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MEDIAÇÕES DA PRODUÇÃO LITERÁRIA FEMININA:1 

Leia Mulheres das redes ao cotidiano 
 

Gabriela Barbosa Pacheco2 
 
RESUMO 
O presente artigo pretende contribuir para a discussão sobre as apreensões da produção 
literária feminina, utilizando conceitos de mediação, gênero e comunidade que ultrapassam 
o âmbito virtual e se fortalecem no presencial. Para tal, o objeto escolhido foi o clube de 
leitura Leia Mulheres de Belo Horizonte, que organiza encontros mensalmente e propõe 
discussões acerca de obras escritas somente por mulheres, priorizando um arranjo 
horizontalizado do espaço e propiciando uma conversa simbólica não só entre escritora e 
leitora, mas também entre as próprias participantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Clube de leitura 1. Literatura feminina 2. Mediação 3. 
Comunidade 4. Leia Mulheres 5. 
 
ABSTRACT 
This article intends to contribute to the discussion about the understandings of female 
literary production, using concepts of gender, mediation and social groupings. To achieve 
this goal, the chosen object was the Read Women book club of Belo Horizonte, which 
organizes monthly meetings and proposes discussions about works written by women, 
prioritizing an horizontal arrangement of space and providing a symbolic conversation not 
only between writer and reader, but also among the participants themselves. 
 
KEYWORDS: Book club 1. Women's writing 2. Mediation 3. Community 4. Read Women 
5. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este artigo tem a intenção de compreender as mediações presentes na produção 

literária feminina, bem como a sua apreensão pelas leitoras e sua visibilidade por 

movimentos sociais que surgiram na internet, ganhando posteriormente um espaço físico 
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para discussões e trocas simbólicas. Para a pesquisa, o objeto escolhido foi o clube de 

leitura Leia Mulheres que, hoje, está presente em mais de 40 cidades pelo Brasil, incluindo 

Belo Horizonte. 

O clube de leitura foi criado em 2015 em São Paulo por Juliana Gomes, Juliana 

Leuenroth e Michelle Henrique, após uma provocação da escritora inglesa Joanna Walsh 

em uma matéria para o jornal The Guardian, em que levanta questões acerca da 

desigualdade de gênero no ambiente literário. Citando exemplos como a quantidade de 

mulheres laureadas por importantes prêmios literários ou os projetos editoriais visuais que 

ajudam a reforçar o estereótipo de feminilidade, Walsh demonstra que, mesmo sendo a 

maioria leitora e mesmo publicando tantos livros quanto os homens, a presença da mulher 

ainda é marginalizada e menosprezada nesse âmbito. 

Dessa forma, o Leia Mulheres procura trazer visibilidade para as produções 

literárias femininas, além de suscitar discussões entre as participantes sobre os assuntos 

abordados nas obras — principalmente aquelas referentes a questões de gênero. Com o 

auxílio das mídias sociais, como Facebook e o Instagram, o clube de leitura organiza os 

encontros, elege os livros a serem lidos e propicia reflexões para além do encontro. O 

caráter horizontalizado dessas mídias sociais possibilita uma maior conexão entre mulheres 

que compartilham das mesmas insatisfações e questionamentos, facilitando a comunicação 

entre elas e a criação de movimentos sociais que ultrapassam o ambiente digital e se 

materializam no presencial. 

Os debates propostos pelo Leia Mulheres abrem uma conversa simbólica entre 

autoras e leitoras, fomentando uma apropriação de questões comuns entre essas mulheres 

— independentemente de suas diferenças geográfica, temporal, etária e/ou cultural que as 

distanciam. O gênero funciona como uma demanda central nessas mediações e um ponto de 

encontro entre elas para que, a partir disso, sejam feitas articulações sobre os assuntos 

abordados nas obras.    

Esse artigo, então, se propõe a partir, principalmente, do estudo do projeto em Belo 

Horizonte para identificar os tópicos que atravessam essas mediações com o auxílio teórico 

levantado por Silverstone (2002) e Martín-Barbero (2003). Como se dão, nesses espaços de 

sociabilidade, as apropriações do discurso literário no cotidiano da mulher comum e como a 
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dinâmica do clube de leitura, com suas mediações, contribui para a abertura da conversa 

sobre gênero à luz da teoria de autoras como Woolf (2012 e 2014), Beauvoir (2016) e 

Branco e Brandão (2004), ancorado por conceitos de Castells (2013) sobre comunidades 

virtuais. 

