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Introdução 

 

A literatura é um fenômeno artístico multidisciplinar que possibilita investigações 

nos mais variados campos das humanidades (e além destes!), mas é sabido que o cânone 

literário foi consolidado, ao longo da história, por narrativas escritas por homens, de teor 

heteronormativo, que invisibilizam as experiências femininas, tal qual o patriarcado fez na 

sociedade. O caráter “universal” da literatura, é, portanto, excludente, tendo em vista que 

tanto a arte quanto a ciência vinham sendo elaboradas e desenvolvidas a partir das demandas 

masculinas. 

O sistema patriarcal é responsável pela quase ausência de literatura de autoria 

feminina canônica, por coibir as mulheres de pensarem e se posicionarem enquanto 

indivíduos sociais. Além disso, aquelas que contrariavam a norma e produziam tiveram 

inúmeras dificuldades para publicar, quando não viram seus livros queimados ou 

abandonados ao ostracismo. 

Com o advento dos estudos feministas é possível recuperarmos os escritos de autoria 

feminina lançando protagonismo a essas histórias por tanto tempo deixadas de lado. É 

possível, portanto, compreender as vivências e experiências das mulheres, compreender suas 

demandas, as opressões sofridas, as experiências compartilhadas, de forma direta, sem o filtro 

do privilégio masculino e sua objetificação a tudo aquilo que não pode ser lido como tal. 

Em uma perspectiva teórica, os estudos feministas, portanto, vem se desenvolvendo e 

ganhando espaço na academia e na sociedade. O número crescente de mulheres nas 

universidades possibilita essas transformações sociais a partir da tomada de consciência 

acerca do sistema. Uma das inúmeras possibilidades de evidenciação do recorte de gênero 

recai sobre os estudos literários, possibilitando articular as relações entre as vivências das 

mulheres e suas narrativas escritas, o contexto em que foram produzidas e o lugar de fala ali 

retratado. 
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Chimamanda Ngozi Adichie é uma autora contemporânea que discute a condição 

feminina na sua produção literária. Sua vivência enquanto mulher negra e africana possibilita 

o contato com narrativas que, em sua maioria, são protagonizadas por mulheres e discutem as 

suas relações. Importa salientar que Adichie vem de uma família de classe média e que teve 

inúmeros privilégios que possibilitaram seu desenvolvimento enquanto escritora e, 

consequentemente, sua popularidade e alcance.  

Essa constatação é relevante devido às discussões mais recentes dos estudos 

feministas: a importância da Interseccionalidade. O termo foi cunhado por Kimberlé 

Crenshaw no ano de 1987 e designa a importância dos recortes de gênero, raça e classe para a 

melhor compreensão do sistema de opressões na sociedade. “Nesse sentido, a afirmação do 

conceito de Interseccionalidade seria um instrumento jurídico para promover uma forma de 

olhar para as múltiplas exclusões articuladamente e fazer justiça de forma mais criteriosa e 

legítima” (HOLLANDA, 2018, p. 246). 

Com o objetivo de combater o binarismo oprimido/opressor, o feminismo 

interseccional enxerga os níveis de opressão sofridos pelos indivíduos a partir de sua relação 

com o mundo, dando visibilidade para problemáticas outrora ignoradas, como a diferença das 

vivências das mulheres brancas e negras, por exemplo.  

O recorte de gênero, portanto, não é suficiente para situar-nos. Patrícia Hill Collins 

(2015, p. 14) afirma que “em essência, cada grupo identifica o tipo de opressão que se sente 

mais à vontade em atribuir como fundamental e classificam todos os outros tipos como menos 

importantes.”. 

O conto Uma experiência privada, contido no livro No seu pescoço (2017) de 

Chimamanda Adichie promove uma discussão relevante nesse aspecto ao reunir duas 

mulheres de experiências distintas, no que se refere à religião, classe social, vivências etc. 

Possibilita que voltemos o olhar para a Interseccionalidade presente naquele encontro e, 

consequentemente, promove uma autocrítica acerca dos nossos próprios privilégios (ou 

ausência deles). Essa autocrítica é essencial para a construção de um feminismo que abarque 

cada vez mais mulheres e que não se restrinja ao meio acadêmico, mas que o extrapole em 

prol de uma mudança social contra o machismo, o racismo e o capitalismo.  

 

Interseccionalidade e os feminismos da diferença 
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O movimento feminista tem se desenvolvido e passado por diversas mudanças desde 

seu surgimento, em meados do século XIX. Cada fase tem suas reivindicações próprias que, 

uma vez superadas, exigem uma reestruturação do movimento.   

