor, agir em sua função. Eu queria saber, pra cada um de 

vocês, como é que vocês interpretam a representatividade LGBT hoje em dia, de uma 

maneira geral. Vocês acham que tem melhorado? Vocês acham que tem mudado? Como 

é que vocês percebem este assunto hoje em dia, nessa altura do campeonato? Começamos 

pela Amanda. 

 

Amanda: Nossa, obrigada! Tá me amando, né! 

 

Sidney: Ah, você é Amanda no nome... 

 

Amanda: Gente, eu não sei... É uma questão complexa. Eu vejo da seguinte forma, 

representação, nesse sentido, nesse aspecto sobre autorreconhecimento, eu acho que tem 

muito a ver com como a gente constrói as nossas percepções sobre o mundo. Sempre que 

se faz a discussão sobre representação de pessoas trans e travestis, de pessoas LGBT como 

um todo... O movimento negro faz essa movimentação com muita força... Tem muito a 

ver com duas dimensões. Uma da nossa própria subjetividade, do quanto a gente se 

percebe como fazendo parte do mundo, ou o quanto a gente se constrói sentindo que não 

faz parte do mundo, porque não se enxerga em mais nada. Você cresce vendo um mundo 

de referências de todo o tipo. Referências de valores, de sucesso, do que é bonito e do que 

é feio, mas também de quem pode e quem não pode, onde pode, aonde vai, onde entra, 

onde não pode entrar; em que você vai entendendo e sistematizando onde é o seu lugar 

naquele mundo. E, pra muitas pessoas, esse aprendizado é muito violento. Você perceber 

que você não faz parte de determinados aspectos do mundo, e onde você faz parte, na 

verdade, são lugares de violência. Então, tem uma dimensão dessa questão do se ver que 

é fundamental pra como a gente se fortalece, inclusive subjetivamente, emocionalmente 

e tal. Ao mesmo tempo... 

 

Sidney: Tem uma frase, hoje em dia... Eu queria até levantar essa discussão com vocês 

também, que é “Representatividade importa”. E aí, a partir dessa máxima, a gente traz o 

conceito de que é importante que a diversidade esteja impressa e expressa nos vários 
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produtos de mídia. Essa máxima, “Representatividade importa”, como é que ela ressoa 

pra ti? 

 

Amanda: Não, é isso. Importa. Importa pra caramba. Tem muito a ver com como a gente 

se percebe. E não só a gente. Pra as identidades que parece que são invisíveis porque não 

são naturalizadas, pra a identidade branca, masculina, burguesa e tal, também faz parte 

do sistema que constrói a crença deles de que não serve pra estar ali; de que alguns grupos 

não prestam pra alguns espaços. Então, importa. Importa pra caramba. E eu acho que tem 

essa importância. Minha única ressalva é da gente nunca ir no redemoinho de achar que 

isso resolve, também. Entende? No sentido de que ser vista... A gente faz muita discussão 

em relação a travestis e pessoas trans em espaços de discussão teórica acadêmica, por 

exemplo. É do caralho que a gente tenha, hoje, mulheres trans, homens trans, travestis 

discutindo teoria em espaços de visibilidade, como intelectuais, como produtores e 

produtoras de conhecimento. Isso é muito importante, é muito significativo. Isso não 

muda o fato de que a realidade da nossa população e o acesso à educação não mudou. A 

gente não pode deixar também que a discussão de representatividade vire um oásis que 

esconde a realidade da gente.  

 

Sidney: E que se resuma só a isso... 

 

Amanda: Exato. Como se uma ou duas pessoas, estando naquele lugar, representam todo 

o resto que não está. Quando a realidade de todo o resto que não está não é equivalente à 

realidade de quem tá ali. Entende? Mas isso na dimensão da política da coisa. Eu acho 

que, no caso específico de produções literárias, de arte, cultura, conteúdos de mídia, eu 

acho que o sentido é um pouco diferente. Eu acho que o sentido é muito mais em como a 

gente constrói as nossas subjetividades, as nossas percepções de “eu” e de mundo. E isso 

tem uma dimensão gigantesca de importante. 

 

Sidney: Que é se sentir fazendo parte enquanto sujeito... 

 

Amanda: E é sentir que pode ser algo. Que algo pode fazer parte de você. A gente tá 

falando agora... Falei da minha relação com Harry Potter na minha adolescência e o 

quanto isso é verdade pra muita gente. E como não seria diferente pra a gente, em relação 

à autoaceitação como LGBT, por exemplo, se a gente tivesse tido contato, nessa relação 
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com esse universo literário, com personagens LGBT. O quanto isso poderia ter tido outro 

papel na relação com a gente mesma. 

 

Larissa: Quando a gente tá falando de política, também eu acho que é importante a gente 

ressaltar que não basta ver pessoas iguais lá, mas que também elas defendam os nossos 

interesses, como a gente tava falando. Então, não adianta... A gente vê muito na internet, 

agora, com essa questão da pandemia, que é de tipo, “Se mais países fossem governados 

por mulheres, talvez a gente não estivesse...” Quem disse, gente? 

 

Sidney: Margaret Thatcher tá aí... 

 

Amanda: Mandou um beijo. Exato. 

 

Larissa. É. Você parte de um pressuposto de que, basicamente, aquilo ali resolveria. 

Quando, na verdade, existem muitas outras coisas por trás. Então, tem que ser pessoas 

que representem a gente, não só de “Ah, olha, uma mulher”, “Ah, olha, uma lésbica”.  

 

Sidney: Não só quantitativamente, mas qualitativamente também. 

 

Larissa: É. De defender os interesses daquele grupo enquanto grupo vulnerável na 

sociedade. 

 

Amanda: Exato, exato. 

 

Carol: Sim. Até porque, quando a gente tem... Falando em relação a obras de 

entretenimento, não é aquele negócio do tipo, “Ah, não, eu vou botar uma cota lésbica 

aqui”, botar uma cota trans... Porque uma pessoa só não vai conseguir contemplar todo 

aquele grupo de pessoas. Também é sobre pertencer, sabe. E, às vezes, só aquela uma 

pessoa não vai servir, porque ela não vai contemplar toda a vivência... 

 

Larissa: Sim. E, normalmente, quando você pega uma obra artística que coloca 

personagem nessa cota LGBT, ou numa cota de representatividade, digamos assim, 

normalmente você vai ter um personagem estereotipado. Então, às vezes, era melhor nem 

ter, do que você fazer um favor de colocar uma pessoa ali estereotipando um grupo. 
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Amanda: É porque você fazer isso coloca uma personagem, sem colocar o assunto. 

Porque uma pessoa LGBT não é irrelevante, isso não passa despercebido, em qualquer 

tipo de história ou contexto. Numa construção de personalidade, isso tem impacto ao 

redor dela, nas demais personagens, isso tem impacto na história propriamente dita. 

Então, você colocar aquela personagem ali, sem querer que sua história ou seu universo 

se afete por um assunto complexo que você tá inserindo, só dá pra estereotipar. Porque, 

se você não estereotipar, você precisa repensar toda a sua narrativa, tudo que envolve e 

está ao redor daquela personagem. Isso dá mais trabalho e é muito difícil. 

 

Sidney: Sim. Fabris... 

 

Fabris: E também não adianta você, “Ah, vou colocar um personagem LGBT de cota” 

num programa, ou num livro, e ele estar ali apenas pra ser o amigo do cunhado do irmão 

do papagaio do protagonista. 

 

(todos riem) 

 

Carol: Nossa, sim! 

 

Larissa: É só pra ninguém poder te acusar de nunca ter uma personagem LGBT. “Não, 

esse aqui que foi mencionado na página 35... Claro que ele olhou pra um cara de um jeito 

diferente, eu acho que ele é gay, sim”. 
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4. O que é Token? 

 

 

Sidney: Será? Vamos debater isso mais à fundo nos próximos pontos. Nessa discussão 

sobre representatividade, existe o conceito de token. Não é o escritor J. R. R. Tolkien. É 

TOKEN, que basicamente é o conceito que diz assim, pra você cumprir esta cota, você 

coloca uma representante daquela minoria como pretexto pra você justificar que a sua 

obra é diversa. Sendo que só tem o token, só tem essa moedinha que você mostra... 

 

Carol: É o famoso chaveiro... 

 

Sidney: O chaveiro, exatamente.  

 

Amanda: É o famoso “tenho até amigos que são”. 

 

Sidney: Exatamente.  

 

Fabris: E é engraçado que, às vezes, até colocam uma pessoa... Assim, vamos colocar 

uma pessoa trans. Aí, colocam uma mulher cis pra fazer o papel da trans. Colocam um 

homem cis pra fazer o papel do trans. Gente, sério? Isso é representatividade? 

 

Sidney: E, geralmente, o token não desafia o status-quo. Geralmente, ele é colocado como 

aquele representante daquela minoria representativa, mas que ele não desafia o status. É 

o que eu digo, que ele é o oprimido cordial... 

 

Carol: E muitas vezes, ele até concorda... 

 

Sidney: Concorda com a opressão. 

 

Carol: Concorda com as opiniões de quem o oprime. 
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Sidney: Exato. E aí, é muito fácil você se dizer representativo, quando você tá colocando 

um token ali, só pra dizer que tem, quando essa presença não desafia o status-quo. Porque 

a existência dessas minorias desafiam o status-quo, na realidade. Mas, se você não faz 

isso acontecer na obra, acaba sendo uma má representatividade. E essa é a diferença entre 

representar bem e representar mal. Uma boa representação e uma má representação.  
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5. O que é Queer Coding? 

 

 

Sidney: Bom, mas a Fabris até tocou nesse assunto, que é o próximo ponto da pauta aqui, 

que é o tal do queer coding. Gente, segura na minha mão, tá bom. A gente vai apresentar 

alguns conceitos aqui, em Inglês, não sei se tem a tradução pra Português... Mas o que é 

queer coding? É a codificação queer. Queer é um termo utilizado, no Inglês, pra definir 

pessoas fora do padrão branco, homem, cis, hétero e tal. São queer, geralmente. E esse 

termo, queer coding, é utilizado assim, você vai codificar os personagens, ou seja, você 

vai dar a esses personagens certas características queer, só que não vai afirmá-los 

enquanto membros desses grupos queer. A gente vê muito queer coding no... Gente, 

desculpa, aviso de gatilho para amantes da Disney... 

 

Felipe: Lá vamos nós... 

 

Fabris: Segura na minha mão. 

 

Sidney: Olha aí. Nos anos 90, acho que todos os vilões da Disney, de Ariel, da Pequena 

Sereia até O Rei Leão, passando por Aladdin e tal, todos os vilões são afeminados, são 

afetados. Isso é o queer code. E o que isso implica, quando a gente tá falando, aqui, de 

representação e representatividade? É assumir que essas características atribuídas, 

geralmente, somente a vilões, a coisas negativas, elas representam um modo de pensar 

preconceituoso de quem reproduz aquele discurso. Então, basicamente, o que se diz com 

esse queer code, até hoje, é que, olha só, vilões têm características vis e, dentre elas, estão 

ser afeminado, ser lido como LGBT e tal. Isso faz parte dessa codificação negativa. Vocês 

querem levantar alguns outros exemplos? 

 

Felipe: Eu posso apontar que essa questão do coding não perpassa apenas pelas pessoas 

LGBTQ. Quando a gente fala do queer coding, a gente tá se referindo ao código Hays, 

que foi um momento dos Estados Unidos onde as produções cinematográficas acabaram 

se restringindo muito. Então, digamos assim, o que era considerado aspas, “imoral”, tinha 

que ser censurado. Isso durou muito tempo. Foi desde a década de 30 até a década de 70, 
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praticamente. Tanto que a gente conhece a década de 70 como Disco, e tal. Mas a questão 

do coding não perpassa só pessoas LGBTQ. Perpassa, por exemplo, as pessoas negras, 

mesmo que propositalmente, ou não. Por exemplo, os orcs do Senhor dos Anéis. Eles são 

sempre descritos como pessoas de... Criaturas de pele escura, que normalmente têm armas 

orientais, como, por exemplo, cimitarras. Eles usam foices, eles são rudimentares. E tem 

até descrições do Tolkien mesmo, onde ele descreve como uma aparência que lembra os 

mongóis. Então, existe esse coding dentro do Senhor dos Anéis, de certo modo, vai para 

as pessoas não brancas. Mas que também pode acontecer em outras obras. Por exemplo, 

não sei se vocês viram aquele filme da Netflix, “Bright”, com Will Smith, que é horrível. 

E tem essa ideia de que vamos trazer os personagens do seu épico de fantasia para a vida 

real. Só que agora são tempos policiais e é, tipo, gangster de Los Angeles. E o que eles 

fazem. Eles pegam as pessoas que a gente, num filme policial, vê que são negras, são 

gângsteres, que seriam os mafiosos, os criminosos; e transformam em orcs. E aí, em 

teoria, deveria trabalhar o preconceito. Só que você tá pegando uma pessoa, 

transformando ela num monstro... E a premissa do filme, pela qual os preconceitos 

existem, é porque eles se alinharam ao Lord das Trevas, há muito tempo atrás. Então, 

você tá tratando de um tema, reduzindo ele de uma maneira muito errada. E isso é 

proposital. 

 

Sidney: E essa codificação, proposital ou não, em última análise, ela faz com que você 

associe certas características de certos grupos a certos arquétipos na ficção. Então, por 

exemplo, os orques são os inimigos dos protagonistas e, portanto, os vilões. Você associar 

as características dos vilões a características negras é, inclusive, deixar implícito na sua 

obra a sua visão de mundo, que é uma visão de mundo racista. Da mesma maneira, nos 

vilões da Disney, no Scar, no Jaffar, na própria Úrsula, é você deixar implícito que, na 

sua visão de mundo, pessoas com essas características, homens afeminados, mulheres 

espalhafatosas... A Úrsula, inclusive, é assumidamente inspirada numa Drag Queen, mas 

se inspiraram nela pra fazer uma vilã. É você deixar claro que você parte de um ponto de 

vista LGBT-fóbico, porque você está associando essas características a vilões. São 

características, entre aspas, indesejadas, que só podem estar expressas nos vilões dessas 

obras. 

 

Carol: Úrsula, inclusive, é uma mulher gorda, né. 
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Amanda: Exatamente. 

 

Sidney: Pois é.  

 

Amanda: E tem um movimento... Na verdade, acho que são dois momentos... Eu sempre 

defendo que não dá pra tratar esse tipo de construção imagética como não intencional. 

Porque ela sempre é. Da pessoa, ou não. Principalmente quando a gente está falando de 

produção estadunidense. Os Estados Unidos sempre investiram muito pesadamente em 

propaganda ideológica via as produções artísticas, seja cinema, seja literatura, tudo que é 

financiado. Por exemplo, se você observar na cinematografia estadunidense, a etnia de 

origem dos vilões e das vilãs coincidem com os momentos de guerra. São orientais em 

referência ao conflito com o Vietnã. E aí, o desenrolar do conflito com o Vietnã, da 

derrota que os Estados Unidos teve, fez com que isso se agravasse por um período. Você 

tem a era dos vilões russos... 

 

Sidney: Sim, os vilões de ação. 

 

Amanda: Exato. E paralelo a isso, a construção de um conjunto de valores em que parece 

que, em todos os filmes, você tá sempre propondo a liberdade e a possibilidade de você 

ser quem é versus a padronização e a ditadura... Uma disputa ideológica que acontecia ali 

com a União Soviética e tal. Isso tudo é muito intencional. É comprovadamente 

intencional. Tem registro de investimento do governo americano com propaganda nesse 

sentido. E aí, a geração seguinte que a gente tem de produções cinematográficas não 

precisa mais ter esse financiamento direto. Algumas têm. Mas elas não precisam mais. 

Porque aquilo já tá tão impresso na mente das pessoas, que as produções, por mais que se 

pretendam revolucionárias, vêm com as mesmas marcações... Escrachadamente vêm da 

época da propaganda anticomunista. Desculpa a polêmica, gente. 

 

Sidney: tá ótimo. 

 

Amanda: O Contos da Aia, o “Handmaid’s Tale”, que ainda que tenha toda uma narrativa 

interessante contra o fascismo, mas reproduz o mesmo estereótipo anticomunista das 

produções da época da Guerra Fria. Porque isso tá impresso numa noção de mundo que 

opõe liberdade versus padronização e apagamento das subjetividades, por exemplo. Isso, 
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quando a gente fala de população LGBT e de população negra, é ainda mais escroto de 

escrachado. Quando você tem produções que se pretendem antirracistas, feitas por 

pessoas brancas majoritariamente, às vezes você nem precisa financiar aquilo pra ser 

racista. Tá até impresso na cabeça, no jeito branco de pensar que a gente tem, que foi 

construído por toda essa produção. LGBT-fobia, a mesma coisa. A pessoa pode querer 

ser super inclusiva, mas os estereótipos e as noções, os filtros morais que foram 

construídos durante tanto tempo de combate à homossexualidade, durante todo o período 

de se tratar a AIDS como câncer gay, o que foi os anos 80 e 90, tá tão impresso no 

inconsciente coletivo, que isso é reproduzido. Pode não ser intencional daquela pessoa 

que escreveu, mas é intencional de alguém por trás, entende... 

 

Sidney: É representativo de uma mentalidade vigente. 

 

Amanda: Exato, aquilo foi deliberadamente construído por alguém. 

 

Fabris: Tanto que, agora, a moda... Teve uma época que a China era o vilão. Hoje em dia, 

a China, se o filme não tiver um Chinês, ou coisa assim, não bate bilhão. Então, agora 

vamos colocar personagens chineses, vamos exaltar alguma coisa no filme, pra a cultura 

chinesa... Sei lá, ir pra os chineses e bater o bilhão que é tanto almejado no cinema. 

 

Sidney: Porque o mercado cinematográfico, na China, é muito forte. E eles querem esse 

filão de mercado. Não vale vilanizar chineses, mas ainda vilanizam outros... 

 

Fabris: Os árabes, por exemplo. 

 

Sidney: Exatamente.  

 

Fabris: Então, eu fico imaginando se tivessem bilhões de pessoas trans, bilhões de pessoas 

LGBT, se eles teriam a mesma forma de tratamento. Porque o dinheiro acaba sendo o que 

move todo o esquema. Você só pode ter representatividade, se isso gerar algum lucro, 

seja de imagem, seja monetário, pro estúdio, pro filme, pra a obra em si.  
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Amanda: Mas isso rola já, né? Eu acho a Netflix muito emblemática nisso. A Netflix é 

uma empresa muito engajada em produzir material teoricamente inclusivo, diversidade e 

tal. E é uma merda, em termos de conteúdo. 

 

Sidney: É porque ela sabe que tem poder de consumo agora...Descobriram isso. 

 

Carol: É, e a gente não precisa nem ir tão longe. Tem certas lojas de roupa aí colocando 

trans e travesti na rua, e na Parada do Orgulho tá lá com carrinho de som, sabe... 

 

Sidney: Capitalizar na causa. Fiquem atentos, prezados. Alguém quer falar mais sobre 

queer coding? 

 

Fabris: É o Pink Money, né? 

 

Carol: Exatamente. 

 

Sidney: Sim, sim. Você usa pra ganhar financeiramente na causa, mas não abraçá-la de 

verdade, nas suas verdadeiras reivindicações. Mas por que a gente tá falando de queer  

coding? Por que a gente tá falando dessa codificação? Sendo que a gente tá aqui na obra 

de Harry Potter. Tem isso em Harry Potter, gente? Tem queer coding em Harry Potter? 

Bom, a gente sabe que tem, porque o token da J. K. Rowling, aqui do ponto de vista da 

representatividade LGBT é o relacionamento do Dumbledore com o Grindelwald. E o 

Dumbledore, o tempo inteiro, é codificado como queer. Ao longo da obra inteira, você vê 

que ele tem certas características que, na descrição da obra, são feitas para ressaltar que 

o Dumbledore é exótico. Ele é esse cara esquisito. Poderoso, mas exótico. Ele gosta de 

revistas de tricô. Passa muito tempo lá... 

 

Carol: Ele gosta de cores chamativas... 

 

Sidney: Cores chamativas. E chama a atenção e se veste... Se monta pra sair. Todo mundo 

“Oh, meu deus, como é espalhafatoso!” Até para um bruxo, e tal. Então, o tempo inteiro, 

ele é codificado enquanto essa pessoa que foge do padrão. Só que, na obra, não está 

expressa a sexualidade do Dumbledore. A gente só vai descobrir isso a partir de falas 

externas à obra, que a própria J. K. Rowling fez, seja no Twitter, seja em extras de material 
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de DVD, dos filmes, fica nítido isso. É importante atentar para o fato de que, durante a 

obra, em nenhum momento o tema da homossexualidade do Dumbledore e do seu 

relacionamento amoroso com Grindelwald é adereçado, diretamente conduzido. Fica só 

nesse campo da insinuação.  

 

Felipe: É o famoso subtexto, que a gente poderia dizer que estava lá, mas ninguém viu...  

 

Sidney: Ninguém viu.  

 

Amanda: O que é muito cruel. 

 

Fabris: Se você não viu, é porque não prestou atenção... 

 

Felipe: É. Exatamente isso. 
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6. O que é Queer Baiting? 

 

 

Amanda: E é muito cruel porque você faz uma escolha política de não colocar aquilo  

explicitamente, pra não se comprometer, pra não comprometer a possibilidade de maior 

vendagem do material e tal. Mas, ao mesmo tempo, tá atingindo o público LGBT. Então, 

você tem um olhinho ali em atingir aquele público... Porque eu acho que todo mundo que 

é LGBT, mesmo antes da declaração de Rowling sobre Dumbledore, tinha essa pulguinha 

atrás da orelha. Pra quem é LGBT, as dicas são bem explícitas, durante o livro. Mas ela 

não se compromete. Então, ela te usa como isca, mas ela não se compromete 

politicamente com você. Isso é muito cruel, pô. 

 

Sidney: Excelente. Inclusive, o termo exato. Porque a gente vai usar esse ponto de partida 

para falar sobre queer baiting. Bom, a gente tem o queer coding, que é codificar o 

personagem de maneira queer. E tem o queer baiting, que é justamente isso que Amanda 

falou, que é você deixar uma isca pra quem está atento pegar e dizer “Ah, aqui tem!”. Só 

que ela não é explícita o bastante para afugentar o público que se afugentaria se fosse 

confrontado diretamente com esse tema. Então, o Dumbledore e o Grindelwald, na obra 

Harry Potter, funcionam como essa isca queer, esse queer baiting, que é você colocar lá; 

quem viu, viu; quem não viu, passou batido. Pra um hétero top padrão, não tem viado em 

Harry Potter. Mas pra quem tá atento, tem. Só que não se perde a audiência do sujeito 

padrão. Porque, provavelmente, se o sujeito padrão soubesse que o bruxo mais poderoso 

de seu tempo, dessa obra, é gay, ele provavelmente não leria esta obra. 

 

Larissa: Sim. E até no próprio... Na franquia Animais Fantásticos, que seria o momento 

que teria uma oportunidade enorme nas mãos, de corrigir isso e, de fato, colocar, já que a 

gente vai abordar a relação do Dumbledore, a juventude do Dumbledore, a juventude do 

Grindelwald. Já que isso é uma coisa importante nesse momento, não tem nem por quê 

não falar.  

 

Amanda: Podia ter colocado, né. 
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Sidney: E, mesmo assim, não é falado. 

 

Larissa: Pois é, e ao longo do filme, o que você vê são várias pistas, que quem sabe da 

história, reconhece como pistas do relacionamento deles. Mas quem não sabe, pode julgar 

que era só uma amizade, era só uma brotheragem...  

 

Fabris: É engraçado porque fica essa tensão o tempo todo no ar, fica ali no limite, mas 

falta coragem pra você dar nome aos bois. Eu acho de uma covardia extrema, isso. 

 

Carol: Sem falar que a gente fica saindo de dellusional, porque, para o público hétero, a 

gente tá vendo coisa onde não tem. “Ah, não, porque vocês são muito afetados, vocês 

querem que tenha viadagem em tudo. Vocês ficam procurando coisa onde não tem”. 

Sendo que é o autor que tá, deliberadamente, colocando coisa ali pra a gente achar. 

 

Fabris: Exatamente. 

 

Felipe: Nossa, tem o exemplo perfeito, que é Supernatural. A série lá, Sobrenatural. Anos 

e anos, tem várias cenas, são diálogos, são momentos que, quando você olha 

isoladamente, você acha  que é coincidência. Mas aí, a partir do momento em que você 

vê os atores falando em entrevistas, os produtores fazendo uma piadinha ou outra. Sei lá, 

um tweet, ou coisa do tipo... você percebe que é intencional. E eles não têm nenhuma 

intenção de fazer acontecer. 

 

Carol: Não. E entrevista em que se faz pergunta, “Ah, fulaninho e fulaninho não vão 

terminar juntos?” Aí, não responde, sabe. Não responde nem que sim, nem que não. E 

fica aquele negócio subentendido. 

 

Sidney: É importante ressaltar que queer baiting funciona tanto dentro da obra em si, 

como fora dela. A partir dos materiais dos seus criadores. Então, a J. K. Rowling falando 

que o Dumbledore é gay, só que não colocando isso no texto, é isso acontecendo. Isso 

não é exclusivo da J. K. Rowling,  ela tem esse caso de queer baiting. Mas em Hollywood 

inteiro está repleto de queer baiting, que é justamente essa jogada de “vamos atrair aqui 

esse público LGBT, mas não vamos deixar claro o bastante, pra não espantar ó público 

hétero preconceituoso, homofóbico, LGBT-fóbico”. 
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Larissa: E tem outros casos no universo de Harry Potter também. Como na peça “A 

Criança Amaldiçoada”.  

 

Sidney: Sim, verdade! 

 

Carol: Nossa!  

 

Sidney: O Alvo e o Scorpio. 

 

Larissa: Não, aquilo ali, só faltava uma cerimônia e casar os dois.  