 

 

PERCALÇOS NA LITERATURA FEITA POR MULHERES 

 

No ano de 1929, a escritora Virginia Woolf publica o ensaio Um teto todo seu, 

focado nos percalços que envolvem a produção literária feminina. Segundo Woolf (2014, p. 

12), uma mulher precisa de "dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser 

escrever ficção". A autora enumera, ao longo de todo o livro, dificuldades que as mulheres 

precisam enfrentar para escrever. Mais de oito décadas depois, o ensaio de Virginia Woolf 

sobre as dificuldades na escrita feita por mulheres continua reverberando em um contexto 

no qual a visibilidade feminina na literatura ainda é escassa. 

Basta uma pesquisa rápida pelos vencedores do prêmio Nobel de literatura para 

contar: em 116 anos, apenas treze mulheres foram laureadas. Em 28 anos do Prêmio 

Camões, concedido por Brasil e por Portugal a escritores lusófonos, 6 mulheres foram 

homenageadas. Dos 101 nomes que compõem a antologia Por que ler os contemporâneos?, 

há apenas 14 mulheres indicadas. Já no bestseller 1001 livros para ler antes de morrer, 

menos de 20% das obras foram escritas por mulheres.  

Branco e Brandão (2004, p. 46) afirmam que "partindo do princípio de que a 

linguagem tem o poder de instaurar uma ordem hierárquica, aquele que fala ocupa um lugar 

privilegiado nessa hierarquia". Entretanto, não existe volume alto suficiente para falar 

quando o mercado editorial não quer escutar. 

Virginia Woolf (2014), em seu ensaio, se utiliza de uma alegoria ao analisar a 

relação homem-mulher:  

 
As mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos 
e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho 
natural. [...] É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     
7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

enfaticamente na inferioridade das mulheres, pois, se elas não fossem 
inferiores, eles deixariam de crescer. Isso explica, em parte, a necessidade 
que as mulheres representam para os homens. (p. 55) 

 

No âmbito da literatura, a noção da mulher como o Outro é recorrente, afinal, a 

imagem de "musa inspiradora" permeou escritores durante a história. Para Simone de 

Beauvoir (2015), "a humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em si, mas 

relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. [...] O homem é o Sujeito, o 

Absoluto; ela é o Outro." Determinar o lugar da mulher como o de "musa inspiradora" tem 

o poder de calar a voz feminina, objetificando a sua figura e colocando-a numa condição 

estrangeira de seu próprio desejo e vontade.  

Branco e Brandão problematizam esse silenciamento em seu livro A mulher escrita 

(2004) e relacionam com o mito de Narciso e Eco, onde Narciso representaria a face 

masculina e Eco a face feminina. Eco é a voz alheia, alienada — e aqui é possível associar 

à alegoria do espelho proposta por Woolf (2014) — pois o sujeito da enunciação não é ela, 

é sempre outro. Assim, Eco "torna-se pura voz condenada à maldição de só repetir".  

O deslocamento da voz da mulher transforma o seu retrato em uma miragem, 

distorcendo e eclipsando suas histórias, suas realidades e suas vontades próprias. Para 

Branco e Brandão (2004), cria uma imagem idealizada, muito próxima à perfeição, 

frequentemente relacionada com uma beleza física ou com uma habilidade dita instintiva 

para o lar, o marido, os filhos, o amor. Assim, ela se torna responsável pela realização de 

todos os desejos masculinos, tomando forma em ficções escritas por homens. A figura da 

mulher como musa a impede de se tornar, aos olhos de uma sociedade patriarcal, um ser 

dotado de criatividade, conhecimento e habilidade. Levando-a, consequentemente, a um 

descrédito de suas criações e de suas opiniões.  

Indo contra esse lugar de Eco imposto pela sociedade e recusando o lugar 

amortecido de espelho, algumas mulheres se muniram de pena e papel para expor seus 

pensamentos e dar vazão à sua criatividade. Segundo Woolf (2012), o preço baixo do papel 

propiciou uma incursão feminina à escrita, antes de qualquer outra profissão. 