A onda mais recente é marcada por uma concepção plural: os feminismos da 

diferença. Ela surge da compreensão de que as opressões sofridas pelas mulheres se dão em 

diferentes níveis, e que, portanto, suas demandas se diferenciam a partir disso. 

O feminismo há muito tempo tem contribuído para uma compreensão 

ampliada da política para além da institucionalidade, e da economia para 

além do mercado. Já sabemos que a história como é contada, a notícia como 

é produzida, a teoria como é sistematizada costuma ser enviesada e ter como 

referência a experiência de uma pequena parcela de homens da elite, em sua 

maioria brancos, para sedimentar uma visão de mundo que exclui uma 

parcela grande da população do poder, da fala, do lugar de sujeitos 

(MORENO; FARIA, 2015, p. 9-10). 

Nesta seara, o conceito de Interseccionalidade se fortalece. O feminismo 

interseccional luta contra o sexismo e as demais opressões sofridas por conta do gênero, mas 

considera além disso, os marcadores de raça e classe como responsáveis por manter o sistema 

de opressões em outros espaços. Essa concepção surge da identificação, a partir de mulheres 

negras, de racismo dentro do movimento feminista. Ainda que a identificação dessas 

opressões não seja atual, (Sojourner Truth já falou sobre isso em seu memorável discurso em 

1851), é nesse momento histórico em que as diferenças se tornam mais marcantes e que 

realmente voltamos o olhar para esse aspecto.  

As diferenças entre as mulheres e as demandas específicas que essas 

diferenças propõem são grandes e há muito se manifestam política e 

teoricamente  - mas, com certeza, sem a impressionante visibilidade que 

ganhou nesta quarta onda, especialmente com a explosão do feminismo 

negro e do transfeminismo, os movimentos de maior impacto desse 

momento, no meu ponto de vista. É verdade que nenhum dos dois surgiu 

agora, mas foram os mais contundentes na articulação de suas demandas por 

reconhecimento legal e social, bem como na proposição de novos 

imaginários políticos (HOLLANDA, 2018, p. 242). 

  

Importa salientar que a perspectiva interseccional do movimento feminista não 

pretende hierarquizar oprimidos nem tão pouco atribuir escalas de sofrimento, mas 

compreender, a partir dos diversos recortes que permeiam as experiências das mulheres, que 

há aspectos do oprimido e do opressor em cada uma de nós e que o reconhecimento desses 

aspectos, assim como o desenvolvimento da empatia poderá causar as transformações sociais 

necessárias para o combate às diversas formas de opressão. 

Análises somatórias da opressão se assentam, diretamente, nos pilares 

gêmeos de pensamento ou/ou e na necessidade de quantificar e hierarquizar 
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todas as relações para que se saiba onde alguém se localiza. Essas 

abordagens veem as mulheres afro-americanas, tipicamente, como sendo 

mais oprimidas que todos/as porque a maioria das mulheres negras 

experimenta os efeitos negativos das opressões de raça, classe e gênero 

simultaneamente. Em essência, se juntássemos as diferentes opressões, 

teríamos uma opressão maior do que a soma de suas partes (COLLINS, 

2015, p. 18). 

 

Moreno e Faria (2015, p. 10) corroboram essa proposição ao afirmar que “sua 

reflexão (a de Collins) vai além de identificar uma somatória das opressões, como se cada 

uma das dimensões correspondesse a uma posição fixa, mas sim no sentido de compreender a 

imbricação das mesmas no terreno das relações sociais, que são dinâmicas” (MORENO; 

FARIA, 2015, p. 10). Se essas três categoriais são estruturais na sociedade patriarcal, mas 

operam separadamente, é importante que se identifique as formas com as quais os sistemas 

estão imbricados de maneira institucional na manutenção das opressões (COLLINS, 2015, p. 

21). 

Essa compreensão deu origem a debates sobre lugar de fala e à uma concepção plural 

de feminismos. Entraram no debate outros aspectos como raça (feminismo negro, asiático e 

hispânico, por exemplo), etnia (com o feminismo indígena), sexualidade (a partir do 

feminismo lésbico), religião (com a vertente do feminismo evangélico), entre outros. Essa 

“adjetivação” da luta feminista é importante porque diferentes mulheres possuem diferentes 

especificidades que muitas vezes são invisíveis se considerarmos o pensamento teórico de 

discurso universal, que é excludente e leva em conta, primordialmente, a mulher branca, de 

classe média, hétero e cisgênero. 