 

Amanda: E eu acho que o que deixa mais sério, no caso do Harry Potter, tanto nos livros, 

quanto na peça, quanto em Animais Fantásticos, é que a gente não questiona... A gente 

sabe quão habilidosa como escritora a Rowling é. Ela é essa pessoa que faz isso o tempo 

inteiro nos livros. Apresenta um personagem, que você nem percebeu, no livro 2; quando 

é no livro 7, ele é determinante. Ela tem uma habilidade de escolha de palavras. Ela não 

usa uma palavra que ela não quer usar. Ela tem um poder de construir, de dizer exatamente 

o que ela quer dizer, tanto no texto, quanto no subtexto, muito grande. Pra mim, isso deixa 

essas questões, no universo dela, muito mais sérias. 

 

Carol: Muito pior! 

 

Amanda: Não foi sem querer. 

 

Sidney: Não foi. 

 

Amanda: Certamente foi deliberado. Ela não faz nada sem querer. 

 

Carol: Nossa, sim. E na entrevista que ela falou, deu essa revelação sobre o Dumbledore, 

se falou muito em “Ah, não, porque essa série começou a ser escrita no final dos anos 90, 

ainda tinha um cenário muito grande de preconceito...” De bloqueio mesmo, de não 

abertura do mercado. E os fãs, o que se falava na época, a esperança era de ser abordado 

em Animais Fantásticos. Sendo que, quando é uma coisa que é importante para a trama, 



31 
 

e o pessoal tá cagando. Aí, já se passa de uma inocência, de uma insegurança, para 

deliberadamente sacanagem. Eu não tenho outra palavra pra isso. 

 

Sidney: É importante ressaltar que, por exemplo, a Larissa falou do Alvo e do Scorpio, 

de Criança Amaldiçoada. Se fosse ALVA e Scorpio, certamente eles teriam sido um casal. 

Mas como são dois rapazes... 

 

Carol: Com certeza. 

 

Larissa: Com certeza. Tanto que o texto termina com um encontro marcado entre o 

Scorpio e a Rosa. Tipo assim, zero química, gente. Nunca aconteceu nada entre eles dois, 

não faz sentido nenhum. 

 

Felipe: eles quase não tiveram interação. 

 

Carol: Sendo que Rosa não tem uma página de desenvolvimento de personagem. 

 

Larissa: nada. Então, pode jogar aquele casal hétero ali, só porque é um casal hétero e 

vamos colocar mais um romancezinho hétero, porque tem pouco,né... Por que você não 

poderia colocar um interesse entre os dois ali?  

 

Amanda: E, na mesma linha do problema, mas que eu achei que foi escrotamente bizarro 

e sério, até talvez mais do que a relação entre os dois, foi a questão da Hermione negra. 

Aquilo foi bizarro. “Nunca falei que ela era branca”. Mas se é uma coisa que você não 

cita... Que uma pessoa é negra... 

 

Sidney: Numa sociedade racista, você ainda precisa dizer que a pessoa é negra, se não, as 

pessoas vão automaticamente imaginá-la branca. Não é uma questão de “eu nunca disse 

que ela era branca”. 

 

Amanda: Não, e é de uma apropriação e de uma instrumentalização de uma discussão que 

é muito foda. “Bom, eu não sou racista. Já pensou se a Hermione é negra e vocês nunca 

repararam?” 
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Carol: E ela ainda joga nas costas da gente a responsabilidade. “Olha, são vocês que são 

racistas, que nunca pensaram que ela é negra, porque eu nunca disse nada”. 

 

Sidney: Perdão, Larissa, repete.  

 

Larissa: Não, acabou que eu falei a mesma coisa que Carol falou. De que joga nas nossas 

costas. Tipo, “Se vocês não viram que ela é negra, não é porque eu escrevi ela como 

branca. É porque você que tem uma mentalidade racista, nunca enxergou que, na verdade, 

eu nunca disse que ela era branca”. 

 

Fabris: E esse negócio de você não por na obra, e depois, lá na frente, você faz um 

arremedo, dá uma entrevista, fora da obra... Eu acho isso aí ridículo. É uma presepada. 

 

Carol: É estar muito confortável. 

 

Fabris: Exatamente. Porque, na hora de você vender o livro, de você colocar na obra, você 

poderia ter colocado. Igual Amanda falou, a J. K. é muito coordenada, ela escreve muito 

bem, ela sabe o que faz. 

 

Sidney: ela é inteligente. 

 

Fabris: Se ela não faz, é porque não quis. 

 

Sidney: Exatamente. 

 

Carol: E na questão de Criança Amaldiçoada, depois dos trials, né? Porque isso que a 

gente tá falando refere-se à versão do ensaio. Aquele primeiro livro que saiu. Depois que 

as pessoas começaram a pedir que acontecesse o casal de Alvo e Scorpio, muitas das 

interações da peça que serviam como bait, foram retiradas na versão final da peça. 

 

Sidney: Pois é. Bom, então fiquem atentos também para a isca. Não mordam essa isca, 

gente. Às vezes, é só a obra tentando capturar um público, sem arriscar outro. 

 

Larissa: Ai, gente, eu mordo todas as iscas. Eu sou muito trouxa. 
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Amanda: As duas, gata. As duas. Toca aqui. Duas. 

 

Larissa: Quando vejo, eu já to lá, “mas esse casal aqui?” 

 

Sidney: É porque é muito sedutor. 

 

Larissa: Eu baseio todo o meu ship de Harry Potter em uma linha no Prisioneiro de 

Azkaban.  

 

Sidney: A gente vai falar já, já disso.  

 

Carol: Eu fico até triste, porque às vezes a gente falta tanto em representatividade, a gente 

se sente tão carente, que a gente fica se agarrando... E não é de Harry Potter que eu to 

falando... Mas a gente fica se agarrando a filme ruim. Só porque tem representatividade, 

só porque poxa, aqui tem duas meninas que se apaixonam, e tal. Isso é muito triste. 

 

Amanda: Gata, eu tenho uma palavra pra você sobre isso. “SENSE 8”. 

 

Sidney: Eita, porra! 

 

Amanda: Puta série merda do caralho! Mas quem não curtiu, gente? 

 

Sidney: É verdade. Eu curti porque apelava para a minha carência de representatividade. 

 

Amanda: Óbvio. E é horrível. E a gente sabe que é ruim. E a gente gosta igual. 

 

Carol: Não vou mentir que eu caí no conto da surubinha. 

 

Amanda: Claro! Quem não, gata? 

 

Sidney: Quem não se encanta com uma suruba telepática, gente? (todos riem) 

 

Fabris: Cena mais linda do mundo. 
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Larissa: Inclusive, isso é bem adequado nesse momento de pandemia. 

 

Sidney: Ah, é verdade! 

 

Felipe: Nossa, sim. 

 

Sidney: Os Sense8 do mundo não tão passando vontade. Ai, queria ser Sense8... Ah, não 

queria, não, porque meu Sense8 é o Michel Temer. Eu não quero, não. 

 

Carol: Vixe! 

 

Larissa: Sense8 é que nasceu no mesmo dia que você? 

 

Carol: É. 

 

Sidney: Nasceu no mesmo dia que eu. 

 

Larissa: O meu é Felipe Neto. 

 

Sidney: Credo! 

 

Carol: A minha é Selena Gomez. Beijos. 

 

Amanda: Não, gente, eu não quero Sense8, não. Já pensou oito capricornianas? Na cabeça 

uma da outra? Não quero! 

 

Felipe: Eu também sou capricorniano... 

 

Fabris: Eu também sou capricorniana... 

 

Amanda: Já pensou, oito, bicha, um na cabeça do outro? Coisa insuportável. Não quero 

isso, não. 
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Sidney: É verdade, tem essa barreira do horóscopo, eu não tinha parado pra pensar nisso. 

Oito librianos, nunca ia sair da moita, gente! Oito librianos... 

 

Carol: Ah, oito leoninas, a gente ia trocar dicas de skincare.  

 

Sidney: É verdade. 

 

Amanda: “Tu é linda, miga.” “Tu que é!” “Não, tu que é.” Não, tu que é!” 

 

Carol: É tipo isso (rindo). 

 

Sidney: Os oito se revezando, um no centro e os outros sete em volta, elogiando. 

 

Fabris: Brilha comigo! 

 

Sidney: Bom, mas... Ah, amei essa digressão, inclusive, Sense8. Mas, voltando... 

 

Felipe: Sid... Sid... Desculpa...Eu ia fazer uma pergunta. 

 

Sidney: Pergunte. 

 

Felipe: Pra quem lembra... Assim, eu sei que vai ser exercício de memória bem intenso. 

Mas, antes de 2007, pra quem tinha lido Harry Potter, antes disso, vocês já tinham 

imaginado que o Alvo Dumbledore era gay? 

 

Amanda: Eu sempre achei, bicha. 

 

Larissa: Não, pra mim, ele tinha um caso com a Minerva. 

 

Sidney: É, eu também achava isso. 

 

Amanda: Sério? Eu sempre achei. 
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Felipe: Porque eu também achava. Eu lembrava de pensar que, no final, provavelmente, 

ele ia terminar com a Minerva. Ou ele ia morrer. 

 

Amanda: Sério? 

 

Carol: Acertou, miserável! 

 

Sidney: É porque a nossa mente... A gente é condicionado a pensar 

heteronormativamente. 

 

Larissa: Eu sinto que... Porque, quando o último livro saiu, eu tinha 16 anos. Eu tava no 

processo de entender quem eu era, de me entender como lésbica, me descobrir como 

lésbica. Até então, eu não tinha essa coisa de... “Ah, olha esse personagem, será que não 

é hetero...” Porque, pra mim, tudo em volta era. 

 

Amanda: Sim, pode ser isso. Porque, pra mim, foi isso. Se você pensar primeiro, segundo 

livro, eu tava no processo de autodescoberta. Terceiro livro, eu já vivia publicamente, 

assumidamente LGBT. Já tinha as crises na família, em relação a isso, lidando. Então, pra 

mim, era um assunto muito presente na cabeça já.  

 

Carol: O pessoal da live tá todo dizendo que não tinha... Nem imaginava... 

 

Amanda: Sério, gente? Nossa! 

 

Larissa: Tem uma pessoa na live, que o sense8 dela é o Alfonso Cuarón.  

 

Sidney: Eita, porra! 

 

Fabris: Queremos. 

 

Sidney: O sonho do Édipo... 

 

Felipe: Oi, Édipo, é você? 
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Fabris: Uma coisa que me irrita bastante quando você cita obras LGBT é porque ou a 

pessoa morre no final, ou acaba sempre com final triste, como se pessoas LGBTs não 

pudessem ter um final feliz. 

 

Larissa: Sim. Inclusive, isso tem um nome. Que é o “bury your gays”. 

 

Sidney: Como é o nome, Larissa? 

 

Larissa: É “bury your gays”. Enterrem seus gays. 

 

Sidney: Ah, sim. 

 

Carol: É um tropo. 

 

Larissa: É um tropo que é usado pra falar como que, quando existe essa inclusão, 

normalmente acaba em morte, ou acaba em tristeza... 

 

Sidney: Sofrimento, solidão... 

 

Amanda: Shopping pegando fogo. 

 

Sidney: Torre de Babel, né? 

 

Amanda: Exato. 

 

Sidney: é, a que ponto chegamos? O casal lésbico de Torre de Babel, o autor matou numa 

explosão num shopping, porque não aguentaram ter um casal de duas mulheres na tela.  

 

Carol: Menino, e mulheres são atingidas por balas perdidas, que eu nunca vi tanta bala 

perdida nesse mundo. Inclusive teve até, uns anos atrás, todo um movimento no Twitter 

sobre isso. Era na época de... 

 

Felipe: Acho que era na febre de “The 100”. 
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Carol: Exatamente. 

 

Sidney: Meu deus. Bom... 

 

Fabris: Na novela Vale tudo teve, em 1988, é coisa que vocês nem eram nascidos. 

 

Amanda: Eu era, bicha, não me lembra! 

 

Fabris: Tinha um casal lá, eram lésbicas, e uma delas teve que morrer num acidente de 

carro. Teve todo um rolê assim. Que não foi aceito, o casal, na novela. 

 

Sidney: Não é incomum, gente. Tá cheio de exemplos. 

 

Felipe: E é engraçado ressaltar que isso acontece em Harry Potter. Ponto. 

 

Amanda: Exato. 

 

Sidney: Matou o Dumbledore. 

 

Amanda: Se alguém não leu ainda, SPOILER! Mas... 

 

Sidney: O único gay da saga... 

 

Larissa: E não só matou o único gay que ela declarou que era gay, como mata também 

todas as outras pessoas que o fandom enxerga como possíveis LGBTs. 

 

Sidney: Vamos chegar já lá... 

 

Larissa: A gente chega lá. Mas todo mundo morre! 

 

Sidney: Pois é, é uma morte horrível para todos LGBTs. Mas... 

 

Amanda: A não ser quem virou a minha travesti oficial da saga, no meu head Cannon. É 

Minerva. 
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Larissa: Ah! Eu amei sua teoria, Amanda. 

 

(VÍRGULA SONORA: VOZ DE HARRY POTTER CONJURANDO “LUMOS 

MAXIMA!”) 
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7. Por que Harry Potter encanta o Vale LGBT? 

 

 

Sidney: Mas a pergunta que fica agora, para nós, é... Para partirmos adiante... Se a gente 

percebe essa ausência de representatividade, todos esses problemas de representatividade, 

que é o queer baiting, o queer coding, na obra da J. K. Rowling; então a pergunta que fica 

é por que tantos LGBTs se identificam com Harry Potter? O que é que tem nessa obra, 

que criou esse fenômeno entre  LGBTs? E é um fenômeno mesmo, porque, não são 

poucos. E eu acho que, inclusive, talvez seja o único fandom cuja maioria de seus fãs... É 

a única franquia cuja maioria é declaradamente LGBT. Criou-se toda uma mística de 

como Hogwarts, Harry Potter e o Mundo Bruxo é esse lugar atrativo e seguro para pessoas 

LGBT, mesmo com todos esses problemas que a gente acabou de falar que tem na nossa 

representatividade. Então, eu pergunto pra vocês, por que a gente gosta tanto de Harry 

Potter, mesmo com tantos problemas? A gente se sente tão “em casa, entre aspas, nesse 

mundo... 

 

Larissa: Porque a gente é trouxa. 

 

Carol: Literalmente. 

 

Fabris: Literalmente. 

 

Carol: Mas eu acho que é porque Harry, apesar de ser um macho branco, ele é 

representado, nos livros, como sendo essa pessoa que é estranha. Essa pessoa que não é 

aceita, essa pessoa que tá sempre ali sendo marginalizada. 

 

Fabris: Sofrendo bullying... 

 

Carol: é. Sofrendo bullying, e abuso e todo o tipo de coisa. E é a experiência que a maioria 

de nós sofreu na infância, adolescência, seja qual a fase que a pessoa tivesse passando 

quando leu. E a saga se torna muito atrativa. Você se vê naquela pessoa que é o 

personagem representativo de todo mundo, que a mídia transformou no homem branco. 
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E se sente um pouco acolhido por aquele mundo que, olha, pegou esse menino estranho, 

magrelo, que usava óculos, e aceitou ele do jeito que ele era. 

 

Larissa: E não só o Harry. A saga é cheia de personagens que fogem, de alguma forma, 

de padrões, expectativas. Eu tive essa experiência, imagino que muitas pessoas LGBTs 

também tenham tido, de fugir de uma exclusão por meio de estudo. Então, você mergulha 

em estudo e tal. E você pode se identificar com a Hermione, que é uma menina que tá 

afastada do mundo por ser uma pessoa muito estudiosa, por não se encaixar muito em 

padrões do que se espera de uma menina daquela idade. Tem a própria Luna, que é Deus 

na Terra... Pra mim, né... 

 

Carol: Não só para você, amiga. 

 

Larissa: Maravilhosa. E a Luna representa isso de forma muito explícita. Quando a gente 

vê, no final do quinto livro, ela falando que as pessoas pegam as coisas dela, escondem 

as coisas dela. É muito difícil você, enquanto uma pessoa que sente que não se encaixa, 

seja por questão da sua sexualidade, ou por algum outro motivo; é muito difícil você não 

se identificar com aquilo e você não se enxergar naquilo ali. 

 

Fabris: Quem aqui não fugiu pra a biblioteca e se enfurnou lá, e leu um monte, pra poder 

fugir de certas perseguições, pra não estar no meio das pessoas, pra não ser vista? 

 

Sidney: Não ser agredido... 

 

Fabris: Exatamente. Eu acho que isso é bem comum. 

 

Amanda: E eu acho que a premissa da história do Harry Potter, desde o começo, é muito 

atrativa pra quem teve essa adolescência conflitante. Pensar o Harry nessa pessoa 

estranha, tem problemas com a família e que não se enxerga e, de repente, ele recebe uma 

carta. O negócio da carta, eu acho, tem um peso no imaginário adolescente problemático, 

em crise, muito fodido. Essa coisa de “Esperamos todos a carta...” Puta! É fenomenal esse 

apelo da carta. Do receber a carta e, de repente, estar livre daquela adolescência bizarra.  

 

Felipe: É o apelo da fuga, também. 
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Sidney: Isso, a fuga. 

 

Felipe: É você conseguir escapar de casa. Muita gente, literalmente, foge de casa. Nesse 

caso, você tem oportunidade de fugir de casa pra um lugar seguro, onde todo mundo te 

quer e onde você tem poderes.  

 

Larissa: Ser acolhido, querido, valorizado... 

 

Sidney: Gente, essa premissa é muito LGBT. Essa premissa, inclusive, é LGBT por 

excelência. Que é você estar numa realidade que te oprime, que te agride, te violenta. De 

repente, você descobre que ali, atrás daquela parede, tem um lugar onde as pessoas vivem 

e são o que elas são sem vergonha de ser. E são amadas por isso. Isso é a experiência de 

todo gay no armário. De toda pessoa trans. Toda pessoa bissexual. Todo LGBT 

experimenta esse... E “sair do armário” não é à toa, de você ter que se esconder pra ser 

quem é. E o Harry, de repente, pode ser quem é, do modo como ele pode ser, e quer ser. 

Na sua autenticidade de bruxo. Nesse caso, esse paralelo que se traça, porque a gente tem 

a potencialidade de viver uma vida feliz e autônoma e plena, só que a gente não é 

permitido nessa realidade aqui. Só que se a gente bater naqueles três tijolos ali, do outro 

lado, a gente consegue, com os nossos. Iguais. 

 

Carol: Total. 

 

Larissa: E até como no sentido de comunidade. De como que, quando a gente entrou no 

fandom de Harry Potter, cada um no seu tempo, cada um no seu momento ali, mas a gente 

foi acolhido de uma forma que tem a ver também com como é a sua vida quando você é 

acolhido dentro da comunidade LGBT. Quando você se descobre, quando você faz 

amigos que são como você. Ou que, às vezes, não são como você, mas que entendem, e 

te respeitam e te aceitam. E te amam, apesar... Apesar, não. Como você é, da forma como 

você é. Isso é muito esse sentido de comunidade. Que essa comunidade bruxa escondida 

meio que dá essa ideia. Então, quem nunca teve seu grupinho de amigo tudo viado e 

sapatão que os pais não sabem? 

 

Carol: Amo. 
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Fabris: É muito Mágico de Oz, “Além do arco-íris existe um lugar que você vai ser feliz”. 

 

Sidney: Parando pra pensar, essa experiência é muito análoga à experiência das houses, 

dos bailes de Drag Queens, nos Estados Unidos, por exemplo. Se parar pra pensar, 

Hogwarts é uma grande House of Dumbledore, onde ele acolhe todas as bichas da rua, e 

as Drags. E todo mundo fica lá, e vai estudar, vai se desenvolver no seu potencial... De 

Drag... kkkk... E, sabe, fazer carão, e desfilar, e ser quem é, livremente. 

 

Carol: Só faltou as bichas, né? 

 

Sidney: Só faltou. 

 

Fabris: Esqueceram de chamar pro rolê. 

 

Carol: Mas isso é tão forte, que até o próprio vilão tem dessa história. Ele tem dessa 

história de viver num orfanato ali. De repente, chegou a pessoa trazendo a notícia de que, 

“Olha, essa vida aqui não te pertence. Você é de outro lugar. Você é de um lugar mágico. 

Um lugar onde você vai ser aceito, onde essa sua diferença não significa nada”. Porque o 

mundo é igual. 

 

Amanda: Com certeza. 

 

Sidney: Ou nem todo mundo é igual, mas você é aceito na sua diferença. Você é diferente. 

E tudo bem ser diferente. E a gente acolhe essa diferença aqui. É claro que a gente tá 

falando de um modo muito geral. 

 

Larissa: O que eu acho que é um discurso que tem que permear a questão, não só LGBT, 

mas também de raça e de tudo, é de como que a gente não precisa ser igual. Eu não quero 

ser igual a hétero. Deus me livre, gente. Eu só quero ser respeitada. 

 

Carol: RT! RT! 
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Larissa: Eu quero ter direitos, eu quero ter acesso a tudo, da forma como eu mereço, sem 

ter que me igualar. Eu não preciso me igualar. Não é questão de você transformar todo 

mundo numa massa unificada. É uma questão de você garantir tudo pra todos. 

 

Sidney: Incluir não significa homogeneizar. Não significa deixar todo mundo 

padronizado. Significa aceitar todo mundo nas suas diferenças e reconhecer que as 

diferenças vão existir, e que você precisa respeitar e conviver com essas diferenças. 

 

Carol: E que as diferenças trazem demandas. E responder a elas. 

 

(VÍRGULA SONORA: HARRY POTTER CONJURANDO “LUMOS MAXIMA!”) 
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8. O que é Headcanon? 

 

Sidney: bom, então quando a gente para pra pensar tudo isso aqui, de como a gente é 

acolhido, como a gente quer fazer parte, mesmo não sendo representado literalmente nas 

páginas. Porque não tem LGBTs nas páginas, a gente já discutiu, já concordou com isso, 

não é verdade? Então, a gente entra, agora, no incrível reino do headcanon... 

 

Larissa: É  o que salva, né. 

 

Sidney: É o que salva, exatamente. O que nos salva, talvez, pra a gente nos sentir tão à 

vontade no mundo bruxo, e em outras obras também. O que é o headcanon? Existe a 

diferença entre o que é canônico, o que faz parte de uma obra, o que é verdade naquela 

obra. A verdade da obra é que Harry é, para todos os efeitos, um garoto heterossexual 

branco. Não é verdade? Isso é canônico. 

 

Carol: E rico. 

 

Sidney: E rico. Herdeiro. Burguês safado. Mas existe, para além do cânone, que é a 

verdade da obra; existe a verdade particular de cada fã, que é chamado de headcanon. 

Aquele cânone que está na sua cabecinha, que é só seu e ninguém tira, porque você 

interpretou de tal forma, a partir da sua vivência, da sua experiência, enquanto ser humano 

único no mundo. A gente falou um pouco de headcanon quando a gente fez o nosso 

episódio sobre fanfics. Inclusive, não é à toa que Harry Potter e seu boom também 

acompanhou um boom e um renascimento das fanfics, lá na internet, logo quando 

começou. Que fanficar é, justamente, dar vazão ao seu próprio headcanon. O seu cânone 

particular. Vocês têm cânones particulares? A Amanda já falou que acha que a Minerva 

é... 

 

Amanda: Meu cânone particular, agora, é Minerva trans. Ainda vou escrever... 

 

Sidney: Geralmente, a gente usa alguma evidência na obra pra justificar o nosso cânone 

particular. Como é que você justifica o seu cânone? 
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Amanda: Então, vou parar pra militar sobre isso com mais calma. Mas quando eu tava 

com uma amiga aqui, conversando sobre essa teoria e como escrever isso, pra mim, eu 

fico imaginando... Se eu fosse escrever uma fanfic sobre isso, o quanto deve ter sido, pra 

ela, a memória afetiva da expulsão de Sibila. Pela forma como acolheu Sibila, quando ela 

foi expulsa. O quanto isso pode ter rememorado ela, lembranças da relação que ela tinha, 

quando ela era estudante, e ainda tava tentando experimentar e descobrir o que significava 

transicionar no universo bruxo. Mas eu não tenho evidências da obra, não, gente. Isso é 

coisa nova. 

 

Sidney: Não, mas você falando aí, você corrobora com o fato de ela ser professora de 

Transfiguração. 

 

Amanda: Exatamente. Pra mim, o interesse dela com transfiguração talvez tenha partido 

muito daí, dessas experimentações dela tentar entender o que era o transformar no mundo 

bruxo. 

 

Carol: Eu quero essa fanfic na minha mesa, por favor. 

 

Sidney: Temos mais headcanon aqui, gente? Larissa, qual é o seu headcanon de 

Prisioneiro de Azkaban? Que você falou. 

 

Larissa: Ah, amigo, é o “Snupin”, né. 

 

Carol: Ninguém sabe qual é o headcanon de Larissa... Ninguém sabe... 

 

Larissa: É porque o ship do meu coração é Snape e Lupin. 

 

Sidney: Meu deus! 

 

Larissa: Pois é. Tudo bem, eu tô acostumada a ser julgada. Mas eu me baseio, 

basicamente, em uma linha que tem no Prisioneiro de Azkaban. Que logo depois que o 

Snape dá aquela poção lá pro Lupin, e o Harry vê, aí tem uma cena que o Harry tá sentado 

na mesa do salão principal, ele olha pra a mesa dos professores e ele comenta... Fala, tipo 
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assim, “Era impressão sua, ou Snape estava olhando para Lupin com os olhos brilhando 

mais do que o normal?”  

 

Sidney: Entendi… (rindo) 

 

Amanda: Gostei desse ship. Vou incorporar. 

 

Sidney: Quem tem mais? 

 

Carol: Meu headcanon parte de um produto que eu não considero Canon, mas foda-se. 

Que é Hermione e Gina desistindo daqueles casamentos falidos delas e vivendo um 

romance tóóórrido. 

 

Sidney: Entendi... Inclusive, eu shipo esse casal, Gina e Hermione. Até porque Hermione 

e Rony tá errado em tantos níveis. Não é mesmo, gente? 