As mulheres precisaram achar alternativas para se renderem ao ofício da escrita sem 

depender de uma educação formal ou abandonar os deveres domésticos. Jane Austen, 
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escritora inglesa nascida no século XVIII, mesmo parte de uma família voltada às letras, 

escondia seus escritos para que ninguém soubesse de sua ocupação. Ainda assim, deu vida 

a obras como Orgulho e Preconceito, Persuasão e Emma. Escritoras que são, atualmente, 

parte importante da história da literatura, precisaram se utilizar de pseudônimos masculinos 

em suas épocas para terem seus trabalhos publicados. É o caso das irmãs Charlotte, Emily e 

Anne Brontë, também conhecidas como Currer, Ellis e Acton Bell; bem como da 

romancista Mary Ann Evans, que até hoje tem seus livros publicados sob o pseudônimo 

George Eliot. Adotar o nome alternativo foi uma maneira de contrapor uma sociedade que 

desencorajava qualquer mulher a escrever — ou trabalhar ou até pensar por conta própria. 

Michel de Certeau (1994) chama de "antidisciplina" as "mil práticas pelas quais 

usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural" 

(p. 41). Em seu livro A invenção do cotidiano, nomeia de "tática" os desvios do ser humano 

comum, esse Outro, para tirar partido do forte e reorganizar o lugar de onde se produz o 

discurso. Afinal, a cultura também "reproduz o sistema ao qual pertence e deixa fora do seu 

campo a proliferação das histórias e operações heterogêneas que compõem os patchworks 

do cotidiano". A heroína do cotidiano realoca o enfoque da cultura a partir do momento que 

se torna a narradora, "quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de 

seu desenvolvimento" (p. 63). 

Somente a partir do século XIX as mulheres começaram a imprimir seus nomes 

verdadeiros nas suas obras. Grande parte das narrativas tomavam um rumo realista, 

contando histórias do ponto de vista da sala de estar e permeadas por sutilezas no campo 

das relações humanas. Nesse contexto, pode-se citar obras como Orgulho e Preconceito, de 

Jane Austen, Jane Eyre, de Charlotte Brontë e A Senhora de Wildfell Hall, de Anne Brontë.  

 
Uma das produções mais características da escrita feminina são as 
memórias, na forma dos diários que apontam para uma visão subjetivada 
e intimista da vida, com inquietações pessoais, passando por fatos 
miúdos, relatos narrados de forma fragmentária ou reflexões sobre 
pedaços do vivido, talvez marcado pela reclusão, em que os horizontes 
podem por vezes parecer demasiadamente estreitos para o leitor dos 
grandes romances. (BRANCO; BRANDÃO, 2004, p. 78) 
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Contudo, a sociedade patriarcal criou maneiras de fazer com que se sentissem 

desqualificadas. Uma das maneiras de depreciar a escrita feminina foi desvalorizando esse 

ponto de vista da sala de estar, considerando-as inferiores em comparação às produções 

aventurescas de Lord Byron, Jonathan Swift e Walter Scott. Aqui, faz-se uso de um trecho 

do livro de Martín-Barbero (2003) que, apesar de se referir à cultura de massa, é possível 

adaptar a fala à realidade dos escritos feitos por mulheres: "cheira demais a um 

aristocratismo cultural que se nega a aceitar a existência de uma pluralidade de experiências 

estéticas, uma pluralidade dos modos de fazer e usar socialmente a arte" (p. 82).  

Ainda assim, apesar da culpa, do medo e da insegurança, apesar dos malabarismos 

para esconder seus escritos, diários, cartas e papéis, as mulheres continuaram escrevendo. 

Seja por vocação, por questão de sobrevivência em uma sociedade tão repressora ou pela 

simples paixão por escrever. Dessa forma, prepararam o terreno para as próximas 

escritoras, colocando a mulher muito além da figura de "musa inspiradora": como agentes 

de suas próprias histórias e donas de seus desejos. 

 
[...] no fim das contas, essas memórias e essa vida-escrita acabam por 
pertencer a nossa memória, já que não se restringiram aos limites de um 
quarto, de um teto todo seu, mas se expandiram a ponto de fazerem um 
desenho. Uma cartografia que são também mapas de cidades, com seus 
traçados, traços de pessoas, de indivíduos com suas pequenas vidas, 
objetos que compõem um painel cultural móvel, já que são também uma 
viagem pelo tempo e por espaços muito amplos. (BRANCO; BRANDÃO, 
2004, p. 80) 

 

 

O CLUBE DE LEITURA LEIA MULHERES 

 

Motivada para deslocar esse lugar de fala para as escritoras mulheres, em 2014, a 

escritora britânica Joanna Walsh publicou um artigo pelo jornal The Guardian em que 

levanta questões acerca da desigualdade no âmbito literário. Para Walsh, os livros escritos 

por mulheres são mais negligenciados por jornais e revistas do que os escritos por homens. 