O movimento feminista precisa ser interseccional, dar voz e representação às 

especificidades existentes nesse ser mulher. Se o objetivo é a luta por uma 

sociedade sem hierarquia de gênero, existindo mulheres que para além da 

opressão de gênero, sofrem outras opressões como racismo, lesbofobia, 

transmisoginia, urgente incluir e pensar as intersecções como prioridade de 

ação e não mais como assuntos secundários (RIBEIRO, Djamila, 2014, p.2). 

 

 

Uma experiência privada 

 

O conto de Chimamanda Ngoze Adichie foi publicado no Brasil em 2017 pela 

Companhia das Letras, como parte do livro No seu Pescoço (originalmente intitulado The 

thing around your neck, 2009). Trata-se de uma coletânea de contos que possui como plano de 

fundo vivências de africanos e afroamericanos (amefricanos, para utilizar o termo de Carla 
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Akotirene) em diáspora e grande parte das narrativas é protagonizada por mulheres negras de 

diversas religiões, classes sociais, sexualidades e etnias. 

Uma experiência privada é o terceiro conto do livro. É narrado por Chika, uma 

estudante de medicina de Lagos, no sul da Nigéria, que vai visitar a tia em Kano, cidade 

localizada no norte, junto com sua irmã Nnedi. Ao sair para visitar o mercado da cidade, 

Chika e a irmã se veem em meio a um conflito: um homem (igbo e cristão) havia passado 

com o carro sobre um exemplar do Alcorão e, quase que imediatamente, outros homens 

(hauçá e mulçumanos) haviam o tirado do carro e cortado a sua garganta. A profanação do 

livro sagrado dá origem a um conflito violento que obriga os transeuntes a fugirem, em meio 

ao caos, para protegerem a própria vida – muitos deles sem sucesso. 

Nessa situação caótica, Chika se separa da irmã e é levada a um abrigo – uma loja 

abandonada, por uma das mulheres que por ali passava e tentava fugir. Essa mulher é feirante, 

da etnia hauçá e, a partir de suas vestes é possível identificá-la também como mulçumana. Ao 

entrarem na loja e esperarem o conflito se dirimir, as mulheres têm oportunidade de conversar 

e conhecer suas diferentes vivências – sobretudo antagônicas, numa situação de sororidade e 

empatia que ultrapassa suas contradições religiosas e étnicas em prol da sobrevivência, da 

empatia e da alteridade. 

Algumas horas depois, contrariando a recomendação da mulher hauçá – personagem 

sem nome no conto, Chika decide sair da loja e ir procurar pela irmã e se depara com 

cadáveres carbonizados espalhados sobre as ruas. O desespero toma conta e a faz retornar 

para o seu abrigo, mas ela machuca a perna no caminho fazendo um filete de sangue escorrer. 

Nesse momento, Chika se dá conta de que, de fato, está inserida em um dos conflitos 

resultantes das ondas de violência que o país enfrenta, sobretudo sob o governo ditatorial de 

Abacha – também mulçumano, das quais tinha ouvido falar nos jornais e na televisão, mas 

que só atingiam de fato as populações das camadas sociais mais baixas. Ao mesmo tempo, é o 

lenço da mulher que está na loja – que carrega tão fortemente a simbologia religiosa, que 

estancará seu sangue, em mais um ato de empatia vindo daquela figura que a mídia e a 

sociedade sempre moldaram como rival, em uma experiência real e privada.  

 

A experiência interseccional e a narrativa literária no conto de Chimamanda Adichie 

 

A literatura possibilita existirmos em mundos possíveis no lugar daquele na qual 

vivemos, explorar situações sob perspectivas das quais não estamos acostumados e refletir 

sobre contextos que não teríamos contato nas nossas experiências reais (ISER apud SANTOS, 
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2009). Esse espaço de reflexão criado a partir do texto literário tem um potencial de nos fazer 

confrontar o espaço que ocupamos no mundo, através da alteridade, em contraste com os 

personagens fictícios e seus respectivos pontos de vista dentro de um enredo. 