 

Amanda: é, pois é. 

 

Sidney: É um casal que, claramente, só é feito porque só podiam ter casais héteros. Porque 

se pudesse ter casais homoafetivos, esse casal não existiria. Não é mesmo... 

 

Carol: é. Eu já tenho a minha pistolância constante sobre mulheres incríveis terminando 

com homens medíocres. Mas eu não vou me repetir aqui, de novo. 

 

Larissa: A Hermione é um grande exemplo disso, gente. Chocante. 

 

Sidney: É verdade. 

 

Fabris: É o que sobrou... 

 

Sidney: Foi o que sobrou pra ela, tadinha... 

 

Fabris: O Rony foi o que sobrou pra ela. 
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Larissa: Ela quem tava solteira ali... 

 

Fabris: Ah, sim. O meu ship sempre foi Luna e Hermione. 

 

Sidney: Aquela tensão não é só rivalidade...  

 

Carol: Uma DR todo dia... 

 

Fabris: Eu não considero rivalidade, de forma alguma. Ali se complementa, pra mim. 

Seria meu headcanon. 

 

Larissa: É mais um conflito de, tipo, formas de pensar diferentes. Mas que, acho que 

junto, ali daria uma coisa bem interessante mesmo. 

 

Carol: Nossa, sim. 

 

Fabris: Não daria? Nossa!Sensacional. 

 

Carol: Eu acabei de matar Igor Moretto aqui na live, mas tá tudo bem. Porque eu chamei 

Rony de medíocre. 

 

Sidney: Bom... 

 

Fabris: Você não mentiu... 

 

Felipe: Poxa, que barra... 

 

Sidney: Poxa, Igor. Oh, Felipe, o seu? Você tem algum que você queira destacar? 

 

Felipe: Ah, eu tenho três. 

 

Sidney Nossa, veio preparado! 

 

Felipe: Esse é meu momento. 
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Carol: Ah, mas Felipe é o maior fanfiqueiro que a gente respeita, depois de Gabriel 

Martins. 

 

Sidney: É verdade. 

 

Felipe: E da Larissa. Mas enfim, o primeiro é que Harry é bissexual. Porque sim, faz todo 

o sentido. A quantidade de vezes que esse menino interage com Cedrico de uma maneira... 

tipo, “Oi, tudo bom? Vem aqui, vamos lavar o ovo”... 

 

Sidney: Vamos lavar o ovo... 

 

Amanda: Gente, vamos combinar, pra quem tem homens dentro do seu leque de interesses 

sexuais, quem nunca? Esse casal. Assim, quem nunca? 

 

Sidney: Verdade, concordo. Quê mais, Felipe? 

 

Felipe: O meu segundo headcanon, que eu descobri nas internets e fiquei... Tipo, é muito 

fofo. É que a Gina seria uma menina trans e que, tipo, ninguém nunca mencionou. Porque 

a Molly e o Arthur sempre tiveram filhos homens. Teve o Carlinhos, o Percy, o Rony, os 

gêmeos, sempre eram meninos homens.  

 

Sidney: Seis, seis homens. 

 

Felipe: Exatamente, seis homens. E aí, faria muito sentido que ela teria sido designada, 

ao nascer, do gênero masculino, mas depois ela se descobriu do gênero feminino. E a 

Molly sempre quis ter uma filha. 

 

Sidney: Ai, que lindo! 

 

Felipe: É muito bonito. 

 

Sidney: Nunca tinha parado pra pensar desse jeito. 
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Felipe: E seria tão legal se... Nunca foi mencionado, mas faz todo sentido. Assim, é triste 

que nunca foi mencionado, mas... 

 

Sidney: É, mas headcanon é pra isso mesmo. 

 

Felipe: E o terceiro, que veio de uma fanfic que eu achei muito bonita... Eu vou tentar 

procurar o link e quando a gente publicar esse episódio, ele estiver no seu feed, você vai 

poder ler. Que é que o Harry seria uma menina trans. A fanfic é one shot, que é uma fanfic 

de um capítulo só, e o que aconteceria; sabe as escadas do quarto das meninas, na torre 

da Grifinória? Que, quando um menino tenta subir, elas viram uma rampa, pra não deixar 

eles entrarem. Então, nessa fic, o Harry vai tentar subir essa escada. E o nome da fic é 

“Um passo de cada vez”, em Inglês. E é a experiência dele subindo, um passo de cada 

vez, com medo de a escada acabar se tornando uma rampa, e vai subindo, subindo, 

subindo... Quando ele chega, abraça a Hermione, porque a rampa não apareceu. 
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9. Possibilidades de transgeneridade no Mundo Bruxo 

 

 

Sidney: Entendi. Oh que bonito! Só você resumindo, eu achei inventivo, criativo demais. 

Inclusive, usando um artefato mágico pra incorporar a discussão sobre transgeneridade 

também. Porque podia ter. Inclusive, é o próximo ponto aqui da pauta, que é... Gente, 

tudo isso que a gente tá fazendo é pensamento desejoso, porque nós somos LGBT e não 

nos vemos literalmente representados na obra. Então, a gente começa a pirar nessas coisas 

pra se conectar mais com a obra, não é verdade? Aí, agora a gente vai para a parte delicada 

do episódio. Porque, primeiro, eu queria perguntar principalmente aos representantes da 

letra T que estão aqui conosco, a Amanda e a Fabris, sobre as possibilidades de 

transgeneridade no mundo bruxo. A gente falou da Minerva, que ensina Transfiguração. 

Tem um monte de coisa que daria vazão a discutir transição de gênero e nunca foi feito, 

e tal. E como é que vocês encaram essas possibilidades? 

 

Fabris: Eu até tava comentando mais cedo com Sidney a respeito da poção Polissuco. 

Porque eu acho que ela, de forma alguma, dá essa questão de pertencimento enquanto 

pessoa trans. Todo o processo que a gente faz, todo momento, é algo que não é do dia pra 

a noite, não é “Ah, vou tomar esta poção e, a partir de agora, vou ser...” A gente apenas 

chega no momento em que a gente se descobre e começa a fazer parte de um processo. E 

o processo é definitivo. A gente não quer que esse processo acabe daqui a meia hora, uma 

hora, independente do tamanho que a poção Polissuco venha a tomar. Então, eu, 

pessoalmente, não gostaria de ter uma poção Polissuco, desde que eu pudesse ser 

respeitada na minha transição a longo prazo. 

 

Sidney: Eu acho que eu já vi também, em alguns lugares, esse debate sobre a poção 

Polissuco ser uma oportunidade de discutir transição de gênero, mas tem dois problemas 

aí. Um é que, como você falou, seria temporário. E, a partir disso, também seria o fato de 

que você teria que assumir o corpo de outra pessoa. E não é disso que se trata... 

 

Amanda: Pra mim, a questão central é isso. É o corpo da outra pessoa. Inclusive, quando 

eu tava pensando com esse amigo, essa questão em torno da Minerva trans, a gente ficou 
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muito pensando no que seria uma pessoa trans bruxa nessas experimentações. Quando eu 

penso a poção Polissuco, nesse processo de experimentação, ela tem muito o peso... Ai, 

gente, a gente tá numa live... Tem coisa que não pode falar... Algumas substâncias ilícitas 

brancas que entram pela narina, que elas dão, pelo que eu li, pela literatura científica, não 

por experimentação, uma sensação de euforia temporária que se segue de uma depressão. 

Uma descarga de dopamina que, depois, vira um déficit de dopamina. Pra mim, tem muito 

dessa relação, a euforia de poder experienciar algo que você deseja, mas que você, no 

fundo, também sabe que não é real. Então, aquilo agudiza uma sensação de falta que já 

existia antes. A Polissuco tem um pouco disso, parece que você tá vivendo um negócio, 

de repente, no início de experimentação, aquilo dê uma euforia interessante, mas aquilo 

não é você. Aquilo não é seu corpo. E o fato de você estar experienciando aquilo só 

reforça de que você não é aquele corpo. E isso eu acho que é uma lombra grande na cabeça 

da pessoa. 

 

Fabris: E você acaba sendo uma cópia de algo que você nunca vai ser. 

 

Amanda: Exato! 

 

Fabris: Então, eu prefiro ser um ser imperfeito, sendo eu mesmo, do que ser uma cópia 

de alguma outra pessoa. 

 

Larissa: Uma coisa que eu tava pensando sobre essa questão da poção Polissuco, quando 

eu tava olhando a pauta, é que me parece que essa teoria de que a poção Polissuco seria 

uma saída pra isso, ela está muito calcada numa passabilidade também, de que só pode 

ser... Você só vai ser feliz naquilo ali, se você conseguir adotar um corpo exatamente 

como o que a sociedade diz que deveria ser. Como se não pudesse ter nuances aí. Como 

se você não pudesse ser mulher sem fazer uma transição completa. 

 

Sidney: É porque parte do pressuposto, essa mentalidade da poção Polissuco, se a gente 

adotar ela, de que uma pessoa trans só será contente, satisfeita, se ela fizer modificações 

corporais que transicionem o gênero dela. E isso não é verdade. Tem pessoas que não 

fazem as chamadas cirurgias de redesignação e elas são felizes assim, porque elas não 

precisam disso pra se sentirem do gênero que elas se identificam. Você não precisa de 
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uma cirurgia pra te afirmar enquanto aquele gênero. E talvez essa seja a maior dificuldade 

da J. K. Rowling, não é mesmo? Mas a gente já chega lá... Vai lá, Carol. 

 

Carol: E também ela pega no negócio de disforia. A gente sabe que ser trans não precisa, 

que a gente sabe que não precisa... Ser trans não está diretamente ligado a você ter uma 

disforia enorme e insuportável. Tem pessoas que têm menor grau, tem pessoas que não 

sentem, e tá tudo bem, sabe. É uma visão meio medicalista do negócio. 

 

Sidney: Sim, e Binarista também. 

 

Amanda: É uma visão misógina, Né. 

 

Sidney: Misógina também. Mas tem um ponto que eu queria falar, para além desse 

encarar da poção Polissuco... Que a gente falou no começo, existe uma mentalidade que 

está expressa e impressa no que você escreve, independente de você ter intenção disso ou 

não. E, pra mim, é isso que a poção Polissuco revela sobre a mentalidade transfóbica da 

J. K. Rowling. Porque, em nenhum momento... A gente vê, ao longo dos sete livros, 

pessoas de um sexo tomando poção Polissuco para assumirem o corpo do sexo oposto. E 

ela nunca adereça isso como algo que vale a pena mencionar. Eu fico sempre muito 

chocado quando eu vou ler, no Relíquias da Morte, que a Hermione toma a poção 

Polissuco pra ficar com o corpo do Harry, e a coisa que ela comenta é a miopia do Harry. 

Eu fico assim... Gente! Você acabou de crescer um pênis onde você tinha uma vagina. É 

isso que você vai mencionar? Não parece à toa o fato de ela ignorar sumariamente o fato 

de que tem uma pessoa do sexo feminino assumindo o corpo e a fisicalidade do sexo 

masculino e que isso é uma experiência, por si só, muito marcante e digna de nota. Mas 

ela não nota isso. Inclusive, escolhe ignorar isso, chamando a atenção pra outra coisa 

completamente insignificante, que é a miopia do Harry. 

 

Carol: Isso me lembra tuas pistolagens sobre o visuocentrismo na sociedade. 

 

Sidney: Ah, também... Ah, a coisa que mais me marca no Harry é porque ele é míope... 

“Meu deus, você enxerga muito mal”. Tá bom, privilégios de quem enxerga. 
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Larissa: Ao longo da saga, a gente vê que existe uma coisa deliberada, sim, com certeza; 

mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma inabilidade mesmo da Rowling de tratar sobre 

assuntos que são muito delicados, talvez, pro público dela. Como a questão do genital. 

Então, qual é o sentido, por exemplo... Isso é uma coisa que eu penso desde o primeiro 

livro e nunca consegui resolver na minha cabeça, mas que tem a ver um pouco com isso. 

Que é, como que o pai do Hagrid engravidou a mãe do Hagrid? 

 

Carol: É, são desgraçamentos que eu tento não ter, mas que, às vezes, no silêncio da 

noite...  

 

Amanda: Isso é inevitável, exato. Inevitável. 

 

Larissa: Tem uma incompatibilidade, ali, de genitália, e a Rowling meio que escolhe 

deixar isso de lado. Tipo assim, vocês que lutem aí. Vocês que imaginem. E, ao mesmo 

tempo, é o que ela faz quando a Hermione... Não só a Hermione, a Fleur também se 

transforma no Harry e ninguém... 

 

Sidney: Não, o comentário dela é “Ai, eu to horrorosa!” 

 

Carol: “To feia!” 

 

Amanda: Mas você sabe que eu acho que ela flerta com isso, em alguns momentos. Dois 

me lembram. Um é esse da Hermione e da Fleur com a poção Polissuco que, na minha 

leitura, acho que li um pouco diferente, essa fala da Hermione. Eu acho que ela tá falando 

disso, justamente porque ela não tá falando disso. Entende? Quando você coloca a 

Hermione num corpo do Harry, o primeiro pensamento que qualquer pessoa cresceu e 

vive numa sociedade com esquema de gênero tem é esse. Eu acho que ela falar outra coisa 

é muito intencional, porque ela sabe que todo mundo tá esperando essa fala dela. Todo 

mundo espera que ela comente sobre o pinto. Então, ela fala sobre o olho. Acho que tá 

implícito. 

 

Sidney: A piada é essa. Entendi. 
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Amanda: O outro que eu lembro que ela flerta com isso, é quando o Harry, no comecinho, 

adolescentezinho, não vou lembrar em qual livro, mas quando ele tem uma ereção 

pensando na Cho. 

 

Larissa: Ah, o negócio no baixo-ventre. 

 

Sidney: O baixo-ventre! 

 

Carol: A pontada no baixo-ventre! Eu fiz, “Amigo, você levou um tiro?” 

 

Sidney: Que tiro foi esse? 

 

Amanda: Ela tenta brincar com isso, mas eu acho que é isso também. É uma coisa talvez 

identitária da Rowling, por um lado, do tempo dela, como uma pessoa que não era 

adolescente quando tava escrevendo aquilo. E também não era uma mulher à frente do 

nosso tempo. Mas que também tem a ver com a vontade dela de evitar polêmicas... 

 

Carol: É uma mulher branca, inglesa, de meia idade... 

 

Amanda: Exato. De infantilizar a adolescência de um jeito e de entender que ela não 

poderia cruzar algumas linhas, porque ela tava falando de adolescentes. Então, você 

insinua, mas você nunca vai, de fato, falar sobre aquilo. 
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10. Contextualizando a transfobia de J. K. Rowling 

 

 

Sidney: Bom, agora a gente chega no ponto crucial da live hoje, que foi o que adiantou 

esse episódio. A gente tá mencionando possibilidades de perceber a transgeneridade na 

obra. É claro que elas não existem. A gente tá falando aqui a partir do nosso headcanon, 

porque elas não estão expressas literalmente na obra. Porque a Rowling não escreveu 

assim, não teve essa intenção, mas a gente percebe que, a partir do modo como ela 

escreve, ela tem certos vieses, não é mesmo. E o que aconteceu? Por onde começar a 

contextualizar a questão da transfobia da J. K. Rowling? Que a gente talvez não possa 

apontar muito nitidamente na obra Harry Potter, mas hoje em dia, não dá pra negar por 

causa da sua atuação fora, diante do seu público, da autora J. K. Rowling. E é por isso 

que a gente tá aqui, hoje, reunido. O que aconteceu. Há alguns anos, um par de anos atrás, 

já vinha acontecendo alguns episódios que apontavam para uma possível transfobia, uma 

mentalidade transfóbica da J. K. Rowling, porque ela vinha curtindo tweets transfóbicos, 

de mulheres transfóbicas, principalmente Feministas Radicais, e tal. Passou-se panos 

quentes, porque foram só curtidas, e a assessoria dela falou que ela errou, no caso. E até 

no texto ela diz que ela errou mesmo, porque o que ela queria fazer era um print... E ela 

deu like. Adoro. Ela estava dando essas mostras de uma provável transfobia que, até certo 

ponto, a gente desconfiava, por não estar tudo tão claro, tão explícito. O fato de você 

curtir um tweet transfóbico não significa, necessariamente, que você seja transfóbica. Mas 

que você talvez tenha marcado pra ler depois, a gente pode dar esse benefício da dúvida? 

Mas tudo mudou quando, no final do ano passado, 2019, ela tuitou sobre o caso da Maya 

Forstater, que é uma mulher do Reino Unido que foi demitida do seu emprego numa 

associação que... Como é que eu vou dizer? Essa associação trabalha em prol... 

 

Carol: De pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

Felipe: O nome do local onde ela trabalhava era Centro de Desenvolvimento global. É 

uma organização que visa a luta da não equidade da pobreza. Só pra deixar claro, a Maya 

Forstater não foi demitida. O que aconteceu é que o contrato dela acabou. Ela tinha um 

prazo do contrato... 
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Carol: Um contrato temporário. 

 

Felipe: Isso, era um contrato temporário. Aí, acabou. E a empresa não renovou. Foi isso 

que aconteceu, basicamente. 

 

Sidney: E aí, o que alega-se é que a Maya não lidava muito bem com o fato de haver 

pessoas transgênero no seu ambiente de trabalho. O que se ventila é que ela tinha esses 

posicionamentos que são transfóbicos, que é de considerar apenas a genitália da pessoa, 

e não o gênero com que ela se identifica. O argumento principal que é “Você nasceu com 

uma genitália, você faz parte daquele gênero, não adianta você colocar a roupa que você 

quiser, porque isso não torna você do gênero que você quer, o que define o seu gênero é 

a sua genitália.” Que é um pensamento transfóbico por definição. Amanda, eu queria te 

perguntar, para o ouvinte desavisado que não entende por quê. Por que isso é transfóbico 

por definição? 

 

Amanda: Ai, gente... Primeiro, só pontuar que eu acho que precisa rolar uma distinção aí. 

E eu não acho que é colocar níveis de transfobia, como se existisse uma escala 

propriamente dita. Mas quando a gente tá falando especificamente da relação entre sexo 

e gênero, e essa afirmação de que sexo existe e blá-blá-blá... Não é só esse o problema, 

tá. Todo esse cuidado pra fazer esse preâmbulo. Não é só esse o problema do 

posicionamento da Rowling. Sobre isso, especificamente, a questão é que essa noção que, 

às vezes, ainda é validada como verdade, de você ter um gênero masculino e feminino e 

que, até aí, você pode transitar, mas que o sexo é uma verdade biológica, ela provoca uma 

distinção entre gênero social e sexo natural que não encontra respaldo na realidade. Você 

não consegue dissociar, na realidade, o que é o corpo da pessoa da realidade social em 

que ela tá imersa.  Então, você tá falando de corpo, de sexo mesmo, macho e fêmea... 

Que, no Português fica até mais estranho do que no Inglês. Você tá, necessariamente, 

falando de realidades sociais. E aí, tomar essa verdade científica, biológica, de macho e 

fêmea, como determinantes de realidades sociais faz com que você ignore a realidade da 

qual ela é. Porque das duas, uma; ou você tá afirmando, se a gente parte do pressuposto 

de que quem nasceu com pinto é, necessariamente macho, homem, e quem nasceu com 

boceta é, necessariamente, mulher, fêmea; primeiro, você joga toda a discussão sobre 

opressão de gênero no lixo. Porque, se você olha a realidade de mulheres transexuais e 
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travestis nas suas vulnerabilidades, você vai encontrar vulnerabilidades que são próprias 

da misoginia e do machismo, do sistema de supremacia masculina. Se você considera que 

essas pessoas são machos e homens, o que você ta dizendo é que, na verdade, mulher é 

irrelevante. É uma discussão irrelevante, de que o machismo e a opressão de gênero pode 

atingir homens e mulheres da mesma forma. 

 

Sidney: Nesse caso, o argumento que pretende ser afirmativo para a discussão do 

machismo acaba saindo pela culatra. 

 

Amanda: Ele dissolve a discussão do machismo. Exato. Por outro lado, você olhar pra o 

sistema de gênero como opressão relacional, como um sistema social, como algo que se 

efetiva nas relações, e dizer que a genital define quem você é no sistema de gênero, 

significa fechar o olho pra a realidade, fingir que pessoas trans não existem, pra defender 

uma agenda política que ignora que essas pessoas existem mesmo. Agenda política cis-

gênero de cabo a rabo, que finge que pessoas trans não existem. Quando, se você olha pra 

a realidade de pessoas trans, e pra todo o histórico e processo de negação de direitos, o 

pressuposto de negação de direitos pra a gente tá baseado na afirmação de que o nosso 

gênero é falso. A não realidade, a inexistência do nosso gênero é o pressuposto da negação 

de acesso a direitos. A gente é desumanizada porque a gente tem essa loucura de achar 

que a gente é alguma coisa que a gente não é. E aí, a existência trans é deslocada, ou pro 

eixo da perversão, ou pro eixo do adoecimento mental. Ou somos pessoas loucas, ou 

somos pessoas pervertidas. De qualquer forma, nossa relação com o gênero e com o corpo 

é uma mentira. Eu digo de separar as coisas porque, a princípio, não me soa como uma 

transfobia... 

 

Sidney: Violenta... 

 

Amanda: Não, não é violenta a palavra. Mas deliberada, escrachada, autoafirmada... 

 

Sidney: Proposital... 

 

Amanda: Proposital. Isso é só um senso comum. Até aí, pode ser só um senso comum. 

Mas é um senso comum que é violento para pessoas trans. 
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Sidney: Que é transfóbico. 

 

Amanda: Que é transfóbico, exato. E a gente precisa fugir desses termos. O problema é 

que vai alem desse senso comum, né. Se a gente tinha dúvida de que, “Ah, não, é só o 

senso comum cisfóbico...” Ela faz questão de dizer que não, depois. 

 

Sidney: Porque, até aí... Só retomando a contextualização. Até aí, a Maya... Não foi 

renovado seu contrato, ela iniciou uma ação trabalhista no Reino Unido e a empresa 

justificou que ela não respeitava as identidades de gênero das pessoas trans onde ela 

trabalhava. Ela disse que ela tinha o direito de expressar essas opiniões e entrou na justiça 

contra a empresa. E a justiça britânica deu a ela perda da causa porque disse que as 

opiniões dela... você pode expressar suas opiniões, mas você não pode... 

 

Carol: Causar mal estar. 

 

Sidney: As suas opiniões não têm o direito de violentar outras pessoas nas suas 

existências.  

 

Carol: E esse caso de Maya é tão feio, por assim dizer. Porque ela estava agredindo uma 

pessoa, que era uma pessoa não-binária, que tava trabalhando ali uma possível doação 

para a empresa em que ela estava trabalhando. E ela saía fazendo tweets usando 

linguagem... 

 

Felipe: Transfóbica... 

 

Carol: Não só transfóbica. Mas uma linguagem agressiva mesmo, sobre essa pessoa que 

ia fazer uma possível doação. Mesmo que essa pessoa não fosse trans, e ela fosse 

demitida... Que não foi o que aconteceu. Seria uma demissão completamente justificada. 

Porque isso é ruim pros negócios, entendeu? Você não pode estar difamando seu cliente 

em rede social. Então, fica mais feio ainda esse caso. 

 

Larissa: E quando o juiz deu a decisão de perda de causa pro caso pra ela, ele meio que 

deu uma opção, tipo... “Eu posso até julgar que você deve ter o seu contrato renovado se 

você se comprometer a se referir a essa pessoa sem usar linguagem generificada. Você 
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não precisa nem adotar o pronome que essa pessoa escolhe, você pode só se referir a ela 

de forma impessoal”. E ela falou “não”.  

 

Sidney: Porque, segundo ela, ela tem o direito de pensar que sexo é real. A máxima: sexo 

é real. 

 

Larissa: E o que aconteceu, ela entrou na justiça com base em uma lei que diz que você 

não pode obrigar uma pessoa a contrariar suas crenças religiosas, políticas e filosóficas. 

 

Carol: Filosofia! Ela alegou que era filosofia. 

 

Larissa: Ela alegou que era uma crença filosófica dela. 

 

Sidney: Crença filosófica! 

 

Larissa: Crença filosófica... Só que o juiz decretou que você não pode partir de uma 

crença filosófica pra negar... Pra quebrar a lei. Porque, quando ela tá fazendo isso, ela tá 

quebrando uma lei que existe no Reino Unido, de respeito à identificação de gênero das 

pessoas. Então, você não pode virar e falar assim, “Ah, porque eu sou evangélica, eu 

posso matar alguém”. Isso tá protegido pela lei. Não existe isso. 

 

Amanda: E é um subterfúgio retórico que, se você tira ele da equação, a coisa parece 

muito pior do que ela é. Porque a afirmação “Ah, é meu direito de acreditar que o sexo é 

real”, tá. Mas o teu direito de acreditar que o sexo é real não quer dizer nada, por si só. 

Agora, você agir deslegitimando a relação de pessoas trans com a própria  transgeneridade 

e transexualidade, implica no fomento de negação de direitos a esta população. Então, a 

tua posição política, que você entende como política, a tua posição nas relações 

interpessoais é de reiteração de uma negação de direitos que faz com que uma população, 

que é extremamente vulnerável, tenha a sua vulnerabilidade acentuada. Então, o que você 

tá me dizendo, na verdade, é que você quer que seja resguardado o seu direito de defender 

que uma população morra... 

 

Sidney: De oprimir... 
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Amanda: Assim, meio fascista, inclusive... Só que você coloca nums termos bonitinhos, 

e a coisa parece polêmica. De divergência. “É uma questão filosófica, eu quero que vocês 

se fodam”. 