Muitos deles, inclusive, ganham uma roupagem mais "feminina" na arte da capa (a qual ela 

denomina "capas floridas"), por mais que o enredo do livro não combine com estereótipos 
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normalmente relacionados à figura da mulher. No seu texto Will #readwomen2014 change 

our sexist reading habits?3 [O #leiamulheres2014 vai mudar seus hábitos de leitura?], ela 

menciona que, por mais que mulheres leiam mais livros que homens e que autoras estejam 

publicando tantos livros quanto autores, a sua presença ainda é marginalizada. 

 A discussão proposta por Joanna Walsh ganhou proporções mundiais e não se 

limitou ao ano de 2014. O clube de leitura Leia Mulheres, criado em 2015 por Juliana 

Gomes, Juliana Leuenroth e Michelle Henrique, surgiu com o objetivo de "[...] lermos mais 

mulheres, pois percebemos que nossas listas de melhores leituras incluíam 

majoritariamente homens. Queríamos mudar isso, queríamos conhecer escritoras novas, 

redescobrir as clássicas, conhecer culturas diferentes e assim o temos feito."4 O Leia 

Mulheres consiste em encontros presenciais mensais para discutir obras da literatura 

escritas apenas por mulheres — desde ficção até reportagens, desde romances clássicos até 

obras contemporâneas.  

A primeira edição do clube em São Paulo discutiu A redoma de vidro, livro de 1963 

da escritora americana Sylvia Plath, que aborda questões como a depressão e o suicídio. 

Segundo as organizadoras do evento, "[...] o encontro foi um sucesso. Muitas pessoas 

participaram, houve muito debate e muitos se sentiram à vontade para compartilhar 

opiniões sobre o livro e até mesmo sobre suas vidas, traçando paralelos com a obra."5 

Contudo, o clube de leitura Leia Mulheres não se ateve apenas à São Paulo. Os primeiros 

fora da cidade foram criados em Curitiba e no Rio de Janeiro. Dois anos depois, o Leia 

Mulheres já está presente em mais de 40 cidades pelo Brasil. 

A cidade de Belo Horizonte sediou seu primeiro encontro do clube de leitura em 

setembro de 2015, discutindo o romance Orlando, publicado em 1928 por Virginia Woolf, 

o qual possui um enredo semibiográfico apresentando questões de gênero e de sexualidade. 

Desde então, mensalmente, leitoras se encontram no quarto andar do Sesc Palladium (Av. 

                                                             
3Disponível em: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/jan/20/read-women-2014-
change-sexist-reading-habits>. Acesso em: 31 de agosto de 2017. 
4Disponível em: <https://leiamulheres.com.br/2017/03/dois-anos-de-leia-mulheres-o-que-mudou>. Acesso 
em: 15 de outubro de 2017. 
5Disponível em: <https://leiamulheres.com.br/2017/03/dois-anos-de-leia-mulheres-o-que-mudou>. Acesso 
em: 15 de outubro de 2017. 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     
7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

Augusto de Lima, nº 420, Centro), para discutir a obra selecionada para o período. As 

mediadoras Mari Castro e Olivia Gutierrez mantêm um grupo no Facebook, uma conta no 

Instagram e uma newsletter para compartilhar novidades sobre o clube, dicas de encontros 

e eventos afins ao Leia Mulheres e ideias sobre literatura com viés de gênero. 

 O clube de leitura acontece num andar exclusivo e as cadeiras são dispostas em 

forma de círculo. A quantidade de participantes varia de acordo com a popularidade da obra 

— livros mais conhecidos ou recém-lançados costumam levar por volta de 40 pessoas, já 

livros menos populares movimentam cerca de 15 pessoas. As sessões são abertas não 

apenas para mulheres, mas para homens também. Entretanto, a maior parte (por volta de 

95%) das interessadas ainda são do sexo feminino. 

As mediadoras iniciam a sessão com algum pensamento delas sobre o livro e, em 

seguida, passam a palavra para qualquer uma das participantes que queira falar. A entrada é 

gratuita e livre. Alguns dias antes do encontro, as moderadoras compartilham no grupo do 

Facebook uma ficha de inscrição online que serve apenas para controle do Sesc Palladium. 