O conto Uma experiência privada, de Chimamanda Adichie, possibilita, de fato, uma 

experiência privada, por nos colocar no meio de um conflito entre etnias, com motivações 

religiosas. Conflito este no qual sempre se ouve através de notícias nos jornais, assim como 

Chika, a protagonista, mas que não presenciamos e que, portanto, parecem distantes demais 

da realidade. Essa crítica à “higienização” do conflito feita pela mídia é discutida no conto: 

Ela escutará a rádio BBC e ouvirá os relatos das mortes e da onda de 

violência — “um conflito étnico com matizes religiosos”, dirá a voz. E 

jogará o rádio na parede, e uma fúria rubra irá percorrer seu corpo, pois tudo 

foi embrulhado, desinfetado e diminuído para caber em tão poucas palavras, 

todos aqueles corpos.  

 

Talvez por isso que a perspectiva da narradora, que é também personagem central do 

conto, provoque uma identificação: porque trás o olhar do visitante, do externo, da classe 

média, que se posiciona de forma alheia aos problemas emergentes nos menos abastados. Por 

esse motivo o conto se mostra tão plurissignificativo para uma análise sob o ponto de vista 

interseccional. 

A reflexão sobre gênero suscitada no conto é marcada, sobretudo, pela relação entre 

mulheres e homens perante a sua religiosidade e etnia, que são profundamente marcados na 

Nigéria. A ironia presente no enredo é que Chika consegue um abrigo por indicação de uma 

mulher em meio ao mesmo conflito, que é precisamente hauçá e mulçumana, em contraste 

com sua etnia igbo e sua religião cristã. O fato de homens provocarem uma tensão violenta 

em defesa da sua respectiva religião, colocando em risco a vida de mulheres (mas não só), a 

ponto de se abrigarem juntas, ignorando as diferenças, já nos direciona para uma reflexão 

sobre o papel do gênero nesse tipo de conflito.  

Vai descobrir que tudo aconteceu no estacionamento, quando um homem 

passou de carro sobre um exemplar do Alcorão que estava no acostamento, 

um homem que, por acaso, era igbo e cristão. Os homens que estava ali por 

perto, homens que passavam o dia inteiro jogando damas, homens que, por 

acaso, eram muçulmanos, o arrancaram da picape, cortaram sua cabeça com 

um golpe de machadinha e o levaram até o mercado, pedindo que outros se 

juntassem a eles, pois o infiel tinha profanado o livro sagrado. Chika vai 

imaginar a cabeça do homem, a pele macilenta após a morte, e vai vomitar e 

ter engulhos até seu estômago doer. (ADICHIE, 2017, p. 26). 

 

Por que a reação masculina perante as diferenças religiosas é tão diferente da 

feminina? Por que praticamente não se veem mulheres em atos terroristas ou ataques armados 
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– fundamentadas ou não pela religião? Se o conto tratasse de dois homens de etnia e religião 

diferente, eles teriam se apoiado mutuamente? Essas questões não possuem uma resposta 

objetiva, mas podem suscitar importantes reflexões com relação aos diferentes papeis sociais 

para homens e mulheres, principalmente no contexto em que um ditador mulçumano estava 

no poder, como é o caso do conto. 

Apesar do feminismo negro ser considerado um dos pioneiros na luta em prol do 

olhar interseccional dentro do movimento e das teorias feministas, o recorte de raça não é 

central no conto de Adichie. Ao reunir duas mulheres nigerianas, de etnias diferentes, a saber, 

igbo e hauçá, é subentendido que o binômio negritude/branquitude não está sendo discutido, 

tendo em vista que os grupos étnicos nigerianos são compostos, sobremaneira, de negros. 

Porém, dentro da Nigéria, os marcadores igbo e hauçá se diferem não só por características 

físicas, mas também pela religiosidade, tendo em vista que os primeiros são majoritariamente 

cristãos (judeus) e os outros, mulçumanos. Além disso, como o próprio texto registra, a pele 

igbo é geralmente mais clara que a hauçá.  

Mesmo se não tivesse ouvido o forte sotaque hausa da mulher, Chika saberia 

que ela era do norte por causa do rosto estreito e das maçãs do rosto 

estranhamente altas; e saberia que é muçulmana, por causa do lenço (...). 

Chika se pergunta se a mulher a está observando também, se sabe, por sua 

pele clara e pelo rosário de dedo feito de prata que sua mãe insiste em 

obrigá-la a usar, que é igbo e cristã. Mais tarde, Chika descobrirá que, 

quando ela e a mulher estavam conversando, muçulmanos hausas estavam 

atacando cristãos igbos a machadadas e apedrejando-os. (ADICHIE, 2017, p. 

25). 