 

Sidney: Pois é. Vamos pegar só o viés filosófico, retórico, da coisa. Se ela diz que tem o 

direito de acreditar que sexo é real, sendo “sexo é real” uma afirmação, por si só, 

científica... Porque ela diz que é científica. Todo mundo que faz essa afirmação se baseia 

na biologia, “sexo existe”. Se é uma afirmação do discurso científico, você não tem que 

acreditar. Porque você não acredita... eu não acredito na gravidade. A gravidade é um 

fato. Eu não tenho o direito de acreditar na gravidade, porque ela não consegue ser 

contestada. Se a coisa é um fato natural, ele não pode ser contestado. Portanto, você não 

pode nem acreditar, nem desacreditar. Só que “sexo é real” não é uma verdade biológica. 

É uma falácia porque uando se diz que sexo é real, o argumento tá dizendo é que existe 

dois sexos, o masculino e o feminino, e que esses dois sexos determinam o gênero. 

Primeiro, essa afirmação não é real do ponto de vista biológico porque não, não existem 

só dois sexos. Existe um espectro de sexos entre o macho e a fêmea que, genericamente, 

hoje, dá-se o nome de intersexualidade. Já daí o argumento cientifico já cai. Porque não 

existem só dois sexos, entre o macho e a fêmea existe toda uma gama... Eu acho que no 

HQ da Vida, quando eu tava fazendo lá com a Dimitra Vulcana, a gente entrevistou o... 

Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Mas a gente entrevistou uma pessoa intersexual, e ela 

disse, “gente, hoje em dia, já se identifica mais de 40 gêneros intersexuais...” Sexos 

intersexuais, mais de 40 manifestações intersexuais. Ou seja, se você for se basear na 

ciência, por si só, você já tá errada, querida! Tá bom? Então, se você quer se basear na 

ciência, leia tudo, não é mesmo? (com deboche) Então,  sexo é real? Sexo é real porque 

existem dois gêneros e mais 40 outros entre eles. Outros sexos. Porque existem as pessoas 

intersexuais. Então, isso aí, por si só, já cai. Em segundo lugar, essa falácia é utilizada pra 

dizer que o que determina o seu gênero é o seu sexo, e aí a gente passa pra outra 

problemática, pra mim, dessa discussão toda, a partir da Maya... A gente já vai passar pra 

a Rowling... Que é assim, com fatos naturais, com fatos biológicos e teorias biológicas 

das ciências naturais você não discute. Porque são ciências muito bem estabelecidas e 

privilegiadas. Privilegiadas entre aspas. Tipo, todo mundo acredita em Física, Biologia, 

Química. Mas se você vai falar de uma teoria de uma ciência humana, aí já é questão de 

opinião. Não é um fato. 
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Amanda: Vê, Sidney, posso problematizar um pouco, nesse sentido?Porque eu acho que 

são duas coisas muito importantes pra mim. Acho que são centrais. Não pra as questões 

trans, não. Eu acho que pra as questões de gênero de forma ampla mesmo. Uma é o 

seguinte, eu discordo que as ciências naturais são inquestionáveis. Eu acho que isso é o 

primeiro cuidado que a gente tem que ter com o cientificismo. A ciência moderna já usou 

as próprias ciências naturais pra justificar o racismo, por exemplo. 

 

Sidney: Sim, claro. 

 

Amanda: Assim como verdades científicas inquestionáveis são derrubadas e refeitas o 

tempo inteiro. Então, essa noção contemporânea, moderna de que a ciência natural é 

isenta, ela é neutra, ela é estática, ela produz verdades em absoluto, isso não é exatamente 

assim. Elas são sociais tanto quanto. Outra coisa é que, especificamente sobre a noção de 

sexo, que é o intrincado desse debate... Eu acho que, onde esses discursos de que o sexo 

é real, e essas frases de efeito que têm pouco conteúdo, acaba tendo muito apelo porque 

essa é uma discussão difícil, é uma discussão intrincada. Mas a questão central é o 

seguinte, ninguém tá negando que existem distinções, variações orgânicas entre os corpos 

da espécie humana. Eles existem. Eles só não são dois. Quando você decide categorizar 

as variações entre os corpos, partindo do pressuposto da possibilidade de gestar, de 

engravidar, você tá fazendo uma escolha de filtro. E essa escolha de filtro é social. Porque 

ela se baseia num referencial e numa necessidade que tem a ver com a nossa organização 

social, categorizar da seguinte forma. E nem to dizendo que essa categorização é errada, 

ou é irrelevante. Ela tem o sentido que ela tem. Ela tem a ver com a divisão de trabalho 

reprodutivo. Nosso sistema de gênero, de fato, é baseado na possibilidade, ou não, de 

engravidar. A questão só é que... Eu repito isso sempre, discutir teoria só faz sentido, se 

a gente tem um objetivo explícito na nossa cabeça do porquê a gente tá discutindo teoria. 

Se a gente tá discutindo teoria porque, pra a gente, é importante entender o mundo e 

construir um mundo diferente, é válido pensar que, se a minha análise teórica implica na 

vulnerabilidade de um grupo social, talvez eu esteja entendendo as coisas erradas. Ou eu 

assumo que eu quero que aquele grupo social morra, ou seja, condenado à inexistência, e 

aí eu digo isso com todas as palavras. E isso vai ser, sim, fascismo. Mas aí “Eu assumo 

que sou fascista”, e acabou a conversa. Ou então, você precisa repensar a teoria. A 

existência das pessoas trans e as vulnerabilidades específicas, as especificidades das 

vulnerabilidades das pessoas trans obrigam a gente a olhar pra as teorias de gênero e 
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pensar, “Porra, se o sistema de gênero se constrói a partir do trabalho reprodutivo, como 

é que a gente tem, hoje, mulheres que têm pinto?” O que mudou na sociedade? Como é 

que a sociedade se desenvolveu, que coisas passaram a acontecer? O que aconteceu pra 

isso ser uma verdade? Mas, o pressuposto disso é você olhar pra a realidade e acreditar 

que ela é real. É você olhar pra pessoas trans, ver uma relação de vulnerabilidade, e tomar 

isso como um dado pra você. Por isso que eu digo que existe um negacionismo no 

pensamento Rad. Você olha pra a realidade e você ignora que a realidade é real. Ignora 

os dados da realidade, entende? O fato de que existem pessoas com pinto que estão 

submetidas a relações de violência e dominação similares a de mulheres cis-gêneras, e 

que se reivindicam mulheres, têm uma construção subjetiva relacionada à feminilidade, 

é um dado. É um fato. E aí, a gente vai pensar a teoria a partir do espaço que a gente 

observa. 

 

Sidney: Mas sabe o que eu observo, Amanda? É que, como as teorias de gênero são teorias 

das ciências humanas e sociais, elas são levadas menos a sério. 

 

Amanda: Ah, isso, com certeza. 

 

Sidney: Porque parece que as ciências humanas não produzem fatos científicos, elas só 

produzem opiniões. Então, “Não, você tá dizendo que, de acordo com Simone de 

Beauvoir, é a sua opinião que mulher não nasce, se constrói”. Como se isso não fosse um 

fato social. E as pessoas não encaram os fatos sociais como fatos. Eles encaram como 

opiniões. E é por isso que usa-se o dogma de uma ciência natural pra negar o fato de uma 

ciência social. Sendo que é fato. Gente, gênero é um fato social, e ele existe, é uma 

construção, e é fato, como Amanda falou, que existem mulheres de pinto e homens de 

vagina. Isso não dá pra você negar, porque é um fato social atestado por ciências sociais. 

Ciências humanas. Mas como as ciências humanas são desprivilegiadas, você trata os 

fatos que elas produzem como meras opiniões. Sendo que não são. E esse é o grande 

problema do que vai se repercutir depois, com a J. K. Rowling. Que ela vai dizer, “A 

Maya não recebeu ganho de causa por expressar sua opinião, sendo que a opinião dela é 

verdade. E eu quero ter o direito de expressar essa opinião odiosa”. Esse foi o tweet da J. 

K. Rowling, em tese. Tipo, “Eu estou com Maya porque eu acho que ela tem que ter o 

direito de expressar essa opinião odiosa”, a partir desse dogma que é falacioso, inclusive. 
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Amanda: Não e eu, particularmente, acho que ela tem que ter o direito, sim, de expressar 

o que ela bem entender. Desde que ela esteja disposta a lidar com as repercussões disso.  

 

Sidney: Exatamente! 

 

Amanda: O surreal é você achar que você tem o direito de falar o que você quiser, sem 

assumir as repercussões disso. 

 

Sidney: As pessoas confundem liberdade de expressão com não se responsabilizarem por 

aquilo que expressam. Liberdade de expressão não é você poder dizer o que quiser. É 

você poder dizer o que quiser e lidar com as consequências. O contrário de liberdade de 

expressão não é censura. Porque censura é prévia. Se a Maya pôde dizer que sexo é real, 

é porque ela tem liberdade pra dizer isso. Mas ela tem que arcar com as consequências do 

que diz, porque ela não diz pro vácuo. Ela não diz pro nada. E aí, essa é a grande falácia 

da liberdade de opinião, que é você achar que, porque está na lei que você tem liberdade 

de expressão e de pensamento, que você pode expressar qualquer coisa sem incorrer no 

risco de ser repercutida a sua fala. E você sofrer as consequências dela, para o bem ou 

para o mal. 

 

Carol: Ou seja, assume teus B.O. 

 

Sidney: Exato, assume teus B.O. Mas aí, o que aconteceu... A J. K. Rowling tuitou em 

prol da Maya e disse que acha um absurdo uma mulher ser penalizada por dizer a verdade, 

por dizer que sexo é real. E aí foi a primeira grande mostra do posicionamento que a 

Rowling passou a assumir, de que ela compartilha dessa visão transfóbica de que a sua 

genitália é que determina o seu gênero.  

 

Carol: E não só disso, como também ela tá disposta a usar de argumento falacioso e 

mentiroso pra apoiar essa visão de mundo que ela tem. 

 

Sidney: E aí, ficou tudo muito calminho por um tempo, a Rowling tava no cativeiro da 

Warner, reescrevendo o roteiro de Animais Fantásticos 3. E depois ela voltou, nesse mês 

agora de junho que, diga-se de passagem, é o mês do Orgulho LGBTQ no mundo... 
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Carol: Micão. 

 

Sidney: Micão. Aí, primeiro a gente pensa, “Não, vamos dar o benefício da dúvida à J. 

K. Rowling”, porque ela é uma mulher de terceira idade, ou perto da terceira idade, 

branca, milionária, britânica, e tal, ela pode simplesmente não saber. Ela pode estar nessa 

transfobia passiva de reproduzir o que aprendeu porque não sabe que tá errado. Aí, tudo 

mudou, quando ela foi debochar... Porque foi isso que ela fez. Ela foi debochar de uma 

matéria cuja manchete era inclusiva. Uma manchete inclusiva que dizia “Diante da 

epidemia do Covid-19, como pessoas que menstruam poderiam cuidar de sua saúde”. A 

manchete é essa. “Como pessoas que menstruam podem cuidar da saúde diante da 

epidemia do Covid-19”. E ela foi debochar no Twitter, dizendo “Gente, pessoas que 

menstruam? Mas não tinha um nome pra isso?” E aí, ficou fazendo várias piadinhas com 

o termo “mulher”, debochando e expressando que pessoas que menstruam são mulheres, 

porque é isso que determina uma mulher, é você ter uma genitália e um sistema 

reprodutivo que menstrua, no caso. 

 

Carol: E essa é uma argumentação tão burra, né? Porque é uma argumentação que vai 

excluir mulheres que já estão passando da menopausa, ela vai excluir meninas que ainda 

não passaram pela puberdade, e vai excluir homens trans que menstruam também. Então, 

tipo assim, gente! 

 

Amanda: Eu queria dizer um pouco na linha do que Carol falou. É tão contraditório esse 

pensamento. Eu sempre falo, pra mim, essa  retórica Radfem é extremamente identitarista, 

no sentido ruim do termo. Porque, ao mesmo tempo em que ela afirma que o problema 

do movimento trans é que coloca as identidades acima da verdade biológica, ela faz 

exatamente isso com essa crítica. Ela coloca a defesa da identidade “mulher” como algo 

universal e inquestionável, acima do que efetivamente é o foco de uma política pública, 

que é a realidade concreta  daquelas pessoas. Não é uma política desenvolvida para 

identidades, para mulheres em abstrato. É para pessoas que menstruam, nada mais 

concreto e efetivo, e praticável e pragmático do que isso. Você nega a pragmaticidade de 

uma política pública, em defesa de uma identidade que você quer algum tipo de 

universalismo. É bem contraditório, isso. 

 

Sidney: É como você falou, é um negacionismo. 
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Fabris: É porque a ciência só serve pra ela... Só pode ser usada quando serve pra ela. Mas 

quando você vai usar pra outras questões, acaba não servindo. 

 

Carol: E eu gosto de observar esse fenômeno como, o que eu tenho pra mim, que é a dor 

no ego da mulher cis, branca, hétero de não ser mais o centro, a protagonista de tudo o 

que rege o sistema reprodutor. 

 

Sidney: E a feminista branca, cis perdendo o protagonismo como se a aquisição de direitos 

implicasse em redução dos direitos dela, né? O que não é verdade. 

 

Fabris: Exatamente. Eu queria saber em qual momento a pessoa me dar direitos e 

reconhecer quem eu sou vai tirar direito dela? Onde tá escrito isso? 

 

Sidney: Não tá. Não tem. Não existe. Larissa... 

 

Larissa: Eu esqueci o que eu ia falar. (Sid ri) Ah, não, lembrei! Eu tava até conversando 

sobre isso com a Carol, outro dia. A sensação que dá é que é uma grande olimpíada de 

opressão. 

 

Carol: Nossa, sim! 

 

Larissa: E tipo assim, “Meu deus do céu, uma pessoa vai tirar o meu direito de me colocar 

como uma mulher oprimida! E essa pessoa não passou pelas mesmas experiências que 

eu! Então, será que ela vai ser um grupo mais vulnerável do que eu?” E parece que você 

tá competindo de... 

 

Carol: “Ah, não, eu sou mais oprimida que tu. Sai daqui!” 

 

Larissa: É, sabe... 

 

Sidney: É competição de consultório médico pra ver quem é mais fodido, quem tem mais 

doença.  
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Carol: Sendo que não é, na verdade. Elas ignoram todo um universo de agressões, macro 

e micro, que as pessoas trans sofrem e muito mais do que mulheres cis. 

 

Amanda: E o argumento, em relação ao que Fabris colocou, o argumento delas é que o 

pretenso relativismo, o que elas apontam como relativismo das noções de sexo e gênero 

que o movimento trans faz ou faria, dissolve a categoria “mulher”. E que dissolver a 

categoria “mulher” numa coisa amorfa e abstrata retiraria do movimento feminista a 

possibilidade de falar sobre a realidade concreta. Quando qualquer pessoa que lida com 

política pública sabe que é o contrário. O que o movimento trans obriga qualquer agente 

de política pública a fazer é mudar uma chavinha na sua cabeça de identidade pra 

realidade concreta. Quer dizer, um hospital pra mulher e uma política de saúde pra 

homem, você precisa parar de pensar nesse eixo identitário e se voltar pro concreto e 

pragmático do problema que você tá resolvendo. “Não, na verdade, o que eu preciso é de 

uma política voltada pra quem é capaz de engravidar, pra pessoas que gestam”.  Ou pra 

quem menstrua. Ou pra pessoas X... Entende? Esse próprio argumento do problema da 

dissolução da categoria “mulher” não se efetiva na realidade. Na realidade, é o contrário. 

Você entender o quanto o sexo e o gênero são socialmente determinados te dá a 

possibilidade de agir socialmente sobre as suas relações.  

 

Larissa: E de cuidar melhor dessas pessoas. 

 

Amanda: Exato. Não só das pessoas trans. Das pessoas cis, inclusive. 

 

Sidney: As cis também, porque em vez de você ser tratada como uma mulher no hospital, 

você vai ser tratada como um corpo que menstrua, no sentido de que, bom, existem 

opressões de gênero... Um médico, se ele não levar em consideração o seu gênero, e sim 

o seu aparelho reprodutivo e, por causa disso, tratar o seu problema, você que menstrua, 

talvez você não sofresse opressão de gênero, nesse sentido, porque ninguém levaria em 

conta a sua identidade. 

 

Larissa: Tem um momento no texto que ela publicou, que ela tenta explicar melhor qual 

seria... Porque ela tem tanto interesse nesse tema, e tal. E assim, a cada ponto que ela vai 

colocando, você vai abaixando mais a cabeça. Meu deus do céu! 
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Sidney: A gente vai pro texto. 

 

Larissa: Mas tem um momento que ela fala sobre uma pesquisa que ela financia. Tem 

uma fundação que pesquisa esclerose múltipla, se chama Anne Rowling, eu acho. E ela 

fala como essa doença, especificamente, é uma doença que se comporta de formas 

diferentes em homens e mulheres. E aí, ela fala como que essa dissolução, esse 

apagamento que ela fala da ideia de sexo, como que isso prejudicaria uma pesquisa que 

se baseia nisso. Sendo que, na verdade, o que dá pra entender, quando a gente vai 

pesquisar, é que muitas doenças que se comportam de formas diferentes de acordo com o 

gênero estão muito relacionadas a hormônio. Então, você não pode simplesmente pegar 

e falar, “Ah, você tem uma vagina, você é mulher. Você tem um pênis, você é um 

homem.” Porque, se for uma pessoa que tem um pinto que tá tomando hormônio, ela pode 

passar a ter a mesma incidência que uma pessoa que tem vagina e que não se hormoniza, 

uma pessoa cis. Quando você é obrigado a pensar sobre essas coisas, você não tá 

estragando esse estudo. Você tá tornando ele mais amplo, tá tornando ele mais efetivo e 

mais, como Amanda falou, em toque com a realidade. 

 

Sidney: Pragmático. 

 

Carol: E de que serve um estudo, se você não consegue aplicar ele na realidade? Se você 

não consegue usar daquele conhecimento pra tratar de pessoas reais. 

 

Amanda: Perfeito. E isso tem a ver com a própria falácia científica, porque quando a gente 

fala, por exemplo, em casos como esse que Larissa mencionou, nesses temas das 

diferenças entre homens e mulheres, a gente esquece que... A gente pensa nisso pensando 

que macho e fêmea, homem e mulher nos termos cis-gênero, são uma coisa estanque. 

Quem é que faz teste genotípico quando nasce?  

 

Sidney: Ninguém. 

 

Amanda: Ninguém. 

 

Fabris: Mal faz o teste do pezinho... 
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Amanda: Você é designado homem ou mulher a partir da observação genital que o médico 

fez. E ponto. E aí, todas as variações que a espécie humana tem, que não são só genitais, 

e elas não são de coincidência necessária... Então, até a coincidência necessária entre 

boceta, XX; pinto, Xy; ela não é absoluta. Além disso, você tem todas as variações de 

dinâmica hormonal, que são bem amplas. Você tem toda a variação de conformação 

gonadal, que são bem amplas. E isso eu não to falando nem dentro do espectro do que se 

chama intersexualidade. E ainda tem esse espectro. Você achar que a observação genital 

é suficientemente científica e exata pra determinar as diferenças de incidência de uma 

doença em um grupo ou em outro, é surreal de não-científico. É irracional. 

 

Sidney: Pois é. Esse próprio argumento que Larissa falou, então, quer dizer que, 

provavelmente, pra os estudos de esclerose múltipla, não se consideram pessoas 

intersexuais, porque o que se leva em conta é o gênero da pessoa, e se é mulher, tem 

vagina, então uma pessoa intersexual não vai poder se beneficiar desse estudo. Também 

é um pensamento excludente. Mas eu queria só passar adiante, porque a gente, até agora, 

achava que a Rowling estava só mal informada. Mas não, ela deu um passo a mais no 

fundo do poço, em direção à lama, porque depois que ela fez esse tweet debochando da 

manchete de pessoas que menstruam, as pessoas foram lá educá-la. Dizendo, “Olha, sexo 

não é igual a gênero. A genitália não determina o seu gênero”, etc. e tal. E ela, do alto da 

sua arrogância transfóbica, disse, “Gente, não se preocupem! Eu passei três anos lendo 

sobre transgeneridade e cheguei à conclusão que eu discordo”. É incrível, gente. Como é 

que essa mulher tão inteligente virou essa negacionista, quase bolsonarista, gente! Não é 

possível! 

 

Amanda: É seita, gente. Tem coisa que é seita. Tem coisa que não adianta tentar 

racionalizar, porque funciona como seita. 

 

Sidney: Como é que a pessoa diz isso? “Eu estudei durante três anos sobre 

transgeneridade e eu cheguei à conclusão que eu discordo”. Olha o absurdo dessa frase! 

 

Fabris: E eu chego à conclusão que ela não estudou. Se tivesse estudado de verdade, ela 

teria entendido todo o processo. 
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Larissa: Mas, na verdade, quando a gente vai olhar lá no início de tudo, desde  as primeiras 

críticas que ela recebeu no Twitter por curtir tweet, por seguir e tal, a gente vê o tipo de 

discurso que ela tava tendo contato. A dona do perfil que foi que tuitou o primeiro tweet 

lá que ela curtiu e deu o primeiro rolo sobre isso, era uma youtuber. Ela já morreu, ela se 

chama Magdalen Berns, e ela era uma figura do Radfem britânico muito problemática, 

porque ela era uma pessoa extremamente agressiva, e ela tuitava coisas do tipo “Pessoas 

trans são como atores fazendo Black face”. 

 

Sidney: Nossa... Não, mas agressivo é quem contesta a Rowling! Você não sabe, Larissa? 

Que agressivo é quem diz que a Rowling tá errada (irônico). 

 

Carol: Ela chegou ao extremo de dizer que o lobby trans era patrocinado por milionários 

judeus... 

 

Larissa: George Soros... Tá em todas... 

 

Sidney: Meu deus, onde é que essa mulher foi se enfiar? 

 

Larissa: Eu queria só fazer um comentário sobre isso que você falou aí, que agressivo é 

quem critica a Rowling. Porque eu acho que a gente tem que ver que existe, sim, uma 

parcela de pessoas que respondem aos tweets dela de forma extremamente agressiva, e 

que, inclusive, endossam capas como a do The Sun, que foi extremamente misógino com 

ela.  

 

Carol: Nossa, sim.  

 

Larissa: E eu acho que a gente tem que... Mas eu acho, pelo que eu observei, existe uma 

grande parcela de pessoas que realmente estão tentando educar. Falando na boa. Inclusive, 

o próprio editor dela nos Estados Unidos, o Arthur Levine. Ele fez um tweet falando: 

“Vamos conversar?” 

 

Sidney: “Amiga, pare! Me ajude a te ajudar.” 

 



71 
 

Larissa: É, na boa. Inclusive, esse texto que ela publicou como resposta, de certa forma, 

ao posicionamento dos atores de Harry Potter, que foram extremamente acolhedores, 

extremamente bondosos com ela. 

 

Carol: A própria Evanna... 

 

Larissa: Não, a Evanna Lynch, eu acho que até passou um pouquinho da linha ali. Acho 

que podia ter sido um pouquinho mais dura, sabe? 

 

Sidney: Também acho. 

 

Larissa: Mas foram pessoas que sempre conversaram, falaram, abordaram o tema com ela 

em público, ali, nessa relação dela com esse tema, de forma acolhedora, de forma aberta. 

Diálogo. A gente tem que conversar, a gente tem que se abrir pra isso, pensar na realidade 

das pessoas e tal... 

 

Sidney: Mas o pior é que o contrário não acontece, entendeu. A J. K. Rowling, em nenhum 

momento, é acolhedora com as pessoas trans... 

 

Larissa: Exatamente. Tanto que a resposta dela, muito a esses posicionamentos desses 

atores, foi o próprio texto. Que é um texto que, na forma, pode até não ser agressivo. Ela 

inicia o texto falando que isso é um tema com muita toxicidade, que ela não quer adicionar 

mais  toxicidade e tal. E ele é um texto que é bem... 

 

Amanda: Tóxico. 

 

Sidney: Tóxico. 

 

Larissa: Não, ele é tóxico. Mas é um texto... Ela não sai xingando. 

 

Sidney: Não! Ela maquia muito bem. Fala bonito demais. O pior é isso, Larissa. Ela só 

escreveu o texto por causa das pessoas cis que foram de encontro a ela. Porque enquanto 

as pessoas trans estavam contestando as afirmações transfóbicas, ela tava lá, debochando 
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no Twitter delas. Esse texto só veio em resposta a essas outras pessoas que ela acha as 

opiniões legítimas, porque as das pessoas trans, não. 

 

Larissa: Sim. 

 

Carol: E no próprio texto, ela se refere a todo o backlash que rolou nas redes sociais sobre 

essas curtidas, sobre esses posicionamentos dela, como ataques. Então, ela coloca muito 

todas as opiniões que são favoráveis a ela, no texto, como opiniões acolhedoras, opiniões 

sensatas. Ela diz que o movimento conta com a ajuda de muitas pessoas sensatas e 

sensíveis e não sei quê... E sempre coloca as pessoas que estão contrárias a ela em opinião, 

mesmo falando da forma mais suave, com a luva de veludo, como ataque. Ela se 

colocando muito nesse lugar de vulnerabilidade. 

 

Larissa: Ela se coloca no lugar de vítima, né? Mas eu acho também que a gente não pode 

apagar o fato de que, de fato, existem pessoas que foram lá xingar ela e falar que o marido 

devia ter batido mais... 

 

Carol: Capa de jornal, né. 

 

Sidney: Bom, esse é outro debate, no caso. 

 

Fabris: Esse é outro rolê. São pessoas que não representam, de forma alguma, a 

comunidade... 

 

Larissa: Não representam...  

 

Fabris: Mas, ela pega isso... 