Não é preciso necessariamente participar do grupo no Facebook, ter acompanhado as 

edições anteriores ou até mesmo lido o livro. A ideia do clube de leitura é ser uma roda de 

conversa, uma troca de ideias, entre as integrantes — algo que as moderadoras ressaltam 

com frequência em seus eventos: 

 
O Leia Mulheres, conforme descrição do evento, é um CLUBE DE 
LEITURAS, com encontros mensais, e que portanto não compõe uma 
mesa de palestrantes. A proposta é discutir a leitura, em roda mesmo, 
trocando experiências, aspectos que chamaram mais ou menos a atenção, 
coisas em geral que pensamos enquanto estávamos lendo... É livre. A 
intenção é, também, tirar a leitura de um pedestal e tornar um texto 
discutível por qualquer pessoa.6 

 

Os livros nos encontros do Leia Mulheres em Belo Horizonte são escolhidos por 

meio de uma pesquisa que começa online, no grupo do Facebook e termina 

presencialmente, a partir dos três livros mais votados no grupo. Há um documento 

colaborativo onde as participantes colocam suas sugestões de obras numa planilha. As 

                                                             
6Disponível em: <https://www.facebook.com/events/124828401608156/permalink/124829194941410>. 
Acesso em: 21 out 2017. 
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mediadoras fazem uma triagem e abrem a votação de acordo com a temática escolhida por 

elas para o mês: nacionais contemporâneas, memórias, africanas, quadrinhos, publicados no 

século XXI e mistério são algumas delas. Online, as participantes escolhem uma das opções 

determinadas. Presencialmente, ao final da discussão do clube do livro, as mediadoras 

citam as três obras mais votadas e suas respectivas sinopses. As participantes esboçam seus 

interesses levantando a mão e, o livro que tiver mais mobilização, é o escolhido. Anexado a 

este artigo consta uma tabela com todas as obras lidas de 2015 a 2017 no Leia Mulheres em 

Belo Horizonte. 

Em uma mesa redonda sobre clubes de leitura no Festival Literário Internacional de 

Belo Horizonte — FLIBH — de 2017, uma das idealizadoras do Leia Mulheres nacional, 

Juliana Gomes, citou que existe um determinado padrão nas escolhas de cada um dos 

clubes espalhados pelo Brasil. Segundo ela, a cidade de Fortaleza, Ceará, possui um 

interesse maior na leitura de ficção científica e fantasia; em Boa Vista, Roraima, o foco 

recai principalmente para romances leves, pois o grupo, majoritariamente composto por 

juízas e promotoras, utiliza a leitura como momento de descanso; já São Luiz, Maranhão, 

possui um perfil mais ativista e realiza seus encontros em casas de cultura, além de 

ministrar cursos e saraus. 

Analisando os últimos livros escolhidos pelo Leia Mulheres em Belo Horizonte, 

percebe-se um viés clássico, como Jane Austen, Anne Brontë, Virginia Woolf, Isabel 

Allende e Alice Walker, por exemplo, em alternância com autoras contemporâneas, como 

Gioconda Belli, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie e Lionel Shriver. Todas 

com obras traduzidas para o português. Ainda são adicionadas à lista escritoras brasileiras, 

como Jarid Arraes, Conceição Evaristo, Socorro Acioli, Ana Cristina César e Rachel de 

Queiroz. 

Segundo Olivia Gutierrez, uma das moderadoras de Belo Horizonte, elas levam em 

consideração principalmente se o acesso ao livro é fácil — se ele foi lançado ou reeditado 

recentemente; se pode ser encontrado em bibliotecas ou comprado em alguma livraria. 

Também é levado em consideração se a obra está em voga por conta de fatores externos, 

como no caso da poeta Ana Cristina César, autora homenageada pela edição de 2016 da 

Festa Literária Internacional de Paraty e leitura do mês de março de 2016 no Leia Mulheres 
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em Belo Horizonte. Quando alguma edição é mais cara ou difícil de encontrar, as 

participantes circulam a obra em formato pdf pelo grupo do Facebook, algo que é apoiado 

pelas mediadoras para que todas possam ter acesso à leitura.  

 

 

A LEITURA (E SEUS DESDOBRAMENTOS) COMO ESPAÇO DE MEDIAÇÃO 

 

A leitura é pouco natural: trata-se de um fenômeno cultural que precisa ser ensinado 

para poder ser acessado. Apreendida, essa habilidade dá passe livre com direito infinito ao 

livro (HÉBRARD, 2011). Ao entrar em contato com esse fazer artístico, "[...] cada leitor, a 

partir de suas referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido 

mais ou menos singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria" 

(CHARTIER, 2011, p. 20). Apropriação, logo, seria levar os significados para casa e 

domesticá-los, de acordo com Silverstone (2002). Portanto, "o trabalho da leitura é, em 

grande parte, um processo de produção de sentido, no qual o texto participa mais como um 

conjunto de obrigações (que o leitor toma mais ou menos em consideração) do que como 

estrita mensagem" (HÉBRARD, 2011, p. 38). 