 

Nos estudos feministas há um amplo debate sobre o colorismo e sobre as opressões 

em que as pessoas são sujeitas de acordo com o nível de melanina presente em sua pele. Em 

outras palavras, negros retintos tendem a sofrer mais racismo e passar por mais situações de 

opressão do que negros não retintos. Isso indica que, mesmo entre negros, as experiências são 

divergentes e não há uma homogeneização no que se refere ao preconceito racial. 

Um outro aspecto fundamental no conto de Adichie é o recorte de classe, sendo 

talvez o mais impactante, tendo em vista a discrepância social entre as personagens. Esse é o 

fator que mais distancia as mulheres e o que é mais marcado no texto. 

Enquanto Chika é uma estudante de medicina, a outra mulher – que não tem sequer 

uma identidade dentro do enredo, é uma feirante. 

“Eu ser feirante”, diz a mulher. “Eu vender cebolas.” Chika presta atenção 

para ver se há sarcasmo ou censura em seu tom, mas não. A voz continua tão 

firme e grave quanto antes; é a voz de uma mulher simplesmente dizendo o 

que faz. “Espero que eles não destruam as bancas do mercado”, responde 

Chika, sem saber mais o que dizer. “Toda vez que tem violência, quebram o 
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mercado”, diz a mulher. Chika quer perguntar à mulher quantas ondas de 

violência ela viveu, mas não faz isso (ADICHIE, 2017, p. 27). 

 

A realidade da mulher se mostra cada vez mais discrepante daquela vivenciada por 

Chika, já que os conflitos do país nunca a atingiram diretamente e, em contrapartida, havia 

um impacto constante entre a divergência étnico-religiosa nigeriana e o cotidiano do mercado, 

tendo em vista que as classes baixas são diretamente impactadas, diferentemente da classe 

média. Há outra passagem do conto que corrobora com essa afirmação:  

“Sim”, diz Chika. Mas ela não tem motivo para concordar ou discordar, não 

entende nada de uma onda de violência como aquela: o mais perto que 

chegou de uma foi a manifestação pró-democracia ocorrida na universidade 

algumas semanas antes, na qual segurou um galho de folhas bem verdes e 

bradou em coro: “Fora militares! Fora Abacha! Democracia já!”. Além do 

mais, ela nem teria participado daquela manifestação se sua irmã Nnedi não 

fosse uma das organizadoras, indo de alojamento em alojamento para 

entregar panfletos e conversar com os alunos sobre a importância de “fazer 

com que eles ouçam a nossa voz”. (ADICHIE, 2017, p. 25). 

  

Quando Adichie traz à tona a militância universitária, comparando-a com os 

impactos reais da violência civil no país, podemos perceber o abismo entre as experiências, 

moldado sobretudo pela diferença entre as classes sociais de cada personagem. A sensação de 

não-pertencimento de Chika naquele conflito se destaca diretamente com a sua fala, quando 

se coloca de forma “superior”, em relação a outra mulher no que se refere à consciência 

política da situação em que está inserida e, portanto, acredita que não deveria ser atingida pelo 

conflito, já que o seu nível de escolarização é tão discrepante daqueles que a rodeiam e que 

são geralmente vítimas dessas situações, como pode ser observado a partir do seguinte trecho: 

“Você estuda onde?”, pergunta a mulher. “Na Universidade de Lagos. Eu 

faço faculdade de medicina. Nnedi, de ciências políticas.” Chika se pergunta 

se a mulher ao menos sabe o que significa fazer faculdade. E também se 

pergunta se mencionou a universidade só para se convencer daquilo no qual 

precisa acreditar naquele momento — que Nnedi não está perdida no meio 

de uma onda de violência, que está segura em algum lugar, provavelmente 

rindo daquele seu jeito franco, com a boca toda aberta, ou fazendo um de 

seus discursos políticos. Falando, por exemplo, sobre como o governo do 

general Abacha estava usando sua política externa para se tornar legítimo 

aos olhos de outros países africanos. Ou sobre como a enorme popularidade 

de apliques louros era um resultado direto do colonialismo britânico. “Nós 

só passamos uma semana aqui com a nossa tia, nunca nem tínhamos estado 

em Kano antes”, conta Chika. Ela se dá conta de que é isso que sente: ela e a 

irmã não deviam ter sido afetadas pela onda de violência. Esse era o tipo de 

coisa sobre a qual a gente lê nos jornais. O tipo de coisa que acontece com as 

outras pessoas. (ADICHIE, 2017, p. 27). 
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Em meio à tantas diferenças, essas mulheres procuram aquilo que tem em comum 

para compartilhar, mas o abismo entre ambas é tão profundo que obriga Chika a criar uma 

história que as aproxime. O isolamento em que se encontravam proporcionou a confiança para 

que a mulher confessasse que seus seios ardiam. Chika, estudante de medicina, rapidamente 

identificou um ressecamento, mas ao invés de simplesmente dizer como amenizá-lo, ela falou:    