 

Sidney: E toma essas pessoas como o representativo das pessoas trans... E é mais uma 

forma de violência, que é você só pegar a reação tóxica a você e dizer “essas pessoas são 

tóxicas”. Sendo que você ignorou todas as intervenções amigáveis e educativas que você 

recebeu. 
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Fabris: Você vilaniza toda uma classe por conta de meia dúzia que foi lá atacar ela de 

uma forma que não devia. 
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11. Amanda Palha se despede 

 

 

Amanda: Gente, desculpa. Só um segundinho. Desculpa interromper. É só pra... Eu vou 

precisar sair. Eu acho que todo mundo sabe... Quem não sabe, eu falo agora. Meu 

companheiro tá grávido, tá no terceiro semestre da gestação, e ele não tá se sentindo muito 

bem. Aí, eu vou com ele, agora... Nada sério pra se preocupar. Enfim, tá tendo algumas 

complicações na gestação, ele não tá se sentindo bem agora, eu vou com ele na 

emergência, pra ver como é que estão as coisas. Pra fazer alguns exames. Aí, eu queria 

pedir desculpa por sair antes do final. E dizer que eu to representadíssima por todo mundo 

que fica aí. Agradeci demais o convite. Dizer que eu amei a conversa até agora... 

 

Sidney: Nossa, obrigado. E desculpa a demora... 

 

Amanda: Imagina. Depois vou assistir o resto, pra ver como continuou, porque não tenho 

dúvida de que vai seguir sendo incrível. Tá bem? 

 

Sidney: Muito obrigado por participar. Amanda, você quer deixar alguma rede social pro 

pessoal seguir o que você fala? 

 

Amanda: eu sou um pouco velha pro Twitter, mas quem quiser me seguir no Instagram, 

que eu tenho usado mais, é @amanda.palhaa, com dois “a” no final, porque alguém já 

usou Amanda Palha antes. Um dia eu descubro quem...  

 

Larissa: Processa ela... 

 

Amanda: A gente vai ter uma conversa séria... E o Facebook, “Amanda Palha”, eu uso 

mais pra amenidades, mas tá lá também, público. Importante a gente conversar. Tá bem? 

 

Sidney: Ok. Sigam a Amanda, gente. Muito obrigado Amanda. 

 

Amanda: Eu que agradeço. Cheiro. 
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Sidney: Cheirão. Tchau, tchau. 

 

Fabris: Beijo, se cuida. 

 

Carol: Tchau. 

 

Felipe: Tchau. 
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12. O que motivou o texto-resposta de J. K. Rowling? 

 

 

Sidney: Bom, eu queria só retomar a discussão a partir do... Porque, o que motivou o 

texto? Ela foi debochada no Twitter e falou essa... Que, pra mim, é um absurdo, essa 

afirmação de que “Eu passei três anos lendo e cheguei à opinião de que eu discordo”. Eu 

vou reforçar de novo, ela está negando fatos sociais só porque não condizem com a visão 

de mundo transfóbica dela. Então, você não pode negar fatos sociais, só porque eles são 

de ciências humanas, tá bom, gente? Ciências humanas também produzem fatos. Você 

não pode só discordar deles só porque você quer. Mas aí, em resposta a isso tudo, ela 

escreveu este famigerado texto que a gente tá mencionando há muito tempo, que foi o 

prego de vez no caixão. 

 

Carol: Eu queria só lembrar de um episódio que foi também uma das coisas que motivou 

esse texto, que é justamente ela respondendo aos desenho de criança com o excerto de 

uma matéria enviesada, claro, que falava sobre o caso de Tara Wolf, que é uma mulher 

trans, que foi condenada depois de agredir uma TERF  num rally... numa manifestação. 

E essa matéria, junto com o texto que ela botou depois, é o que nos dá prova do tipo de 

coisa que Rowling tava lendo, que ela disse que tava lendo, tava estudando. Porque essa 

matéria, por todo momento, se refere a essa mulher, a Tara, como “He” [Ele], e meio que 

tirando onda, debochando e tal. E já tira ela desse lugar de ingenuidade, de vítima que ela 

tá, mas coloca ela no lugar de deliberação das coisas que ela fala. 

 

Sidney: É quando a máscara cai de verdade, que a gente descobriu que a Rowling não 

está só reproduzindo o que ela aprendeu com uma mentalidade transfóbica, porque a gente 

vive numa sociedade transfóbica que nos ensina a ser transfóbico. Mas, ela não tá só 

reproduzindo esse pensamento, ela está ativamente buscando reforçá-lo a partir de 

fundamentações. Então, ela passou de uma preconceituosa passiva, aquela que só 

reproduz um preconceito que aprendeu, a ativamente agir em função desse preconceito e 

dessa discriminação. E aí, eu acho que a Carol e a Larissa... Consta que fizeram um 

escrutínio do texto. Eu queria que vocês fossem nos guiando agora, ao longo do texto, 
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que foi quando ela disse assim, “Vou esfregar a merda no ventilador, de vez. Agora vou 

escrever esse texto”. 

 

Larissa: Vocês querem que a gente vá passando pelo texto desde o início? Não ler ele 

todo, mas ir apontando coisas? 

 

Sidney: Sim, apontando os problemas maiores do texto que, provavelmente, como o texto 

é bem escrito, é cordialmente escrito, as pessoas acham que ela foi respeitosa. Mas ela 

não foi. Ser respeitoso não é falar bonito, tá, gente? 

 

Carol: As pessoas, às vezes, se perdem nesse comentário do tom que as coisas são faladas. 

Porque as coisas mais ridículas podem ser ditas num tom de voz como eu to falando aqui. 

E as coisas mais sensatas podem ser ditas, sim, num tom de voz raivoso, em resposta a 

um absurdo desse. É você achar que uma pessoa negra que sofreu racismo tá errada em 

reclamar com o seu agressor só porque tá usando um tom de voz agressivo. 

 

Sidney: Pois é. A gente fica sendo culpado, eternamente, por ser raivoso, por estar 

reagindo a uma violência que nos é dada sem a gente pedir. E a gente reage de forma 

raivosa porque a gente tá sendo violentado. Mas, a partir do momento que a gente age 

reativamente, parece que a gente perde a legitimidade e o direito de reclamar, porque a 

gente foi raivoso. Isso é mais um modo de apagar. É outro tipo de apagamento, de recusa 

de aceitar. 

 

Carol: É, mas não que eu esteja apagando o ataque que a Rowling sofreu. Porque ela 

também sofreu ataque misógino pra caralho. Então, assim... 

 

Sidney: Sim, claro. Não podemos negar isso. E aquela matéria do The Sun foi 

simplesmente vergonhosa. 

 

Carol: Nojenta. 

 

Sidney: Eu não sei como é que esse homem não tá preso, e como é que esse jornal não 

fecha. Esse tabloide ridículo. 
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Larissa: Pra quem não sabe, acho que a gente pode até explicar, né, Sid? Porque, ao longo 

do texto, a gente vai mencionar isso. Mas a Rowling aborda a agressão sexual que ela 

sofreu do marido.  

 

Sidney: Do ex-marido. 

 

Larissa: Do ex-marido. Que muitas pessoas já tinham conhecimento, mas que ela nunca 

tinha falado abertamente sobre isso. E aí, ela toca nesse assunto. E o que aconteceu foi 

que, no dia seguinte, dois dias depois, o The Sun, que é um tabloide britânico, um dos 

piores que tem lá, foi buscar o ex-marido dela e entrevistar ele. Colocou na capa uma foto 

dos dois, com ele falando que bateu nela, sim, e não se arrepende. 

 

Sidney: Ai, que ódio! Que ódio! 

 

Larissa: E o The Sun até se pronunciou, falando que eles não queriam dar a entender que 

eles apoiavam isso...  

 

Sidney: Nossa, ridículos! 

 

Larissa: Isso acabou funcionando como... Acabou sendo usado por muitas pessoas na 

internet como uma resposta ao texto dela. 

 

Sidney: É um tipo de absolvição dela. Ah, ela não pode mais ser acusada, por causa 

disso... 

 

Larissa: Sim. Então, tipo assim, “Ah, porque ela fez esse texto transfóbico, porque ela é 

transfóbica, eu concordo que esse cara bateu e não deve se arrepender, devia ter batido 

mais”. Então, isso foi uma coisa muito problemática, né? 

 

Sidney: Ridículo. Foi lamentável. Olha... Toda vez que eu lembro desse homem, eu fico 

nervoso. Porque como é que pode uma pessoa ser cretina, canalha a esse ponto, e não 

sofrer nenhuma sanção também? 
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Carol: E assim, não precisa nem ir nesse extremo. Por causa dessa resposta transfóbica 

dela, [teve] gente chamando ela de vadia, de puta, de todo tipo de cunho sexual. E não 

precisa ser misógino para criticar uma mulher que teve um posicionamento errado, 

problemático. 

 

Sidney: Sim. Sim, sim. Mas passemos ao texto, então. 
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13. Analisando o discurso do texto-resposta de Rowling 

 

 

Carol: Posso começar. Ela vai começar o texto dizendo que não é uma coisa fácil de 

escrever, e não sei quê... E vai puxar logo o suporte que ela fez à Maya Forstater, dizendo 

que ela perdeu o emprego por tweets que foram... E ela bota entre aspas... Transfóbicos.  

 

Sidney: Primeiro, que tá mentindo, na cara dura, mentindo. 

 

Larissa: Uma das coisas que a Maya falou no Twitter... Eu fui até buscar aqui uma 

matéria. Ela falou que ela tuitou, e a questão dela era com o tal do “Gender Recognition 

Act”. É uma lei que existe no Reino Unido, desde 2004, e que tá passando por reformas 

atualmente. E a reclamação da Maya era o seguinte, vou ler o que ela postou. “Eu 

compartilho das mesmas preocupações do Fair Play For Women”... Que é uma 

organização... “de que expande radicalmente as definições legais de mulher pra incluir 

tanto machos quanto fêmeas, faz com que esse conceito perca o sentido, ameaçando os 

direitos das mulheres e a segurança de mulheres vulneráveis e meninas”. Então, isso foi 

o que ela falou... Foi um dos tweets agressivos que ela postou na época, e que os colegas 

de trabalho tiveram acesso.  

 

Sidney: E aí, esse primeiro parágrafo já começa assim. A Maya não foi demitida por suas 

posições. Ela só não teve o contrato renovado... 

 

Carol: E esse “transfóbico” entre aspas tá feio. 

 

Sidney: Tá feio porque ela foi mesmo transfóbica. Mas assim, como a gente, agora, já 

sabe que a J. K. Rowling compartilha das mesmas visões de mundo da própria Maya, 

então não admira que o “transfóbico” esteja entre aspas. Porque ela não se acha 

transfóbica, não se considera. E a gente vai ver isso ao longo do texto. 

 

Larissa: Uma coisa que eu acho importante falar, nesse momento, principalmente por ela 

usar o “transfóbico” entre aspas, é que... Uma coisa que a Amanda mencionou mais cedo. 
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Ela tinha mencionado também, numa outra live que ela fez sobre o tema. É como é 

importante, nesse momento, a gente falar sobre a violência que é você negar o pronome 

que a pessoa determina que é o dela. Então, a partir do momento que você... você chamar 

uma mulher trans de “ele” não é só um deslize... 

 

Carol: Uma agressão pontual... 

 

Larissa: Não é só uma bobeira. “Ah, é só um pronome!” Não é isso. Isso traz diversas 

coisas. Existe uma carga de violência junto com isso, e de apagamento, e de negação de 

identidade. Então, é uma violência verbal, é uma violência de fato. Não é só uma bobeira, 

não é fazendo tempestade em copo d’água por causa de um pronome. Não é isso.  

 

Carol: E é uma coisa que traz à tona todas outras microagressões ou agressões que essa 

pessoa já sofreu. Então, não é um negócio pontual e que acaba ali. Mas no mesmo 

parágrafo do texto, Rowling também vai mandar essa de “crença filosófica” que o sexo é 

determinado pela biologia, que a gente já bateu aqui, por A mais B, que assim... 

Shananigans... bobagem.  

 

Sidney: Sem falar que é o que a gente falou, você tem direito de acreditar inclusive em 

coisas que negam a realidade, mas você não tem o direito de violentar as pessoas com a 

sua crença. 

 

Carol: Sim. Depois, ela vai dizer que ela tava pesquisando isso por motivos profissionais, 

porque ela tava escrevendo uma série criminal, e a personagem dela, feminina, tinha a 

idade pra estar interessada e ser afetada por esses problemas. Sendo que a personagem 

feminina dela é uma mulher branca, cis, heterossexual. 

 

Sidney: Ou seja, o viés. 

 

Larissa: Isso me dá muito medo. Porque eu fico pensando o que pode acontecer nessa 

saga, gente...  

 

Sidney: Ah, vai ter um vilão ou uma vilã trans, com certeza. Vai ter. 
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Larissa: Nossa, eu fico pensando quando ela começou a falar isso, eu falei, “Meu deus do 

céu, ela vai conseguir trazer isso pra a série do Cormoran Strike e vai fazer uma merda”. 

 

Sidney: É, essa série que ela menciona, vale ressaltar, é a série que ela utiliza o 

pseudônimo do Robert Galbraith, do [personagem] Cormoran Strike. 

 

Carol: Isso. Eu vou passar bem por cima do texto, Sidney, porque, quando a gente foi 

fazer esse estudo, a gente passou cinco horas falando, então... 

 

Sidney: Não, tudo bem. Vocês vão só apontando os problemas do texto. 

 

Carol: Aí, depois ela vai falar do like acidental da Magdalen Berns, e a gente já disse aqui 

que ela é uma figura altamente problemática, altamente agressiva, altamente... 

 

Sidney: Ah, quer dizer que mulher cis pode ser agressiva? Mas pessoas trans não podem, 

não? Ah, entendi! 

 

Carol: É. 

 

Larissa: Pois é. 

 

Fabris: Direitos... 

 

Carol: E ela vai dizer que a Magdalen era demonizada porque ela não acreditava que 

lésbicas deveriam ser chamadas de preconceituosas  por não namorarem mulheres trans 

com pênis. Sendo que ela vai recair naquela argumentação das TERFs de que alguém 

disse a elas que elas são obrigadas a namorar mulheres trans... 

 

Sidney: Sim! Quem foi que disse? Onde é que tá, querida, essa obrigação? Que você é 

obrigada a namorar pessoas trans! Ai, gente...  

 

Felipe: Carol, se eu puder até pontuar uma coisa, nesse momento aqui do texto, onde ela 

fala sobre o like. Eu acho muito engraçado, porque quando surgiu a polêmica pela 

primeira vez, o assessor dela disse que ela curtiu acidentalmente. E quando ela fala sobre 
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esse like, nesse momento e mais tarde, ela vai dizer que não curtiu acidentalmente, que 

ela tentou tirar um print e curtiu acidentalmente. Então, de qualquer maneira, se antes ela 

dizia “Ah, eu curti sem querer”, é como se ela tirasse o seu, dizendo “Opa, não compactuo 

com isso”. Mas aqui, quando ela diz, “Não, eu tava tirando um print”, é porque não só... 

 

Sidney: Ela diz assim, “O problema não foi eu ter dado like, o problema foi que vocês 

descobriram”. 

 

Felipe: Isso. 

 

Larissa: Um momento nesse parágrafo que ela fala um negócio, que eu acho, ao mesmo 

tempo, 100% Rowling de humor dela, um tipo de coisa que a gente lê em Harry Potter, 

mas também extremamente triste, sabe... Porque ela fala assim, “Devia estar lá pelo meu 

quarto ou quinto cancelamento quando isso aconteceu”. Ou seja, ela já tinha sido 

cancelada. E a gente pode entrar em debates de horas sobre cultura de cancelamento. O 

Animagos tem um episódio sobre isso, né, um podcast sobre isso. Mas eu acho que, de 

qualquer forma, independente da questão do cancelamento em si, o que a gente pode tirar 

disso é que ela tinha sido criticada e apontada por diversas outras questões, anteriormente. 

E ela tinha consciência disso. Ou seja, ela sabia que as pessoas estavam insatisfeitas com 

o posicionamento dela com relação a assuntos específicos. E o fato de ela jogar isso aqui 

de forma bem humorada e debochada meio que mostra o quanto, na verdade, ela não dá 

atenção a esse tipo de coisa. 

 

Carol: Ela tá muito bem, obrigada. 

 

Sidney: “Não ligo, não me importo”. 

 

Larissa: “Não ligo”. 

 

Sidney: É porque é triste. A J. K. Rowling, por muito tempo, foi essa pessoa que a gente 

admirava por se importar com as causas. E aqui, ela demonstra um desdém que é muito 

triste de perceber. 
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Larissa: E eu acho que isso é uma coisa que dói especialmente, e que é de... Eu tava 

conversando isso com a Carol e com o Igor, outro dia... Eu acho que é um pouco culpa 

nossa, nesse sentido, de que ela sempre foi a nossa fada sensata. A gente cresceu batendo 

palma pra ela. Ela se tornou famosa recebendo aplauso por tudo que ela falava. As pessoas 

que criticavam não eram tão vocais. Então, eu imagino que ela deva estar, nesse momento, 

numa posição de... Ela não parece estar revendo os posicionamentos dela. 

 

Sidney: Ela se sente no direito... 

 

Larissa: Mas eu acho que, principalmente quando os atores começaram a se pronunciar 

contra ela, isso meio que mostrou que ela tava errada. Acho que ela percebeu que ela tava 

pisando na bola, de verdade. 

 

Carol: Uma coisa que Igor falou que me marcou muito é porque ele disse que ela não tá 

acostumada a estar do lado, vou abrir aspas aqui, errado da discussão. Justamente por 

causa disso, porque ela foi muito aplaudida, muito endeusada, muito dita como perfeita. 

E esse lado... Como é que eu diria? 

 

Sidney: Nefasto, sombrio... 

 

Carol: Não, esse lado arrogante dela sempre teve lá. Sendo que nunca tinha sido 

direcionado pra a gente. 

 

Sidney: É, esse lado arrogante dela, ela usava pra nos ajudar. Agora ela tá usando pra nos 

oprimir. A diferença é essa. 

 

Fabris: É porque, aquela coisa, a vida inteira sendo exaltada, sendo glorificada, a fada 

sensata. A partir do momento que ela começou a ser questionada, ela começou a ignorar 

a vivência dos outros. Ela diz apenas o que ela acha que é verdade. 

 

Sidney: É isso que dá ficar milionário. Tá vendo, gente? Você vira um monstro. Um 

monstro de arrogância e prepotência. 

 

Carol: Ou seja, morra um herói ou viva o bastante pra se tornar um milionário. 
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Sidney: Bom, vamos adiante. 

 

Fabris: Aquela coisa, eu só vou validar e acreditar naquilo que me faz feliz, naquilo que 

a minha pessoa... 

 

Sidney: Que reforça as minhas crenças. 

 

Fabris: Exatamente. Reforça as minhas crenças. Se for o contrário, não vale, não tá de 

acordo, tem que ser ignorado ou, até mesmo, obliterado. 

 

Sidney: Menosprezado... E você falando, isso é a postura sabe de quem? Do Malfoy. 

[Carol cantarola musiquinha de revelação] Draco Malfoy, é você, querido? Então, vamos 

lá. Sigamos. 

 

Carol: Aí, no próximo parágrafo, ela começa a falar sobre os emails e as cartas que ela 

recebeu, que eram positivas e graciosas, e solidárias. Que são as pessoas que concordam 

com ela. Ela vai falar que ela... 

 

Larissa: E ela ainda define essas pessoas como bondosas, empáticas e inteligentes. 

 

Carol: Inteligentes, é... 

 

Sidney: E quem contradiz ela é burro, só pode ser.  

 

Carol: E ela diz que eles estão altamente preocupados com o meio que um conceito 

sociopolítico está influenciando a política! 

 

Sidney: Meu deus! Estou chocada, passada! Quer dizer que viver é político e altera 

políticas? Oh, Rowling, você já foi mais politizada do que isso, querida. Inclusive, a gente 

aprendeu política com você. Não foi mesmo? (irônico) 

 

Carol: E Lari até fez uma piada com isso. Tipo, pra quê existe conceito sociopolítico, se 

não para influenciar a política? 
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Sidney: Meu deus... 

 

Larissa: Pra quê? Pra você pendurar na parede? Não, né. (irônica) 

 

Sidney: Gente, vocês têm noção que isso é o modo argumentativo desse povo de extrema 

direita, que nega as coisas e diz assim, “Ai, isso é ideológico, não merece entrar na 

política...” 

 

Larissa: Olha, inclusive, tem um momento aqui nesse texto, que a gente vai chegar lá 

nele, mas que ela só não escreve as palavras, mas ela descreve ideologia de gênero. 

 

Sidney: Socorro! 

 

Carol: Lá pela terceira ou quarta leitura, a gente percebeu. 

 

Larissa: Eu tava lendo e, gente, é isso mesmo? 

 

Carol: Pra você ver como ela é uma escritora que sabe o que tá fazendo. Porque a gente 

precisou ler quatro ou cinco vezes com atenção, pra perceber que era isso que ela tava 

falando. 

 

Sidney: O leitor desatento vai só achar que ela tá sendo muito gentil nas palavras. 

 

Carol: Exatamente. 

 

Sidney: E se defendendo dos ataques ferozes das pessoas ignorantes e burras que 

discordam dela. 

 

Larissa: Sim. 

 

Carol: Aí, ela vai começar a chorar porque chamaram ela de TERF, deram nome aos bois. 

Chamaram ela de trans-exclusiva... 
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Sidney: Agora você imagina uma pessoa que exclui pessoas trans ser chamada de trans-

excludente, que absurdo, né? Que incongruência, não é mesmo? (irônico) 

 

Carol: E ela vai ter um parágrafo todo chorando sobre isso. Que isso é uma injúria... 

 

Sidney: E cai naquele mesmo argumento ali, da outra moça que você falou, que era 

Radfem, que ela (Rowling) seguia dos vídeos. Tipo assim, o que elas querem e o 

argumento principal é “Eu não quero que vocês me convençam do contrário, eu só quero 

que vocês digam que eu não sou uma pessoa má por isso”.  

 

Carol: É tipo assim, é racista que não quer ser chamado de racista... 

 

Sidney: “Não, eu não sou racista, eu tenho até um gato preto”. Entendeu? Tipo assim, 

“Não me chama de racista, é feio ser racista, mas eu vou continuar sendo racista. Mas não 

me chama, não, porque é xingamento”.  

 

Carol: As TERFs gostam de ser chamadas de “gender critical” (Sid gargalha). Inclusive, 

tem um vídeo maravilhoso que é de uma youtuber, que o canal se chama counterpoints, 

que tem um vídeo que se chama “Gender critical”, assista, é maravilhoso. Mas é a mesma 

coisa, sabe, os racistas também não querem ser chamados de racistas, eles querem ser 

chamados de “race realists”. 

 

Sidney: Nossa... 

 

Carol: Pra vocês verem o absurdo. 

 

Sidney: Da onde a gente tá se aproximando... a que ponto? 

 

Carol : Exatamente, amigo. Aí, ela vai continuar, se sentir acusada de TERF e não sei 

quê. E ela vai dizer que as pessoas estão ficando acovardadas por terem medo de serem 

chamadas de transfóbicas, que as pessoas precisam “grow a pair”, e vai fazer uma 

caricatura do movimento trans. 

 

Sidney: Nossa, que ridícula. 
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Carol: Eu acho que Lari pode explicar melhor pra a gente. 

 

Larissa: Porque o que acontece, existe um texto que circula na internet, que é de um 

biólogo, um teacher... Um professor de biologia que fala... Tipo assim, a manchete da 

reportagem é “Professor destrói a transfobia usando a ciência”, uma coisa assim. E é 

basicamente um cara falando sobre como existem não só no ser humano condições que a 

genitália não determina o sexo. Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma alteração 

cromossômica e , se você fizer um teste de... 

 

Sidney: DNA? Genético? 

 

Larissa: É, genético, neles, nessa pessoa, você vai ver que ela é, sei lá... XY 

 

Carol: Ou até XXX. 

 

Larissa: É. Mas, na verdade, isso não condiz com o genital. E ele dá um monte de exemplo 

disso, e fala sobre diversos animais que têm também uma diferença com relação a isso. E 

ele fala de um peixe, que é o peixe-palhaço, que... Eu não lembro se é exatamente isso, 

Carol... Se o parceiro morrer, ele assume o outro sexo, né. Uma coisa assim? 

 

Sidney: O peixe-palhaço é o Nemo, gente. O Nemo, quando acontece aquilo que 

aconteceu com Procurando Nemo, que o tubarão comeu todas as ovas e a fêmea do casal, 

a esposa do Marlin... Na natureza, o Marlim teria virado a sua chavezinha genética lá, e 

teria se tornado um peixe fêmea, pra cuidar das ovas. Na natureza, isso acontece. 

 

Larissa: E aí, ela fala isso, quando ela fala o negócio do “grow a pair”, que seria tipo ter 

colhão. 

 

Carol: Cresça colhões. 

 

Larissa: E ela fala que, com certeza, é literalmente possível, de acordo o tipo de gente que 

argumenta que os peixes-palhaços provam que os humanos não são espécies dismórficas. 

E ela fala isso de um jeito tão debochado...Que é uma caricatura, né. 



89 
 

 

Sidney: O nome disso, oh, Larissa, é espantalho. Ora, ora. Ela pegou um argumento 

científico embasado que, inclusive, desafia as noções de mundo dela, essas noções 

deturpadas de biologia que ela tem, superficiais. Que você acha que estudou biologia na 

quinta série e já sabe tudo sobre gênero e sobre genética e sobre sexo. E aí, vem um 

professor, um acadêmico, explica pra você. E você faz do argumento dele um espantalho 

pra debochar. 

 

Carol: Sim, até porque ele não tava falando isso. Ele tava usando um exemplo de que 

existe muita diversidade em relação a cromossomo na natureza. 

 

Sidney: E é um argumento pra dizer assim, “Gente, se o argumento é biológico, saibam 

vocês que, na natureza, na biologia, transição de gênero também acontece”. Então, não é 

não-natural. 

 

Carol: Pasmem, mas existem homens que nascem XX. 

 

Sidney: Exatamente. Mas aí, o argumento biologizante da máxima “sexo é real” só vai 

até a página dois. Ele não lê o resto do artigo científico. 

 

Carol: Só vai até a capa. Não leu nada. 

 

Sidney: Não, só leu o título mesmo. 

 

Carol: Leu o abstract. 

 

Carol: Aí, ela vai continuar nessa de caricaturizar, vai falar de um novo trans-ativismo, e 

que eu, sinceramente, acho que ela tá falando de moinho de vento aí. 

 

Sidney: Onde é que tem esse ativismo trans que ameaça as mulheres cis? 

 

Carol: E vai começar a falar sobre... Desculpa, Lari, tu ia falar? 
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Larissa: Não, eu só ia comentar que esse novo trans-ativismo que ela menciona, na 

verdade, parece ser uma confusão dela mesma com essas pessoas que reagem 

agressivamente no Twitter. Então, ela vai lá e fala uma merda, aí a pessoa vai lá falar 

“Sua puta”.  

 

Sidney: E isso é ativismo? 

 

Larissa: E eu não acho que essa pessoa está certa. Mas ela rotula isso como o novo 

ativismo trans. 

 

Sidney: É o que Fabris falou, ela tá tomando todas as pessoas trans por essas pessoas que 

vão lá xingar ela por ter falado merda.  

 

Larissa: Sim. E ela usa isso como uma estratégia pra dizer que ela não é contra pessoas 

trans. Ela não é transfóbica... 

 

Sidney: Tenho até amigos que são... 

 

Larissa: Na verdade, o problema dela é esse novo trans-ativismo, que está coagindo as 

pessoas. Esse que é o grande argumento dela no texto. 

 

Carol: É, sim. E ela vai começar a falar sobre os fundos que ela tem, sobre as ONGs que 

ela patrocina, e vai falar sobre esse argumento da esclerose múltipla. Que a gente já bateu 

aqui. 

 

Sidney: Mas aí é onde eu vejo o maior alerta vermelho desse texto, Carol. Que é quando 

dinheiro entra na jogada. 

 

Larissa: Sim. 

 

Carol: Exatamente. 

 

Sidney: Porque, até agora, a gente tava lidando só com “Ai, uma questão de opinião”... A 

gente sabe que não é uma questão de opinião, mas aí ela tá dizendo, aqui, “Eu estou 
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investindo dinheiro em coisas, eu não quero que meu dinheiro vá pra essas coisas”. Então, 

quando o dinheiro entra em ação, a gente sabe a merda pra onde vai. 

 

Carol: E o que me dá medo é que ela tá... Pode falar, Fabris. 

 

Fabris: E ela puxa pra ela essa coisa, “Olha, eu sou uma benfeitora, eu sou uma pessoa 

que ajuda não sei quem, faz não sei quê e olha como essas pessoas me tratam!” Entende 

a sutileza? 

 

Sidney: Sim, sim. Tipo assim, que maldosos são vocês que estão me desafiando, eu, essa 

pessoa generosa... 

 

Fabris: Essa pessoa maravilhosa, essa fada que sou, que ajuda instituições. 

 

Carol: Es-sa-fa-da... 

 

Fabris: Mas que, depois, tem tais atitudes que a gente olha bem, e fala, “Tá fazendo pra 

poder simplesmente alimentar o próprio ego”. Não é pra ajudar pessoas coisa nenhuma. 

 

Sidney: E sem falar que parece uma ameaça, do tipo, “Olha só, eu financio essas coisas 

aqui, mas,um, se começarem essa putaria de transgênero, eu paro de financiar. E, dois, se 

falar mais merda contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou financiar coisas trans 

excludentes também”. Porque ela tem dinheiro pra isso. E ela tem dinheiro pra financiar 

políticas que são trans excludentes, pra financiar projetos de lei, pra essas coisas e ajudar 

políticos com isso. Porque é isso que ela faz, ela faz desde sempre. A gente sempre viu 

ela fazer isso. Ela agir com o seu dinheiro e com a fortuna que ela fez em prol das causas 

que ela acredita. E se ela está dizendo, mencionando as causas que ela acredita, é porque 

ela também tá se posicionando no sentido de dizer, “Eu acho legítima essa causa aqui, 

trans excludente, e eu estou disposta a pagar por isso também, porque eu tenho dinheiro”. 

 

Larissa: Na verdade, quando a gente vai olhar o histórico político dela... Eu não pesquisei 

a fundo, mas o que eu sei dizer sobre isso é que ela é filiada ao Partido Trabalhista do 

Reino Unido, só que ela faz parte de uma corrente mais centrista desse Partido 

Trabalhista. Tanto que ela fez campanha ativa e doou pro concorrente do Jeremy Corbyn, 
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que era o grande nome do Partido Trabalhista pra concorrer a Primeiro Ministro, pra 

disputar. E ela fez uma campanha pesada contra ele. E, na época, eu lembro que eu vi 

algumas pessoas que eu sigo, que são militantes de esquerda, que estudam mais a fundo 

o sistema político britânico, levantando bandeira vermelha. Tipo, gente, olha só, isso 

aqui... A gente sabe que a Rowling não vai muito além de ser uma simples mulher branca, 

rica e liberal, mas isso aqui é perigoso.  

 

Sidney: Ela tá financiando políticas de centro-esquerda, ou centro-direita... 

 

Larissa: E, em determinado momento nesse texto, ela fala, inclusive, sobre como que ela 

viu na política pessoas de partidos diferentes estendendo as mãos uns pros outros porque 

percebiam que esse tal novo ativismo trans seria uma ameaça. Ou seja, ela mostra uma 

predisposição a se associar a grupos conservadores pra barrar esses direitos. E isso é uma 

coisa que o Radfem faz já há muitos anos, de se associar a políticos conservadores pra 

barrar questões trans. 

 

Carol: É pra vocês verem como ela consegue maquiar mesmo, no texto, coisas que são 

preocupantes. Porque ela fala “Pessoas cruzando fronteiras partidárias”. Isso é muito 

bonito, você lendo assim no texto. Mas quando você para pra pensar, é, olha aqui, 

feminista radical se associando com conservador pra foder a galera trans, tá ligado? 

 

Sidney: Essa foi a parte mais... Que eu digo, não, agora ela está ultrapassando um limite. 

Ultrapassa o limite do “Ah, eu vou debochar no Twitter”. Agora, ela está agindo 

politicamente com seu dinheiro para isso. 

 

Fabris: E isso é muito comum porque eles pegam o pior de cada um dos lados, seja das 

TERFs, seja dos conservadores, o que eles têm em comum, elegem um inimigo em 

comum, que seriam as pessoas trans, pra poder rebaixar o máximo... 

 

Sidney: Justificar suas políticas... 

 

Fabris: Exatamente. Rebaixar o máximo possível. “Aí, depois a gente resolve aqui as 

nossas diferenças, mas por enquanto, vamos diminuir essa minoria aqui, que já tá sendo… 

que tá pouca a humilhação”. 
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Carol: Sim. Ela vai dizer que ela vai ter cinco motivos pra falar sobre esse assunto, um 

deles ela vai dizer que é esse fundo da esclerose múltipla, e vai dizer que esse novo trans-

ativismo tá querendo substituir o conceito de sexo e trocar com o conceito de gênero. 

Sendo que isso é falso, é mentira. 

 

Sidney: Ideologia de gênero, é você? Damares, é você? (irônico) 

 

Larissa: Não, a ideologia de gênero vem no parágrafo seguinte. Que ela vai falar que o 

segundo motivo pra ela estar interessada nessa questão é que ela é ex-professora e ela 

fundou uma... 

 

Carol: Uma instituição... 

 

Larissa: Uma instituição de caridade pra crianças.  

 

Carol: Ela vai dizer que a instituição vai focar na educação e na segurança dessas crianças. 

 

Larissa: E aí eu cito, “E como muitas pessoas, eu me preocupo profundamente com o 

efeito movimento de direitos trans nessa questão da educação e da segurança”. A Damares 

deu uma baixada nela... 

 

Sidney: Nossa... Dolores Umbridge, você tomou conta da mulher? Não é possível. 

 

Carol: Parece que não existe criança trans, assim. 

 

Sidney: Gente, só pra ter uma noção, quem fala nesses termos aí... Não tão bonito quanto 

a Rowling, pra você acreditar que ela é muito bem intencionada... São essas pessoas que 

dizem que ideologia de gênero não existe, que na escola não tem que ensinar gênero, que 

não tem que ensinar sexualidade, que isso é coisa de casa. Em prol de uma pretensa 

segurança dessas crianças contra violências sexuais. Sendo que, enfim, a gente sabe que 

as estatísticas mostram que a violência sexual acontece dentro de casa, com pessoas 

próximas, não é na escola. E, mais uma vez, colocar na conta de pessoas LGBT, e pessoas 

trans mais especificamente, a conta da violência sexual. 
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Carol: Exatamente. 

 

Felipe: Eu só queria pontuar também que muito me admira uma pessoa que teve os livros, 

durante um grande... Durante uma longa parte de todo o fenômeno Harry Potter, que 

vários pais diziam “Não, mas esses livros não são seguros”. Esse livros têm bruxaria. E é 

uma ala conservadora de pessoas que dizia esse tipo de coisa. “Olha o que esses livros 

estão ensinando”.  

 

Carol: O Vaticano. 

 

Felipe: É muito louco. Esse tipo de coisa dá uma torção na cabeça. 

 

Larissa: E é curioso que ela vai, no terceiro motivo, citar justamente isso. Que por ter sido 

uma autora banida muitas vezes, perseguida, que teve a obra dela classificada como 

inadequada, e tal, ela fala que ela tem interesse na liberdade de expressão e que ela 

defende isso publicamente, até mesmo pro Trump. Acho que falta ela entender o que a 

gente falou mais cedo. Beleza, você tem liberdade de falar, mas você tem que bancar. 

 

Sidney: Até porque ela peitava o Trump. O Trump tinha liberdade de falar as merdas que 

fala, mas ela ia lá e peitava, mas ninguém chamou ela de violenta, de agressiva. 

 

Carol: Exatamente. Aí, depois ela vai dizer que ela está preocupada com o número 

crescente de pessoas, mulheres, querendo transicionar e querendo destransicionar, porque 

elas se arrependem de dar passos que, às vezes, são... Não dá pra voltar... 

 

Larissa: Não dá pra reverter. 

 

Carol: E depois, ela vai dizer que de 60% a 90% de adolescentes disfóricos vão crescer 

pra fora de sua disforia e desistir de transicionar. Primeiro, que isso é falacioso. 

 

Sidney: É mentira essa estatística, né, Fabris? 

 

Fabris: De onde ela tirou esse dado? 
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Sidney: Do cu, né... 

 

Fabris: Eu to pensando aqui de onde que ela tirou essas estatísticas... 

 

Sidney: Oh, Fabris, você sabe... Porque isso é uma falácia muito usada, é uma carta muito 

usada por pessoas transfóbicas, que é a carta do “vamos proteger essas pessoas porque 

elas vão se arrepender, e a taxa de arrependimento da transição é muito grande”. 

 

Fabris: Cara, não existe isso. 

 

Larissa: Não existe. Na verdade, eu vi pesquisas, hoje, mostrando que... Três estudos que 

mostram que a taxa de destransição... Não sei como é que fala isso direito... 

 

Carol: É destransição mesmo... 

 

Larissa: A destransição, a reversão da transição, é de menos de 1% , normalmente vai ali 

em 0.6%. 

 

Carol: É 0.6%... 

 

Fabris: Só um adendo. Eu, por exemplo, comecei a minha transição aos 40 anos de idade. 

Eu precisei fazer psicóloga por mais de dois anos. Então, tem todo um processo. Não é 

simplesmente você olhar, “Olha que linda aquela travesti, eu vou ser uma”. 

 

Sidney: Não é tomar uma poção Polissuco e tá pronto... 

 

Fabris: Não existe isso. É uma falácia tão errada, tão escrota, que você não consegue 

entender. Ela tira, realmente, isso do cu. 

 

Carol: E as pessoas que foram perguntadas, nesse estudo, que destransicionaram... Olha 

que interessante. Elas dizem que elas destransicionaram não por se arrepender de ter 

transicionado, mas por experienciar tanta transfobia, que elas são praticamente obrigadas 

a voltar pro armário. E algumas voltam a transicionar mais tarde, quando têm apoio. 
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Sidney: Nossa, quem diria, não é mesmo, que é a transfobia... 

 

Larissa: E uma coisa que é importante a gente ver também é que o texto da Rowling, 

nesse parágrafo especificamente, esses parágrafos que ela cita a questão da juventude, ela 

dá a entender, principalmente quando ela fala que muitas meninas se arrependeram e já 

tinham perdido a fertilidade, ela dá a entender que você vai pegar gente de 12 anos e 

enfiar hormônio nelas. Sendo que não é assim que funciona. Normalmente, na verdade, o 

que você faz com jovens pré puberdade é dar bloqueadores de puberdade. Então, você vai 

dar mais tempo pra que a pessoa possa entender o que ela tá percebendo sobre o corpo 

dela, e ela vai ter uma puberdade tardia. Então, se você tá ali com 12 anos, você começa 

a tomar, toma, sei lá, até os 15 e aí você tem um tempo maior. Pra você não ter que lidar 

com a disforia que pode surgir, que normalmente surge ali na adolescência, na puberdade. 

 

Carol: Exatamente, e os bloqueadores são completamente reversíveis. 

 

Fabris: Porque você tem um protocolo, igual a Larissa falou aí, que vai, no início da 

puberdade até lá pelos 16, às vezes até um pouco mais. E nesse período, a pessoa tem 

todo um atendimento psicológico. Se, às vezes, ela acaba desistindo do processo, ela tem 

um acompanhamento. Não é igual “Ah, vamos tacar hormônio feminino, ou masculino 

só porque a gente tá a fim”. Não existe isso. 

 

Carol: Eu só queria dizer que essa fonte que eu citei é um artigo do professor doutor P. 

T. Cohen-Kettenis e foi pela VU University Medical Center. Só pra dizer que eu tenho 

fontes! 

 

Sidney: Aqui tem fontes! Bom, estamos no terceiro motivo... Por essa morte horrível tem 

mais dois, ainda? 

 

Carol: É o quarto motivo, esse foi o quarto motivo. E ela vai ficar falando que... Não sei 

quê, destransição... Não sei quê... E ela vai mandar que houve um aumento de 4400% em 

meninas destransicionando... Tirou do cu. (Sid ri) 

 

Sidney: Fonte “Whats App”. Tio do zap. Não é possível. 
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Carol: E a gente chega num ponto muito problemático aqui, que ela diz que meninas 

autista são overrepresented nesse número. Que elas estão muito presentes nesse número. 

 

Sidney: Você quer capacitismo junto com transfobia, prezado? Temos aqui. (irônico) 

 

Carol: É problemático. Porque ela tá aliando a condição do autismo à inabilidade ou à 

incapacidade dessa pessoa de escolher o que é melhor pra ela. Ou então, “Olha, isso aqui 

tá acontecendo porque ela é autista, não sabe escolher”. 

 

Sidney: Como se o autismo fosse uma das causas da confusão e do arrependimento de 

transicionar. Ai, gente... 

 

Larissa: Bom, no parágrafo seguinte... 

 

Sidney: Respira fundo. 

 

Larissa: Tem que tomar... Vocês estão se hidratando? Porque, nossa senhora... 

 

Sidney: Tome uma aguinha. Já, já termina. 

 

Larissa: No parágrafo seguinte, ela vai falar sobre uma pesquisadora que resolveu 

explorar esses dados, essa ideia de que existe alguma coisa estranha nesse fenômeno, 

nessa epidemia... Na verdade, é isso que ela quer dizer. Ela tá dizendo que meninas trans 

jovens são uma epidemia. É isso que ela tá falando. 

 

Carol: E ela vai mencionar grupos inteiros de amigos virando transexuais... 

 

Sidney: Gente... 

 

Larissa: Não, e o que eu acho mais engraçado é que grupos inteiros cis tá de boa. (irônica) 

 

Fabris: Imagina. Que pecado a pessoa ser trans, olha que absurdo. (irônica) 

 



98 
 

Sidney: Um grupo de trans, que absurdo. (irônico) 

 

Fabris: Meu deus, como assim? (irônica) 

 

Sidney: E vocês notam que ela está, agora, nesse parágrafo, flertando com teorias de 

conspiração? Não é possível. Ela tá marcando todo o bingo da mentalidade de extrema 

direita, de conspiracionista, de negacionista. Tipo assim, ela virou esse monstro que a 

gente achava que ela combatia nas obras dela. 

 

Carol: Ela tá tratando como se fosse uma doença horrível, péssima. E depois ela vai falar 

sobre o estudo dessa pesquisadora que fala sobre disforia de gênero de início rápido. 

 

Larissa: Que é baseada na ideia de contágio social. 

 

Sidney: Nossa...As pessoas “pegam” trans! (irônico) 

 

Larissa: é. Deve precisar só passar uma pomadinha... Mas o que eu ia comentar é que, na 

verdade... Ela vai mencionar o Tumblr, Reddit, Instagram e Youtube como fatores 

contribuintes para a disforia de gênero de início rápido. Na verdade, o que a gente tem 

que perceber... 

 

Sidney: É a velha do zap mesmo! (rindo) 

 

Larissa: Velha do zap total. É que essas plataformas, o que elas fizeram foi facilitar o 

acesso das pessoas a uma comunidade de acolhimento. 

 

Sidney: Sabe o que é mais incrível? A comunidade G, gay, ela foi acusada da mesma 

maneira. De repente, mais pessoas se sentiram seguras pra declarar sua homossexualidade 

e, de repente, os héteros homofóbicos disseram “Estamos tendo uma epidemia de gays! 

Não é possível, a mídia, as redes sociais” e tal... Sabe, ela caindo nesse mesmo papinho 

de velho conservador! 

 

Larissa: E eu não sei como é a experiência de vocês com relação à sexualidade, identidade 

de vocês, quando vocês eram jovens. Mas a minha experiência pessoal foi de que... Eu 
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diria que 80% do meu grupo de amigos que foi da primeira até, sei lá, o terceiro ano 

juntos, 80% deles, hoje, se identificam como lésbicas, como gays... E tem também 

pessoas bissexuais, tem pessoas trans. Então, eu sinto que eu não fui influenciada por 

ninguém. Eu sinto que, na verdade, eu busquei os meus iguais. E eu tive um puta 

privilégio de encontrar os meus iguais desde cedo. Se eu não tivesse encontrado, eu teria 

me sentido muito pior do que eu já me senti. É isso, esse senso de comunidade que as 

pessoas buscam, principalmente quando jovens. E o que essas plataformas fazem, na 

verdade, é facilitar o acesso.  

 

Fabris: Só um adendo, aqui. Quisera eu ter tido essa oportunidade de ter 

representatividade, de ter conhecido pessoas trans no início dos anos 90, que fossem 

tratadas como cidadãos comuns... 

 

Carol: como gente. 

 

Fabris: Porque, hoje em dia, a gente consegue entender... Por exemplo, eu sou designer, 

eu tenho amigas que são professoras, eu tenho amigas que são físicas, paleontólogas, 

todas pessoas trans. Ou seja, a gente ocupa cargos normais. Imagina a Fabris, lá nos anos 

90, tendo esses exemplos. Não é uma coisa negativa, porque era o que tinha na época, ela 

aquela coisa do clube do bolinha, no show de calouros, sempre levado da pior forma 

possível. Essa era a forma como eles tratavam, como a mídia tratava as pessoas trans, na 

época. Inclusive, saiu uma capa que tinha a Roberta Close, “A outra mulher mais bonita 

do Brasil é um homem”. Olha a chamada, que beleza...  

 

Sidney: Como se identificar, né? 

 

Larissa: E eu já sou de uma geração que teve a sorte de passar por essa experiência, mas 

não foi uma coisa homogênea. Muitas pessoas da minha idade não passaram por isso. E 

eu fico imaginando o quão diferente é a experiência que os jovens de hoje em dia estão 

tendo. Que eu imagino que seja uma coisa... Assim, é lógico que sempre tem pessoas que 

estão em lugares não tão privilegiados. Mas, de forma geral, eu imagino que deva ser uma 

sensação absurda de pertencimento. Você crescer, desde cedo, entendendo que você é 

válido. Você não precisar nunca questionar o que você é, o que você sente. Isso é uma 

coisa que...  



100 
 

 

Carol: Temos que voltar no início do programa, que representatividade importa. 

 

Sidney: Importa. Sem falar que, nesse ponto aí, a noção que dá é que se você convive 

com pessoas trans, você “pega” trans. Que é o mesmo argumento da pessoa homofóbica 

que diz, “Ah, se tem pais gays, o meu filho vai ser gay”. Eu fui criado num meio 

majoritariamente heterossexual, e sou gay de toda forma. Isso não tem a ver. Ninguém 

“pega” gay. Ninguém “pega” trans. Não é um negócio transmissível. 

 

Carol: Nossa, amigo, tu não ficasse sabendo, não? Na pandemia… (irônica) 

 

Sidney: Na pandemia de gay, né... 

 

Fabris: Eu costumo brincar assim. Porque eu tive ensino religioso, OSPB, educação moral 

e cívica, numa escola Lassalista. Ou seja, a parada mais heteronormativa do mundo. E eu 

sou uma pessoa trans. Olha só... 

 

Sidney: Você não “pegou” cis, Fabris?! (irônico) 

 

Fabris: Não “peguei” cis, olha só! Eu não “peguei” heterossexualidade. Que droga. 

 

Sidney: Poxa! Oportunidade perdida. Próxima morte horrível do texto? 

 

Larissa: Ai, meu deus, vamos lá. Ela vai continuar falando sobre esse estudo, vai falar 

sobre a questão desse contágio social, e ela fala um pouco sobre como que... Ela tenta 

tirar a validade desse argumento de que a transição juvenil ajuda na saúde mental das 

crianças. Então, ela cita um médico, Marcos Evans... Pai da Lilly... (todos riem) Que 

trabalhava numa clínica do “SUS” lá da Inglaterra, e ele se demitiu... Ele era psiquiatra, 

e se demitiu porque alegou que as pessoas estavam usando esse argumento de que jovens 

trans vão se matar, se você não deixar eles transicionarem. E que ele não encontrava base 

científica pra isso. O que é uma grande mentira porque existem diversos estudos também, 

a gente pode deixar o link depois dos estudos que a gente achou, mostrando como é o 

impacto da transição... Ou, na verdade, mais propriamente, do uso de bloqueadores em 

crianças, pra que elas possam lidar melhor com a questão da identidade delas. 



101 
 

 

Carol: Ou seja, como há um decrescente no número de taxa de suicídio de pessoas que 

têm acesso a esse tipo de tratamento. 

 

Sidney: Ela tá distorcendo os fatos. Quando, na verdade, o que acontece é que, quanto 

mais cedo a pessoa se identifica com seu gênero e é acolhida nisso, a taxa de suicídio 

diminui.  

 

Carol: Ela vai fazer outra caricaturização. Ela vai meio que tornar aquilo literal. “Olha, 

se você não deixar a pessoa transicionar, ela vai se matar”. Sendo que a gente sabe que as 

taxas de suicídio são altíssimas. 

 

Larissa: E aí, ela vai chegar num parágrafo... Ai, meu deus do céu... Que eu acho que é 

um dos que mais me incomoda. Ela vai falar sobre como que nessa pesquisa dela sobre 

pessoas trans, nesse momento que ela começou a se interessar sobre isso, como que ela 

começou a ler relatos de jovens trans e como que ela se empatizou com essas pessoas. O 

que eu não duvido, em determinado nível. Mas como que esses relatos de disforia que ela 

leu, que relatavam a ansiedade, dissociação, distúrbio alimentar, automutilação, como que 

isso fez ela se questionar se... Atenção... Todos os avisos de gatilho... Como se, talvez se 

ela tivesse nascido trinta anos antes, ela também poderia ter tentado fazer transição... 

 

Sidney: Trinta anos depois, no caso... 

 

Larissa: Isso, trinta anos depois. Porque o fascínio de escapar da feminilidade teria sido 

enorme. 

 

Sidney: Meu deus... 

 

Carol: E ela volta a cair no discurso das Radfem de que homens trans são mulheres 

querendo escapar da opressão do patriarcado. 

 

Larissa: E que não só homens trans são mulheres tentando escapar da opressão do 

patriarcado, como são mulheres buscando oprimir. 
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Fabris: Nossa, velho! 

 

Larissa: É absurdo. 

 

Sidney: É absurdo. Não tem outra palavra. 

 

Fabris: É errado em tantos níveis. É uma cebola. 

 

Sidney: Uma cebola. Como se fosse, “Ah, gente, eu decidi ser trans. Decidi não me 

conformar com meu gênero aqui, vou transicionar porque eu não quero mais. Chega, 

basta, muda, Brasil!” 

 

Larissa: E ela ainda vai terminar esse parágrafo falando sobre como, talvez, se ela tivesse 

encontrado uma comunidade que ela não encontrou no ambiente em que ela vivia, ela 

pudesse ter sido persuadida a se transformar no filho que o pai dela disse abertamente que 

preferia. 

 

Sidney: Puta que me pariu, J.K.! (revoltado) 

 

Larissa: Eu acho isso muito absurdo, porque... O que dizer? 

 

Sidney: como é que a gente explica o absurdo dessa frase pra quem não entendeu o 

absurdo dessa frase? 

 

Larissa: Bom, tentando explicar o absurdo dessa frase, acho que a gente pode pensar o 

seguinte. Você tem um pai que é tão preconceituoso, que ele não quer ter uma filha 

mulher. Você acha que ele vai ficar de boa tendo um filho trans? 

 

Sidney: Pois é. E aí a Rowling tá dizendo que ela podia virar homem, pra o pai dela ter o 

filho que ele queria. 

 

Carol: Porque homem trans não sofre nadinha com o patriarcado, que é isso! (irônicA) 

 

Sidney: Ia ser muito bem recebido, um homem trans na casa dela, pelo que ela fala...  
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Carol: Se prepara, que ainda tem mais coisa. 

 

Fabris: Ai, não terminou? 

 

Carol: Não! Que é isso! 

 

Larissa: Pensava que a tortura tinha acabado... 