 Foi a mesma coisa com a minha mãe. Os mamilos racharam quando ela teve 

o sexto filho e ela não sabia por que, até que uma amiga lhe disse para passar 

hidratante.” Chika quase nunca mente, mas, nas poucas ocasiões em que o 

faz, tem sempre um motivo. Ela se pergunta qual será o motivo para essa 

mentira, essa necessidade de criar um passado fictício parecido com o da 

mulher. Ela e Nnedi são as únicas filhas de sua mãe. Além disso, sua mãe 

sempre teve à sua disposição o dr. Igbokwe, com seu diploma britânico e sua 

afetação (ADICHIE, 2017, p. 28). 

  

A mentira de Chika parece ser produto de uma inquietação, um desconforto pela qual 

ela passou ao se dar conta dos seus privilégios com relação à outra mulher. Esse 

reconhecimento enquanto opressor que até então ela ainda não tinha discernimento causou um 

impacto na vida da protagonista. Enfim, essas duas mulheres se viam agora em uma situação 

similar, de igualdade, visto que se encontravam cercadas pela violência deflagrada no país, 

sem meios para dela escapar. Ambas perderam, no conflito, alguém que amavam. Nnedi, que 

foi comprar amendoim, mas também a filha mais velha da mulher hauçá que, 

coincidentemente, vendia amendoins para ajudar a mãe.  

Todavia, no final, cada uma delas voltará para a vida que levava anteriormente. O 

conto termina, de forma intensa, com a fala da mulçumana hauçá, que resume, em poucas 

linhas, a importância de pensar o mundo de forma interseccional, considerando a diferença 

entre as experiências vivenciadas por ela, que de forma alguma podem ser comparadas com a 

de uma outra mulher, que vive no mesmo país, sem o devido recorte social, racial e religioso, 

mas pelo contrário, enfatiza a falta de equidade por ela vivenciada: “Perigo acabou. É Abu. 

Está vendendo comida. Vai ver a loja dele. Por todo lado, tem polícia com gás. Os soldados 

vêm aí. Eu vai agora, antes que soldado vem bater no povo.” (ADICHIE, 2017, p. 30).  

 

Considerações Finais 

 

O conto de Adichie apresenta o encontro de duas mulheres em uma situação de 

conflito que possuem pouco ou quase nada em comum, mas, ainda assim, se protegem da 

situação de risco e se auxiliam mutuamente em prol da sobrevivência. Esse conto é capaz de 

proporcionar reflexões principalmente no que se refere aos diversos níveis de opressão no 
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quão somos expostos, que vão muito além do gênero, mas também envolvem questões de raça 

e classe.  

Ao centrar-se na perspectiva de Chika, uma mulher de classe média, possibilita-se 

que a protagonista enxergue além da sua realidade e tente estabelecer um vínculo com a 

companheira de abrigo, pobre, com baixo nível de instrução e de uma outra religião e etnia, 

mas que não questionou oferecer ajuda no momento em que a situação conflituosa surgiu. 

Collins (2015, p. 37) afirma que o feminismo interseccional enfatiza a necessidade 

de reconhecer os nossos privilégios e descentralizar o binômio opressor/oprimido, tendo em 

vista que existem diversos níveis de opressão e as demandas das mulheres não se restringem 

ao sexismo. Ela complementa que “um componente essencial dessa responsabilidade se refere 

a desenvolver empatia pelas experiências de pessoas e grupos diferentes de nós mesmos. A 

empatia começa com um interesse nos fatos das vidas das outras pessoas, como indivíduos e 

como grupos”.  

Essa afirmação é prontamente corroborada pela protagonista do conto, o que justifica 

sua articulação com a vertente teórica aqui explicitada. Concluímos, portanto, que o caminho 

mais eficaz para combater as opressões estruturais de gênero, raça e classe é o 

reconhecimento das diferentes demandas que permeiam a vida das mulheres e a empatia para 

com as suas lutas, em prol de uma sociedade igualitária em que o machismo, o racismo e o 

capitalismo deixem de oprimir os indivíduos e possibilitem a equidade. 
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