 

Carol: Não, meu filho. Isso aqui é tortura mesmo. É gatilho e transfobia, tá, gente. Ela 

dizia que lia sobre a teoria de gênero na adolescência e se lembrava quão sexless ela se 

sentia, tipo, assexual, na adolescência. E ela vai lembrar da descrição de Colette, que era 

uma escritora, de hermafrodita mental. E ela vai distorcer Simone de Beauvoir pra provar 

o ponto dela. Onde Simone diz que é natural para as mulheres se sentirem meio que 

limitadas pelo sexo e a questão de verdade é porque elas não deveria rejeitar isso? O 

problema é entender por quê elas aceitam isso. E ela vai dizer que é justamente por isso, 

vai dizer que as mulheres querem rejeitar isso se tornando homens trans. (ri com 

descrença) 

 

Sidney: Rejeitar a opressão de gênero se tornando homens. 

 

Carol: Exato. 

 

Sidney: Homens trans são mulheres que não querem ser mulheres porque estão “Chega! 

Basta de opressão! Eu não quero ser mulher, eu quero ser homem!” 

 

Carol: É. Nesse momento, eu tive um pequeno infarto, ela distorcendo Simone de 

Beauvoir pra justificar transfobia... 

 

Sidney: Pois é, olha...Tem mais ou acabou? 

 

Carol: Tem, tem mais sim.  

 

Larissa: Espera aí, gente, onde a gente parou? 
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Carol: To procurando... Aqui, quando ela fala de Colette, depois ela fala de música, e não 

sei quê... Que ajudou ela a passar por esse negócio, meio que implicando que as pessoas 

que transicionam só não procuraram direito. 

 

Sidney: Não procuraram ajuda direito, se não, teriam ficado cis, que é o certo... 

 

Larissa: É. Enfim, aí ela vai falar... Você tá no “Quero ser bem clara” aqui, Carol? 

 

Carol: É. Isso aí. 

 

Larissa: Bom, aí ela vai falar... Porque ela quer ser muito direta… (irônica) 

 

Sidney: Muito clara porque ela já não foi, né? 

 

Larissa: Muito clara. Dizendo que ela acredita, sim, que a transição é uma solução pra 

algumas pessoas que têm disforia. Aí ela fala da questão de 60% a 90% dos adolescentes 

que vão se arrepender, que não vão... 

 

Carol: Que não vão continuar com a transição. 

 

Larissa: Ela fala que eles vão “grow out”, que é tipo, vão sair dessa fase. 

 

Sidney: É uma fase! (rindo descrente) 

 

Carol: Isso é um tipo de discurso tão problemático.  

 

Sidney: E é superficial. Achar que é só uma questão de fase, ou de... 

 

Fabris: De modinha. 

 

Sidney: De modinha, ou pior... Que, no começo, é de patologizar a transgeneridade. Ela 

diz, “Não, eu reconheço que tem pessoas que podem ser doentes o bastante pra precisar 

transicionar. Mas isso não se aplica a todo mundo. Porque, na maioria das vezes, é só uma 
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fase, não é um problema de saúde”. É tratando a transgeneridade como um problema de 

saúde e não como uma questão identitária, social, de identidade de gênero. 

 

Carol: E ela vai chegar, no fim desse parágrafo... Vai falar sobre uma mulher transexual 

que ela conheceu, e tal. E vai meio que usar ela de token. 

 

Sidney: Falamos de token lá em cima.  

 

Fabris: Ai, eu to adorando... 

 

Carol: E ela vai chegar finalmente no assunto do Gender Recognition Certificate, que é o 

que gerou isso tudo. 

 

Sidney: Que é o grande medo das TERFs, que é o banheiro. Porque o banheiro... 

 

Carol: Ela vai falar desse medo das TERFs de homens que não precisam ter cirurgia, nem 

tomar hormônios, para terem um certificado dizendo que são, de fato, mulheres aos olhos 

da lei. E vai dizer que muitas pessoas não sabem dessa conspiração que acontece... 

(irônica) 

 

Sidney: Ai, gente... Ela tá flertando com conspiracionismo mesmo, com teorias... 

 

Fabris: Não, ela não tá flertando. Ela tá criando! 

 

Sidney: Tá aderindo. 

 

Fabris: Não, ela já criou as camadas de conspiracionismo daí. Agora ela só tá jogando a 

merda no ventilador. 

 

Carol: É porque o Gender Recognition Act já existe no Reino Unido. Sendo que ele pedia 

como pré-requisito um diagnóstico de disforia de gênero, a pessoa viver, pelo menos, dois 

anos no UK com esse gênero que adquirir nos papeis, a intenção de viver pra sempre sob 

esse gênero e a aprovação de um painel que pode pedir por mais informações. O que o 

governo tá querendo mudar... O governo da Escócia, né, Lari? 
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Larissa: Isso. Na verdade, o Gender Recognition Act está sendo reformado em todo o 

Reino Unido, mas a Escócia tá adiantada, porque a Escócia é um lugar muito foda. 

Inclusive, eles foram o primeiro país a implementar História LGBT no currículo, esse 

ano. 

 

Sidney: Não é à toa que a Minerva é de lá. 

 

Larissa: Não é, gente? E eles estão começando a se movimentar pra adiantar essa 

atualização do GRA. 

 

Carol: Isso. E por meio de quê? De não ter mais esse requisito do diagnóstico de disforia. 

Mas as outras coisas continuam sendo reais. 

 

Sidney: É porque tirar a obrigatoriedade de um diagnóstico pra pessoas trans é importante 

porque despatologiza a condição. Porque, se você exige um diagnóstico, você está 

dizendo que aquela condição de existência da pessoa é uma questão de saúde e ela precisa 

de um diagnóstico pra resolver isso. Quando a gente já reconhece, hoje, no modelo social 

de reconhecimento de gênero que a identidade de gênero, a transgeneridade não é um 

problema de saúde. Não é de saúde física, muito menos de saúde mental. Inclusive, era 

até descrito como doença mental em alguns códigos de doença... 

 

Carol: Só foi retirado em 2019. 

 

Sidney: Isso, faz pouco tempo. E tirar esse pré- requisito de um laudo significa 

reconhecer, de uma vez por todas, que não é uma questão médica, a sua identidade de 

gênero. 

 

Carol: Exatamente. Aí, ela vai passar por vários... Como é, meu deus? Até esqueci... Ai, 

tô cansada... Tô mentalmente cansada. 

 

Sidney: Cara, é exaustivo, né? 
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Carol: Vários parágrafos falando sobre como, hoje em dia, estamos vivendo o período 

mais misógino, desde os anos 80... Que ela já viveu...  

 

Sidney: Eu não sei. Vocês concordam? Vocês, mulheres. 

 

Larissa: Não. 

 

Carol: Não, com certeza, não. Anos 80 a gente tinha, sei  lá, banheira do Gugu... 

 

Larissa: Eu acho que a gente tá vivendo, definitivamente, um momento em que diversos 

movimentos de direita têm cada vez mais voz. E eu acho que isso é inegável. Mas isso 

não diz respeito só à misoginia. Não é à toa que essa senhora tá aí, publicando esse texto 

num site. Então, eu acho que a gente tá vivendo um momento em que essas questões estão 

muito em evidência.  

 

Carol: É porque tudo, hoje em dia, tá muito mais amplificado... 

 

Sidney: E maior atrito com essas questões. Mas ela vai usar isso pra justificar...”Não 

posso aceitar pessoas trans porque a misoginia tá alta”. 
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14. A questão do assédio nos banheiros 

 

 

Carol: E ela vai falar sobre o abuso que ela sofreu e tal. E vai dizer como ela se preocupa 

com... Ai, gente, ela vai chegar no negócio do banheiro... 

 

Sidney: Sempre chega no banheiro. 

 

Larissa: Eu acho que a questão do banheiro... 

 

Sidney: A questão do banheiro! 

 

Larissa: A questão do banheiro. Acho que a gente, primeiro, tem que se basear em dados. 

Acho que a gente pode dar uma cortada no texto, né? Acho que ninguém merece... 

 

Carol: É, por favor. Gente, se vocês quiserem ler na íntegra, ter essa morte lenta e 

dolorosa... 

 

Larissa: Não, não precisa, não. Deixa pra lá. 

 

Sidney: Não vai, não. Não lê, não. 

 

Larissa: Eu acho que a questão do banheiro, a gente pode resumir em alguns pontos. 

Primeiro, a questão de assédio dentro de banheiro. De como que homens cis usariam essa 

liberdade maior de acesso a um banheiro feminino pra abusar de mulheres... Aí, primeiro, 

a gente tem que olhar pra lugares onde esse acesso ao banheiro já é aberto. A gente tem 

na Argentina, a gente tem na Noruega, e eu acho que na Dinamarca. 

 

Carol: A gente tem aqui também. 

 



109 
 

Larissa: E aqui, é. Nesses lugares, não existe nenhuma evidência de que as taxas de 

assédio no banheiro tenham aumentado, de que existam pessoas se aproveitando disso pra 

assediar mulheres. 

 

Carol: Inclusive, no próprio UK (Reino Unido) já acontece também isso. 

 

Larissa: Porque, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Homem cis, quando quiser, 

vai assediar. 

 

Sidney: Ele vai assediar onde quiser. 

 

Carol: Ele não precisa de ajuda. 

 

Larissa: Ele não vai acordar, um dia, e falar assim, “Gente, acho que vou lá na prefeitura, 

eu vou mudar meu gênero aqui, porque hoje eu queria estuprar alguém”. Se ele quiser 

estuprar, ele vai estuprar. Ele vai invadir o banheiro. Isso não faz o menor sentido, 

principalmente porque a gente tá falando da masculinidade frágil. Você acha que um 

homem cis vai lá mudar o gênero dele... 

 

Carol: Pra sempre... 

 

Larissa: Pra se aproveitar? Não faz o menor sentido. Se ele quiser se aproveitar, ele vai 

se aproveitar da vulnerabilidade do espaço. Vai se aproveitar da falta de segurança ali, de 

não ter alguém garantindo que aquele não seja um espaço vulnerável. Ele não precisa 

mudar o gênero dele num documento pra fazer isso. 

 

Sidney: É um trabalho desnecessário, ele já faz isso sem mudar. 

 

Carol: Mas sabe um tipo de relato que existe, Lari? É o tipo de relato sobre mulheres trans 

sendo atacadas por homens e, vejam só, mulheres cis, por usarem os banheiros. 

 

Sidney: A gente teve um caso recente aqui no Brasil, inclusive, num shopping... Foi no 

Ceará, se eu não me engano? 
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Fabris: Não, foi em Alagoas. 

 

Sidney: Alagoas. A mulher foi arrastada por uma multidão de gente porque ela quis usar 

o banheiro. 

 

Carol: E essas pessoas estão reagindo à ocupação das mulheres trans nos lugares 

exclusivos para mulheres, como se fosse uma coisa nova. Sendo que não é. As mulheres 

trans, no Reino Unido, usam os banheiros desde o Equality Act, de 2010. E não se tem 

esse tipo de relato de mulher trans abusando, assediando mulher cis. 

 

Sidney: Essas taxas não aumentaram. Esse argumento do banheiro é o mais falacioso, e 

o mais fácil de entender. É por isso que ele é tão viralizado. Por isso que, tipo assim, é a 

tia do zap mesmo. Porque é basicamente você criar uma mamadeira de piroca, entendeu, 

pra a transfobia. É dizer “Gente, pessoas trans não são bem-vindas em canto nenhum, mas 

pra eu provar esse ponto, eu vou pegar isso aqui que é absurdo, mas que pode comover 

os seus ânimos o suficiente pra você aderir ao meu medo”. Pra criar essa histeria. E aí, 

você cria todo um argumento baseado em porra nenhuma, que inclusive é contradito pelas 

próprias estatísticas nos lugares em que já ocorre o livre acesso de pessoas trans aos 

banheiros de acordo com seu gênero, e isso não faz a menor diferença pra quem tá 

argumentando, porque o que vale, nesse argumento, não é a factualidade. São as emoções 

que elas causam nas pessoas. Principalmente nas mulheres cis. É esse medo desse monstro 

que se cria a partir desse argumento, pra você, no fundo, no fundo, admitir que, na 

verdade, pessoas trans não são bem-vindas em lugar nenhum. Não é só no banheiro. 

 

Larissa: Tem um ponto que ela levanta que eu acho que, talvez, seja exatamente o que ela 

esteja querendo dizer, quando ela fala sobre a questão do banheiro. E que é algo que eu 

não sei... Eu tenho tentado elaborar, desde que eu li o texto e, depois, conversando com 

Igor, conversando com Carol. Eu não tenho uma opinião fechada. Apesar de ainda me 

parecer que é uma coisa que não tem dado material pra dar respaldo. Mas, que me parece 

que o problema dela com o banheiro não é o perigo de homens cis se passarem por 

mulheres pra assediar. E, sim, como que, já que essa alteração na lei faria com que você 

não precisasse passar por tratamento hormonal, você poderia ter mulheres trans que têm 

uma aparência ainda lida como masculina entrando em um espaço que seria um espaço 

seguro para mulheres. E aí, como que mulheres que já foram assediadas nesses espaços, 
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que já foram estupradas nesses espaços, agredidas, como que elas lidariam com isso. 

Como se fosse uma espécie de gatilho. Parece que o medo dela não é que os homens cis 

vão se passar de mulheres pra assediar, mas que mulheres trans que não tenham passado 

por um processo de hormonização possam ser um gatilho para mulheres cis que foram 

assediadas nesses espaços. 

 

Carol: Só que as TERFs ficam tanto nessa ânsia de atacar mulher trans, que elas esquecem 

que um homem trans, pós transição, sendo obrigado a usar um espaço desse é tão gatilho 

quanto. (rindo nervoso) 

 

Sidney: Também. Não tem, gente, não tem base na realidade. É o puro medo da coisa. 

 

Carol: Tem até uma foto que viralizou, que é de um homem trans que foi obrigado a usar 

um banheiro feminino. Ele tirou uma foto. Barbado, e tal. E ele botou na legenda assim, 

“Você acha que eu pertenço a esse espaço aqui?” 

 

Sidney: Ai, bom... Tem mais ou vamos acabar, gente? Eu tô exausto. 

 

Larissa: Ela fala basicamente sobre isso, e ela vai dizer que ela não quer usar o assédio 

dela,, ela não falou do assédio dela como uma forma de se vitimizar. Embora, aqui, eu 

leria como isso... Mas, de qualquer forma, eu acho importante dizer que, obviamente, isso 

não é... 

 

Sidney: A gente não tá invalidando o fato de ela ter sido... 

 

Carol: O abuso que ela sofreu. 

 

Larissa: A experiência dela... 

 

Sidney: Bom, de qualquer maneira, quem tá invalidando a violência é ela, a violências 

que as pessoas trans sofrem. 
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Carol: Não tem como negar que certos discursos causam certos tipos de reação. Você 

jogar um fato desse numa carta dessa vai ter um motivo. Principalmente uma escritora 

tão consciente do que ela faz quanto J. K. Rowling é. 

 

Sidney: É o de comover, de mexer com as emoções. Porque, como não tem base na 

realidade, você só pode apelar pra o emocional das pessoas, pra construir esse medo. 
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15. O argumento final do texto 

 

 

Carol: Só que eu só queria terminar dizendo que, várias vezes no texto, ela vai dizer que 

“Ah, eu lutaria por pessoas trans, se elas sofressem algum tipo de opressão”. 

 

Fabris: Nossa... Se? (descrente) 

 

Sidney: SE!  

 

Carol: Essa é a hora que você para e respira... 

 

Sidney: É. Tá bem feio. Tá bem feio, Rowling. 

 

Carol: Se a Terra girasse, se o Sol iluminasse, se a noite fosse escura... 

 

Sidney: Esse é o pior. Esse, pra mim, é o ponto alto da bosta inteira, porque é assim, 

“Gente, eu falei tudo isso, todas essas bostas aqui bem feitas, bem escrita, mas, tipo assim, 

eu não sou transfóbica porque, no dia que vocês me provarem que existe transfobia, eu 

vou ser a primeira a ser contra”. Mas como não existe, é claro que eu não vou ser contra 

isso que não existe... Ou seja, outra vez o negacionismo, sendo que tem dados, tem 

estatísticas que dizem que a violência por motivação transfóbica é um fato. É um fato 

comprovado por pesquisas, por estatísticas. Inclusive, somente pela mera observação da 

realidade. Gente, tem vídeo na internet de pessoas trans apanhando na rua por nada! Só 

por serem trans! Como é que ela diz que não tem pessoas trans sofrendo violência? Que 

tipo de imbecilidade é essa, J. K. Rowling? Eu não sei classificar a desonestidade desse 

tipo de argumento dessa frase final e colocada nesse texto inteiro que é só pra você 

justificar a sua completa e total ausência de alteridade para com pessoas cuja realidade 

você não compreende. E você não busca compreender. E aí, você está se orgulhando e se 

gabando de ter lido e de ter estudado coisas completamente esdrúxulas, coisas que negam, 

inclusive, fatos científicos, estatísticos, sociais, de ciências humanas; só pra justificar... 

Porque você sabe escrever muito bem, a sua transfobia. Não é possível. Não tem outro 
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nome pra isso, se não transfobia ativa. Você está ativamente agindo transfobicamente. 

(revoltado) 

 

Larissa: Eu queria só comentar mais uma coisa. Não é do texto, mas aquela Magdalen 

Berns... Não, na verdade, foi a Maya. A Maya postou um tweet, que eu li, que ela cita 

uma instituição lá, Fair Play For Women, e essa instituição luta pelos direitos das 

mulheres e meninas, mas que tem um cunho Radfem. E tem um artigo lá, quando você 

vai procurar, em que elas estão meio que questionando a vulnerabilidade da população 

trans. E o argumento que eles usam é... Eles pegam um gráfico de mortes no Reino Unido 

e mostram que, na verdade, as pessoas trans não morrem mais que mulheres ou homens 

cis... E quando você lê um negócio desse, o que veio na minha cabeça, imediatamente, 

foi a galera que fala que é um absurdo existir, por exemplo, feminicídio, porque os 

homens morrem mais que as mulheres. 

 

(todos riem um riso cansado e descrente) 

 

Fabris: Basicamente isso. 

 

Sidney: Existe um negócio chamado tipificação de crime, entendeu, gente? A motivação 

do crime faz diferença. Tá bom? Fica aí a dica. O fato de um número ser maior do que o 

outro não anula a motivação do crime ser odioso. Ai, eu quero encerrar, gente. Eu quero 

encerrar. 

 

Carol: Pra encerrar esse tópico da carta, eu queria recomendar pra vocês lerem o texto da 

ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, sobre disforia de gênero de 

início rápido e contágio social. Inclusive, eu pequei essa recomendação na live de 

Amanda.  
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16. É possível separar autor e obra? 

 

 

Carol: E o pessoal tá falando nos comentários, Sid, e eu acho importante a gente 

mencionar aqui, a gente tocar na questão de separação entre autor e obra...  

 

Sidney: Ai... vocês querem mesmo a minha opinião? 

 

Carol: Eu acho que a gente, como produtor de conteúdo, a gente tem que falar sobre o 

elefante na sala... 

 

Larissa: O hipogrifo na sala... 

 

Sidney: Pra mim, a separação de autor e obra é um grande foda-se, agora, entendeu? É 

um grande “vá para a merda”. Ela sinalizou, inclusive, no texto, que ela se preocupa com 

o dinheiro que ela investe nas causas dela. Então, eu sabendo disso, e sabendo desses 

posicionamentos claramente transfóbicos, conspiracionistas, de uma pessoa 

completamente dissociada e descolada da realidade, eu não posso mais compactuar com 

a obra dessa pessoa. Porque o dinheiro que eu consumir, que eu gastar com a obra dessa 

pessoa vai estar financiando essa mentalidade de merda. Então, eu, Sidney Andrade, não 

consigo dissociar porque a mulher é milionária. E eu não quero contribuir mais com a 

riqueza dessa mulher que está me dizendo que está disposta a financiar coisas para a 

transfobia dela. Então, como é que eu posso dissociar autor de obra, quando eu sei que o 

dinheiro que eu gasto com a obra dessa autora vai pra causas que eu detesto? Pra causas 

que eu rejeito e que eu nego, e que eu acho desprezíveis? Não consigo, gente! Não é 

possível dissociar autor de obra! (revoltado) 

 

Larissa: Mas eu acho, Sid, que isso é uma coisa bem clara, na minha cabeça, também. 

Mas eu acho que a grande questão das pessoas, com relação à separação de autor e obra, 

não tá necessariamente na questão de dinheiro. E sim no fato de “Isso quer dizer que eu 

preciso parar de ler Harry Potter?” 
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Sidney: Não. Você já tem, já gastou... Pra mim, é o seguinte... A grande mudança, pra 

mim, não é daqui pra trás. Não é o que eu vivi, não é o que eu experimentei com Harry 

Potter. É daqui pra a frente, o que eu vou fazer. Eu vou comprar mais livro de Harry 

Potter? Não vou, porque vai pra ela. Eu vou entrar na fila do cinema pra assistir Animais 

Fantásticos? Não vou, porque vai pra essa pessoa odiável. 

 

Larissa: Que, além de tudo, é uma bosta, né… (rindo) 

 

Sidney (ainda revoltado): Né... O meu problema com essa polêmica... E é uma falsa 

polêmica, separar autor de obra. É que está, com essa pergunta, procurando-se um 

pretexto pra você continuar confortavelmente sem questionar as consequências que os 

seus atos de consumo têm diante das causas que você acredita. Eu não posso devolver o 

dinheiro dos funkos Pop que eu comprei de Harry Potter. Não posso. Mas eu vou comprar 

mais Funko Pop de Harry Potter? Não vou, porque eu sei que os royalties vão pra essa 

pessoa... Então, a minha posição pessoal, no caso, é... Inclusive, é uma posição que bota 

em cheque a minha própria posição de produtor de conteúdo sobre ela. E a gente já 

discutiu isso na coordenação do próprio Estação, inclusive. Tipo, como é que eu lido com 

o fato de que, toda semana, eu vou estar falando dessa autora e, sem querer, mas falando 

e estimulando pessoas a consumirem essa obra dessa autora. Eu não quero mais estimular 

as pessoas. Eu estou completamente desmotivado de estimular pessoas a lerem a obra. 

Você já leu? Tudo bem. Mas recomendar? “Eu nunca li, quero ler, compro os sete livros?” 

Não compra, você vai dar dinheiro pra essa jumenta. Tô revoltado. Eu queria só encerrar 

essa live com as posições de vocês sobre a relação de vocês quanto a isso. Eu vou deixar 

a Fabris por último, porque a Fabris é a mais afetada pela discussão toda de separar autor 

e obra. Mas, enfim, essa é a minha posição, e é o meu sentimento, sobretudo, o fato de 

que sou uma pessoa que acredito firmemente que, assim como você não pode não só ser 

não-racista, você tem que ser antirracista. E isso serve pra qualquer tipo de opressão. Não 

condiz com a mentalidade de ser antitransfóbico você financiar obras de pessoas 

transfóbicas. Pra mim, é tão claro quanto isso. É claro que a minha experiência de leitor, 

que é uma experiência longa. Eu tenho 15 anos de leitor de Harry Potter. Eu não posso 

apagar. Isso faz parte da minha história... É por isso que é mais triste ainda pra mim ter 

que admitir que essa autora que eu admirava muito se tornou essa pessoa odiável. Essa 

pessoa detestável. E pra mim isso é o lamentável. E a minha relação com a obra continua, 

porque ela faz parte de como eu criei a minha identidade. Mas dizer que eu vou continuar 
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estimulando e incentivando obras dessa autora, não condiz mais com meu modo de ser, 

meu modo de pensar e, principalmente, o meu modo de agir. Porque eu não gosto de saber 

que eu estou agindo de contra aos meus princípios. É claro que a gente pode agir de 

encontro aos próprios princípios sem estar ciente disso. Mas eu estou ciente da transfobia 

dela, eu não posso mais olhar pra trás. Virar a cabeça, virar os olhos e fingir que nada está 

acontecendo, porque isso seria irresponsável e seria, inclusive, hipócrita da minha parte. 

Eu que prezo por uma sociedade menos capacitista, menos homofóbica, é claro que eu 

não posso compactuar com uma autora que está claramente destilando seu ódio para uma 

parcela da população vulnerável e que está dizendo que vai... Pode até tomar medidas pra 

que essa população seja impedida de existir. Carol, você... 

 

Carol: Eu acredito que essa história de separar autor e obra é um conto de fadas. Obras 

não saem, não existem, do nada. Obra não surge por geração espontânea. Querendo ou 

não, explícita ou implicitamente, o autor vai colocar a visão de mundo dele ali, sendo na 

menor vírgula que seja. Mas eu, como produtora de conteúdo, por outro lado, também 

não vou mais consumir produtos da obra e estar em fila pra ver Animais Fantásticos, nada 

do tipo; mas também não consigo negar que Harry Potter fez parte de toda a minha vida, 

praticamente cresci com esses livros, aprendi a ler com eles. E o fato de ela ser essa pessoa 

detestável, eu não consigo perder o apego a essa  obra que me marcou tanto. Mas eu 

pretendo não consumir mais nada dela. O Ickabog, desde os tais tweets, eu não consigo 

mais ler, sabe. 

 

Sidney: Nossa, inclusive, eu desisti também. Eu ia ler no final, mas agora, nem isso. 

 

Carol: Nem isso. Parei na metade, não quero nem... Mas como produtora, eu penso que o 

tipo de conteúdo que eu produzo... Inclusive, eu conversei muito com Larissa, que ela tá 

também lá na Casa Elefante... Altas conversas, altos desgraçamentos... E o conteúdo que 

a gente produz é um tipo de conteúdo que estimula a visão crítica desses pontos 

problemáticos da obra. E eu acho que é uma coisa que vale a pena continuar falando 

justamente por isso, por ser o tipo de visão que a gente encontra lá, encontra aqui no 

Estação. Eu acho que é necessário ter, sabe, Sid? 

 

Sidney: Claro. É uma visão completamente válida também. Felipe, e você, meu querido? 
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Larissa: Felipe pediu pra eu falar primeiro... Ou você já pensou em alguma coisa? 

 

Felipe: Fala, por favor, Larissa. 

 

Sidney: Tá bom. 

 

Larissa: Eu compartilho muito, eu entendo muito seu ponto. Sid. Concordo bastante. Eu 

concordo muito com Carol também. O timming é uma coisa impressionante, né... No dia 

que eu voltei a escrever roteiros pra podcast, ela tuitou o negócio de pessoas que 

menstruam. 

 

Carol: “Garras e Folhas de Chá” (podcast da Larissa), escutem. 

 

Larissa: Meu deus do céu, como é que pode o timming? Puta merda. Mas, enfim, eu acho, 

como eu falei pra Carol e como ela mencionou também, que a gente se sente 

responsabilizado de trazer pessoas pra esse universo, de estimular as pessoas a consumir. 

E eu acho que é justo a gente se sentir responsabilizado. A gente tem, sim, que se 

responsabilizar por essas coisas. Mas eu também acho que essa adesão das pessoas ao 

universo de Harry Potter vai continuar, independente do que a gente faça. E eu gostaria 

de contribuir pra que as pessoas que vão entrar pra este universo, ou que já estão nesse 

universo e que ainda não pensam de forma crítica sobre a história, eu gostaria de ajudar 

essas pessoas a pensar de forma crítica. Eu não me sinto 100% confortável fazendo isso. 

Não estou 100% de boa, não estou tranquila, não estou de consciência limpa... 

 

Carol: Tô nessas também... 

 

Larissa: Assim como não estava antes. Porque antes da questão da transfobia, existiam 

diversas questões na história, que me incomodavam muito. E eu sinto que, assim como a 

questão da gordofobia, por exemplo, que eu cheguei a fazer um episódio sobre isso, é 

uma coisa que me atinge diretamente, que me machuca, todas as vezes que eu leio os 

livros eu me sinto pessoalmente atacada por isso. E, ainda assim, eu acho que, como uma 

pessoa gorda que consome esse conteúdo, eu me sinto na obrigação de apontar pra que 

pessoas que ainda não perceberam isso possam perceber. Então, é muito difícil isso, na 

verdade. Eu não acho que a gente consiga separa autor e obra, eu acho até que a transfobia, 
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especificamente, da Rowling não vazou pra Harry Potter. Ali, pelo menos, eu nunca 

percebi nada. Talvez, de uma forma até mais sutil apareça de alguma forma. 

 

Carol: E a gente vai falar sobre isso, em algum ponto. 

 

Larissa: A gente vai chegar a mencionar sobre isso, em algum ponto. Mas eu acho que é 

uma coisa que eu levo em consideração. Ela é uma obra usada para propagar ideais dos 

quais eu discordo? Ela é uma obra usada para propagar transfobia? Eu não acho que seja. 

Acho que ela até possa ter algum elemento que viria de uma coisa até meio inconsciente. 

Mas eu acho que a nossa função, como pessoas que estão publicamente falando sobre 

Harry Potter há muito tempo... E acho que é o caso de todo mundo aqui. A gente tem a 

obrigação... Não a obrigação, ninguém é obrigado a nada. Mas eu acho que a gente tem 

essa responsabilidade que a gente pode abraçar de ter essa leitura crítica. Eu acho que a 

gente, simplesmente, abandonar uma obra que tem o impacto que teve na cultura mundial, 

demonstra uma certa... Não sei. Eu sinto como se fosse, tipo assim, “Eu estou desistindo”. 

E eu não acho que a gente deva desistir de coisas que podem impactar muitas pessoas. 

Mas eu também entendo quem desiste. Eu entendo 100% quem jogou pro alto e falou 

“Não quero mais essa merda, vai se foder!” Eu entendo e respeito, e compartilho do 

sentimento de revolta. Mas eu acho que existe também uma possibilidade da gente usar 

essa revolta como uma força de transformação da forma como as pessoas leem a obra. 

 

Sidney: Felipe, agora é você. Não tem como escapar. 

 

Felipe: Ai... (suspira pesado) Enquanto as meninas estavam falando sobre toda a carta 

aberta que ela escreveu, eu só consegui ficar aqui... vocês perceberam que eu fiquei 

calado. Mas é porque eu, literalmente, deitei aqui no chão, fiquei encarando o teto e me 

sentindo mal, e mal, e mais mal ainda. Sobre a questão de separar a obra do autor, eu 

concordo plenamente com tudo que o Sid falou, eu acho que isso é uma fantasia que não 

tem como se sustentar. Especialmente nos dias de hoje, porque a gente vive num culto à 

personalidade, a gente transforma pessoas em famosos e a gente vai lá e diz “Olha, você 

é fada sensata, você é incrível”. “Parabéns, você tá certo, tá sempre certo!”. E a gente 

percebe que o pedestal dessa pessoa pode ser de barro e pode estar quebrando há muito 

tempo, a gente só não viu. 
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Sidney: Sem falar que, como separar obra do autor, quando o autor tá no Twitter todo dia, 

na sua timeline? 

 

Carol: Difícil, né. (rindo) 

 

Felipe: Como separar obra de autor, quando o autor é uma marca? E essa marca tá nos 

livros, é essa marca que vai fazer dinheiro pra empresas, é essa marca do autor que vai 

estar em parques de diversão, querendo ou não. Eu acho que a questão, agora, pelo menos 

eu espero que as pessoas tentem buscar isso, é uma questão de maturidade. De 

responsabilidade mesmo, como a Larissa falou. Porque, quando a gente pensa que um 

banco fez uma coisa extremamente questionável, uma empresa fez uma coisa 

extremamente questionável, extremamente antiética, a gente meio que deixa pra lá. 

Porque é uma empresa, né? A gente já espera que esse tipo de multicorporação gigante 

seja antiética. Mas quando a gente tá falando de um escritor, um ator, um roteirista, um 

cineasta; isso afeta muito a gente porque é algo pessoal. Porque a gente consome arte pra 

poder escapar do nosso dia-a-dia. A gente consome arte porque a gente precisa de 

representatividade e nos enxergar. E questionar, e pensar. E é essa a questão de crescer, 

a gente começar a perceber que existem pessoas ali e que, às vezes, essas pessoas não são 

simplesmente boas ou más. Eu vi muita gente falando coisas do tipo “Ah, agora a Emma 

Watson escreveu Harry Potter!”  

 

Sidney: Eu acho isso bobo, né...Infantil. 

 

Felipe: Eu concordo. Porque a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que cada vez 

que uma outra pessoa comprar um Box novo de Harry Potter, ou comprar uma nova 

edição da Rocco que ela não vai revisar (Sid ri), esse dinheiro, de alguma maneira, vai 

pra J. K. Rowling. Eu acho que outra questão, também, é a gente não se distanciar da 

autora mesmo. No sentido de discutir ela. Porque eu lembro quando eu vi um tweet de 

alguém, eu não vou lembrar a arroba agora, dizendo que o pseudônimo que ela pegou pra 

escrever o Cormoran Strike é Robert Galbraith, e é o mesmo nome de um cara que 

também defendia a questão... Eu achei isso um pouco conspiracionista. E afasta da 

questão de que a gente admirava essa pessoa. A J. K. Rowling ainda escreveu uma obra 

que tem, sim, elementos progressistas, que fala um pouco sobre fascismo... E ela também 

é transfóbica. Ela também não sabe representar pessoas de outras etnias. Ela também, 
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quando vai fazer uma entrevista, fala “Ah, eu apoio gays e lésbicas”, mas ela nunca 

mencionou bissexuais, mas ela nunca falou LGBT especificamente. Tirar um pouquinho 

da nossa culpa também e entender que, sim, uma pessoa que vai lá no Twitter e fala mal 

do Trump também pode estar errada. Eu acho que não é simples, é muito complexo. A 

minha relação com Harry Potter já tava azedando faz muito tempo. Eu diria que desde 

Criança Amaldiçoada. Mas eu acho que talvez desde antes, quando ela fez aquele tweet 

revelando que, supostamente, a licantropia seria um paralelo do mundo bruxo com o HIV. 

E eu fiquei, tipo, “Pera, o quê?!” Foi um tabefe na minha cara. 

 

Sidney: Esse foi um texto do Pottermore. 

 

Felipe: Foi um texto do Pottermore, desnecessário. E que foi o primeiro tabefe. Eu acho 

que se esse soco ainda não teve esse impacto, procure pensar. Eu tô lembrando muito, 

agora, de um vídeo ensaio de três partes, é gigante. Eu sei que tá legendado em algum 

lugar do Youtube. Da Lindsay Ellen... 

 

Carol: Nossa, sim, maravilhosa! 

 

Felipe: Maravilhosa. E ela fala sobre a trilogia do Hobbit. Porque ela sempre foi uma 

grande fã de O Senhor dos Anéis. Especificamente dos filmes. E ela fala, na terceira parte, 

sobre toda a questão da produção do Hobbit, como ela foi problemática. E o principal 

ponto é que, pra que esses filmes saíssem, pra que essa trilogia de filmes vazia e cheia de 

CGI horrível que muita gente não gostou, leis trabalhistas de atores tiveram que ser 

mudadas. É coisa do presidente da Warner Bros encontrando o presidente da Nova 

Zelândia pra mudar leis trabalhistas. De atores, de pessoas, de gente que recebe, que tem 

questões reais, pagamento, sobreviver... E é tudo pra quê? Pra a gente consumir uma 

trilogia de filmes em IMAX que nem é tão boa assim. Então, Harry Potter, pra mim, ainda 

vai continuar tendo um lugar muito sentimental no meu coração. Eu ainda vou continuar 

pensando em como Harry conseguiu escapar de casa e da vida chata e achar aceitação. 

Mas eu acho que tá na hora de a gente pisar um pouco no freio. Tá na hora da gente 

amadurecer a nossa conversa. 

 

Sidney: Fabris, minha querida, você. Pra encerrarmos... Fabris? 
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Fabris: Ah... To ouvindo... To aqui, respirando. 

 

Sidney: Imagino. 

 

Fabris: Então, acho que a gente é um processo daquilo que a gente viu, da nossa cultura, 

do que a gente leu, do que a gente viu no cinema, nos livros... Se a gente tá hoje aqui num 

programa que fala sobre Harry Potter, que tem o nome de Estação 9¾ , é porque isso foi 

importante pra a gente em determinado momento. A nossa vivência tá transpassada por 

isso. Eu lembro, às vezes, que eu fui no cinema com a minha esposa, ver os filmes. Eu 

tenho todos os livros. Eu tenho os Blu-rays da coleção. Sempre que tá passando na 

televisão, eu vejo. E nada vai apagar essa nossa vivência. Eu acho que o momento que a 

gente tá, aqui, discutindo, dá pra sentir uma tristeza na voz de todo mundo. De decepção. 

Eu acho que é um momento que ninguém queria estar vivendo. É impossível, na verdade, 

a gente separar a obra da escritora. É diferente, por exemplo, a gente pegar um livro que 

foi escrito há 100 anos atrás, e falar que a autora vivia tal realidade, era um outro 

momento. A J. K. não tem essa desculpa. Ela tá fazendo as escolhas dela. Claro, ela tem 

o direito de escolher o caminho... Sei lá, queimar o dinheiro dela, se ela quiser, ela queima. 

Só que isso, em momento algum, dá o direito de ela fazer o que ela tá fazendo. De 

invisibilizar, de desvalorizar os sentimentos e os sofrimentos de pessoas em todo o 

mundo, que estão morrendo, que estão sendo agredidas. E na bolha maravilhosa dela, é 

uma escolha, é uma modinha, é um fetiche pra assediar mulheres. Sei lá o que tem na 

cabeça dela. É o que foi dito, a gente já gastou uma grana enorme com isso e, por exemplo, 

eu, pessoalmente, tenho a mesma postura do que eu tenho com um certo restaurante de 

comida famoso por aí que apoia o Bolsonaro. Eu simplesmente, por mais que eu goste 

do... 

 

Sidney: Do sanduíche? 

 

Fabris: Não, não é de sanduiche, não. É do camarão. Eu não vou lá mais. Simples assim. 

Então, é a mesma forma que eu tenho de pensar em relação a isso, à postura dela. Ela não 

me quer. Beleza, se uma pessoa trans, pra ela, a ofende tanto, então o meu dinheiro 

também vai ofender ela. Saca? É mais ou menos isso. É um pacote completo. Da mesma 

forma que ela não me quer como pessoa, basicamente, com o que ela tá falando nas 
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postagens e no que ela diz; ela também não vai querer meu dinheiro. Então, eu também 

encaro da mesma forma. 

 

Sidney: A recíproca é verdadeira. 

 

Fabris: Exato. A recíproca é verdadeira. Eu não quero mais ir no cinema, pegar fila, 

comprar pré estreia de um filme de uma pessoa que me invisibiliza, que não me quer 

como consumidora. Por que eu vou querer ela? Simples assim. Não é questão de 

cancelamento. 

 

Sidney: Não dá nem pra cancelar a J. K. Rowling, gente, pelo amor de deus. 

 

Fabris: Não é cancelamento. Simplesmente, eu to obliterando ela. Eu aceitei o convite 

exatamente pra fazer esse desabafo. E eu, de forma alguma, quero que outras pessoas... 

“Ah, porque o Sidney... Porque a Fabris... A Larissa, Carol, Felipe têm uma posição”; não 

quer dizer que nós estamos certos. Quer dizer que a gente tem uma posição e a gente não 

tá a fim de cagar regra pra ninguém. Eu acho que se a pessoa ainda diz “Não, eu vou ver 

os filmes, eu vou dar dinheiro...” Cara, vai fundo. Mas não me cobre essa postura, porque 

eu não vou ter. Eu não consigo, realmente, separar a autora da obra. E eu vou estar sempre 

julgando depois de tudo que aconteceu recentemente. Esse é o fato. Então, é vida que 

segue. Parabéns pra quem consegue. Eu não consigo. 

 

Sidney: Eu tô rindo, mas é de nervoso. (rindo nervosamente) 

 

Larissa: Cada K é uma lágrima. Eu posso fazer um complemento ao que a Fabris falou? 

Eu acho que esse questionamento que a gente fica, essa dor que a gente tá sentindo, essa 

decepção é uma coisa que boa parte do fandom tá sentindo nesse momento. E a gente se 

cobra muito, a gente se culpa muito de tomar a atitude certa. O que é o certo a se fazer 

agora? O que eu faço? Eu acho que o que existe de consenso, com todo mundo que eu 

conversei, é que o ideal é não dar dinheiro pra ela. Assiste o filme pirata. Pirate Bay tá 

aí, gente. Baixe tudo que você quiser baixar. Pirateia os livros. Compra arte de artistas... 

 

Carol: Não licenciados. 
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Larissa: Não licenciados. Eu acho que existe uma forma alternativa de você consumir 

esse conteúdo, se você ainda se interessa em consumir ele. Agora, quanto ao consumir ou 

não, eu acredito... E isso é uma coisa que eu tento pensar, com relação não só a Harry 

Potter, mas com diversas outras questões da minha vida... Assim, eu me defino como uma 

grande emocionada das artes... Eu não consigo, simplesmente, falar que vou parar de ler. 

Porque um livro, pra mim, não é um livro. Não é uma história, é uma parte de mim. Então, 

eu acho que a gente precisa ser muito honesto consigo mesmo. Fazer uma autoanálise. E 

eu acho que a decisão que a gente toma sobre consumir ou não tem que ser muito 

consciente. E ela é muito individual. É uma escolha muito subjetiva. Eu só acho que quem 

escolher continuar consumindo, se você tem um compromisso com grupos vulneráveis e 

você escolhe continuar consumindo, não só Harry Potter, mas qualquer obra que seja 

produzida por pessoas que têm posicionamentos problemáticos, você tem que ter um 

compromisso com a crítica. Você tem que se comprometer a ter uma leitura crítica, a ter 

uma audição crítica, quando tiver falando de música. Quando você for falar de arte, você 

tem que ter uma visão crítica e não se isentar. Essa coisa de “Emma Watson escreveu 

Harry Potter” não faz o menor sentido. Você não pode simplesmente apagar aquilo ali. 

Mas eu acho que você pode abordar isso de forma madura. A gente não precisa 

simplesmente cancelar. Acabou. Quem é J. K. Rowling? Nunca ouvi falar. Morreu. Mas 

a gente não precisa também passar a mão na cabeça dela. E nem passar a mão na nossa 

cabeça, gente. A gente tem que ser muito realista e muito maduro nesse tipo de situação. 

É uma escolha muito subjetiva e ela tem que, necessariamente, passar por uma crítica. 
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17. Encerramento e divulgações dos participantes 
 

 

Sidney: Bom, dito tudo isso, a gente vai encerrar por aqui. Se você quiser mandar e-mails 

ou mensagens pra a gente repercutir no nosso episódio de Berradores, você pode mandar 

pelo @estacao934 tanto no Twitter, quanto no Instagram. Você pode entrar no grupo dos 

Alohomores do Estação 9¾ no Facebook ou você pode mandar um e-mail para 

berrador.934@gmail.com.  

 

Felipe: Sid! Eu tenho algumas recomendações, se o pessoal quiser, pra compartilhar. 

Primeiro, do site que eu escrevo, Coop Geeks. A gente tá fazendo várias matérias pro mês 

do orgulho LGBTQ. Então, sim, tem artigos com personagens trans na Cultura Pop, tem 

personagens não-binários, tem muita coisa que a gente tá publicando. Esse episódio, 

obviamente, não vai sair agora em junho. Mas você que tá assistindo à live pode ir lá dar 

uma olhada. Tem duas revistas para a qual eu escrevi contos e que eu acho que seria 

incrível vocês darem uma olhada. A primeira é a Revista Mafagafo e a segunda é a Revista 

Alcateia, porque elas estão sempre procurando autores novos. Têm aberturas de editais 

para escritores de todos os tipos. Então, tem escritores do Norte, do Nordeste, escritores 

LGBT, tem trans, tem travestis, tem não-binários. Então, por favor, deem visibilidade, 

porque essas revistas são publicadas gratuitamente e, principalmente, os autores que 

escrevem são pagos. Então, por favor, deem uma olhada lá, porque tem muita gente 

incrível que pode ganhar muita visibilidade. E eu tenho quatro indicações de pessoas 

LGBTQ que estão produzindo conteúdo pra a internet. São três podcasts. O “Poc de 

Cultura”, que são pessoas incríveis. Tem gente do Nordeste, tem gente negra e todos são 

gays. O “Para-choque de Monstro”, que são de meninas lésbicas, que eu acho incrível. É 

o melhor nome do mundo. O “Bem Viados Podcast”, que eu tô acompanhando desde o 

primeiro episódio, eles são incríveis, são divertidos e a gente sempre acaba interagindo 

no Twitter. E o Canal da Rita Von Hunty, por favor. Por favor, vão atrás. Ela é 

maravilhosa. E os vídeos são sempre muito didáticos. Então, se você quer entender todas 

essas questões, vão atrás. E todos os textos que a gente utilizou nessa pauta gigante, a 

gente vai tentar disponibilizar mais tarde. 
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Sidney: A maioria deles está aqui na descrição desse vídeo já. E vai estar na descrição do 

podcast, quando ele for publicado. 

 

Felipe: Isso. 

 

Sidney: Tá. Lari, você quer divulgar alguma coisa? 

 

Larissa: Ah, a hipocrisia de divulgar um podcast de Harry Potter é foda, né? (ri) Bom, eu 

vou indicar meu podcast, que é uma parada que eu tento de fazer essa leitura crítica, não 

só sobre comunidade LGBT, mas sobre diversos outros pontos. Porque o que não falta 

em Harry Potter é coisa pra criticar. O podcast se chama “Garras e Folhas de Chá”. Ele 

tá em todos esses agregadores de podcast aí. E eu to no Instagram e no Twitter também 

com o @garrasefolhas. 

 

Sidney: Fabris, você quer fazer alguma divulgação? 

 

Fabris: Eu quero divulgar o podcast “Frequências Abertas”, que a gente fala do universo 

ficcional de Jornada nas Estrelas. E a gente problematiza muito lá também. A gente tem 

episódios que falam de todas as séries, dos filmes. Da última série aí do Picard, a gente 

também comentou. E também tem o “Leia Como Uma Garota”, que é daqui e fica o 

convite pra todas participarem. 

 

Sidney: Carol, você quer falar do “Leia Como Uma Garota”? 

 

Carol: Siiiiim! Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tecpix! Não, mentira. Vamos 

falar do “Leia Como Uma Garota”, que é o spin-off aqui da casa, que é pra estimular 

mesmo a leitura de mulheres e das obras. A gente tá... Daqui a três meses? A gente já vai 

ter terminado Emma. Não sei em que pé a gente vai estar. Mas... 

 

Larissa: Se ninguém tiver morrido de tédio lendo esse livro... 

 

Sidney: Eita, porra! 
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Carol: Não, de tédio, a gente não tá morrendo. A gente tá morrendo de ódio. Inclusive, as 

discussões estão sendo ótimas porque tá catartizando todo o ódio que a gente tem. 

 

Sidney: Movidas na força do ódio. 

 

Carol: Os nossos programas estão saindo aqui no feed do Estação, vocês podem escutar. 

Já saiu sobre Chimamanda, já saiu sobre Agatha Christie. A gente problematizou, falou 

de coisa legal. 

 

Sidney: Foi tudo em minha vida esse programa sobre “Um Corpo na Biblioteca”.  

 

Fabris: Desculpa... 

 

Sidney: Nada! Foi ótimo. 

 

Carol: Escutem mesmo, a gente tem um monte de menina incrível no grupo, falando sobre 

tudo. A gente faz o máximo... 

 

Sidney: E se as mulheres que nos ouvem quiserem participar do “Leia Como Uma 

Garota”, como faz, Carol? 

 

Carol: Elas podem ir em estacao934.com.br, e vai estar lá o link do nosso formulário pra 

participar. Só as meninas. Temos meninas trans, Fabris está lá, maravilhosa. 

 

Sidney: Fabris arrasa. 

 

Carol: Participa, gente, é tão legal! A gente conversa tanta coisa importante e a gente 

conversa tanta merda. 

 

Sidney: Eu ouvi dizer que é um clube bem movimentado. Se você quer fazer parte do 

clube do livro... 

 

Larissa: Eu e Carol também participamos do Casa, né… Não me bate, Igor. Eu esqueci 

de falar, desculpe.Você quer falar, Carol? 
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Carol: Pode falar, já que eu já dei esse aqui... 

 

Larissa: A gente faz parte do “A Casa Elefante”, que é um podcast que relê Harry Potter 

capítulo a capítulo, de forma crítica. E a gente tenta sempre apontar os problemas. Mas é 

um podcast muito divertido, a gente curte muito fazer. E tá no ar a segunda temporada, 

que é sobre a Câmara Secreta. E, esse final de semana, a gente começa a árdua tarefa de 

voltar a gravar sobre a obra de J. K. Rowling. 

 

Carol: Já dizia Cátia, não está sendo fácil. 

 

Larissa: Vamos que vamos. Mas, o “A Casa Elefante” vocês podem encontrar no Spotify 

e também em todos os outros agregadores ou no site do Animagos. 

 

Sidney: Ok. O “Estação 9¾”, assim como o “Leia Como Uma Garota”, é um podcast 

colaborativo. Com a diferença de que no Estação você de qualquer gênero pode vir 

participar. Você participa gravando conosco ou fazendo parte das outras etapas da 

produção de um podcast. Então, se você quiser fazer parte de um podcast, a gente tem o 

nosso projeto colaborativo no estacao934.com.br tem o formulário pra você se inscrever 

ou o link do grupo do nosso Whats App, os Alohomores do Estação, que é por lá que a 

gente chama pra gravar, quem quiser, sobre os temas que a gente grava aqui. Ok? Dito 

tudo isso, é nesse tom solene e de enterro mesmo... Porque morre a inesquecível... A gente 

dá um tchauzinho mágico em 3, 2, 1... 

 

(TODOS DIZEM TCHAU”) 

 

(VINHETA DE ENCERRAMENTO, NARRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO PODCAST 

E, AO FINAL, VOZ DE REMUS LUPIN DIZENDO: “AGORA VOU ME DESPEDIR. 

ATÉ LÁ, MALFEITO FEITO”) 

 

FIM 
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18. Links e fontes para entender melhor o tema 

 

 

Queerbaiting 

Headcanons 

Texto do site Vox: O Universo de Harry Potter ainda não traduz o subtexto gay para 

o texto. Isso é um problema (em inglês) 

Transcrição da Entrevista do Leaky Cauldron (em inglês) 

The Magic of Harry Potter: reducing prejudice 

Blásio Zabini (em inglês) 

Why is JK Rowling speaking out now on sex and gender debate? | The Guardian:  

Mermaids writes open letter to JK Rowling following her recent comments on trans 

people | The Independent 

J. K. Rowling, nós somos mulheres, sim! | Esquerda Online 

Sobre O Uso Do Banheiro, Direitos Fundamentais E Uma Audiência Pública | 

Transfeminismo 

"Como se" travestis não fossem humanas: o acesso ao banheiro feminino | Brasil 

Trans Advocate 

Pink News | Notícias pessoas Trans (em inglês)  

Textos de Daniela Andrade: TEXTO 1 – TEXTO 2  

Texto de Beatriz Pagliarini Bagagli: 

Textos do Facebook indicados pela página Transfeminismo 

 

Vídeos  

So Let's Talk About JK Rowling's Tweets | Kat Blaque 

JK Rowling is Transphobic… So what? | Kat Blaque 

Is JK Rowling Transphobic? Trans Guy Reacts | Jammidodger: 

Is JK Rowling Transphobic? Yes… And I'll Show You How | Council of Geeks: 

JK Rowling and Authorial Intent | Sarah Z: 

Does JK Rowling's Transphobia Ruins Harry Potter? | Sarah Z 

The Hobbit pt. 3: The Desolation of Warners | Lindsay Ellis 

The Death of Author | Lindsay Ellis 
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Gay Fanfiction | Sarah Z 

Playlist - Gênero e Não-Binariedade 