Certeau (1994) compara a apropriação que o leitor faz do texto do outro com um 

apartamento alugado. Ele transforma a propriedade do outro, em um lugar tomado de 

empréstimo, por alguns instantes. Os locatários mobiliam o apartamento e efetuam 

mudanças pertinentes para o seu período de morada. Na leitura, digerem a história, 

destacam as partes mais importantes, levantam questões sobre assuntos que os tocam, 

interpretam de acordo com a sua bagagem individual e criam significados. O leitor se 

lembra de uma paisagem da sua infância, de um jantar especial em família, de uma situação 

há muito tempo esquecida. A leitura também é capaz de fazer a imaginação funcionar, tirar 

o leitor de um lugar confortável e fazê-lo questionar as suas próprias crenças. "Faz das 

palavras as soluções de histórias mudas. O legível se transforma em memorável. [...] Um 

mundo diferente (o do leitor) se introduz no lugar do autor" (CERTEAU, 1994, p. 49). 

Assim sendo, a leitura não se trata de um ato passivo. É preciso, antes de mais nada: 
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[...] dar à leitura o estatuto de uma prática criadora, inventiva, produtora, e 
não anulá-la no texto lido, como se o sentido desejado por seu autor 
devesse inscrever-se com toda a imediatez e transparência, sem 
resistência nem desvio, no espírito de seus leitores. Em seguida, pensar 
que os atos de leitura que dão aos textos significações plurais e móveis 
situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, 
herdadas ou inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de leitura 
depositados no objeto lido [...] (CHARTIER, 2011, p. 78) 

 

A leitura é parte integrante de um "mundo da mediação", uma expressão cunhada 

por Silverstone em seu livro Por que estudar a mídia (2002). Segundo o autor, a mediação: 

 
[...] implica o movimento de significado de um texto para outro, de um 
discurso para outro, de um evento para outro. Implica a constante 
transformação de significados, em grande e pequena escala, importante e 
desimportante, à medida que textos da mídia e textos sobre a mídia 
circulam em forma escrita, oral e audiovisual, e à medida que nós, 
individual e coletivamente, direta e indiretamente, colaboramos para a sua 
produção. (p. 33) 

  

A mediação é circulação de significados, através da qual intertextualidades 

infindáveis tentam compreender o mundo. Entretanto, assim como a leitura, a mediação não 

se esgota no ponto de consumo. Ela reverbera além do texto e torna-se fluida em conversas 

e pensamentos, demonstrando a sua capacidade infinita de significações. A relação livro-

leitor toma caminhos imprevisíveis que dependem de fatores internos e externos aos 

indivíduos: não só do seu conhecimento, das suas intenções e dos seus gostos pessoais 

como também na relação com outros indivíduos e com o contexto onde está inserido. 

Citando Walter Benjamin, Martín-Barbero (2003, p. 84) afirma que não se pode entender o 

que se passa culturalmente com as massas sem considerar a sua experiência, porque "em 

contraste com o que ocorre na cultura culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a 

chave se acha na percepção e no uso". A literatura é comumente descrita como uma cultura 

culta, entretanto, como salientado anteriormente, os livros escritos por mulheres ainda são 

marginalizados pela indústria. Assim, a literatura feminina não seria vista como algo 

"culto" e, sim, algo de pouco valor. 

Para Woolf (2007, p. 30), o leitor comum se diferencia de um crítico ou um 

professor, porque ele lê para o próprio prazer. Prazer esse que "não tem sabor algum a não 
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ser que o compartilhemos". A sociabilidade é um dos lugares de mediação propostos por 

Martín-Barbero em Dos meios às mediações (2003). Ela diz respeito a transformações que 

remetem a movimentos de reencontro com o comunitário, "como aquele que está ocorrendo 

entre os jovens em torno da música, e que se acham mais relacionados a mudanças 

profundas na sensibilidade e na subjetividade" (p. 18). Essa instância se refere às interações 

sociais e é gerada na trama das relações cotidianas que tecem os seres humanos ao 

juntarem-se, resultando dos modos e usos coletivos de comunicação, isto é, 

"interpelação/constituição dos atores sociais e de suas relações (hegemonia/contra 

hegemonia) com o poder" (p. 17). Mesmo com um meio que não valoriza propriamente o 

trabalho de escritoras femininas, o movimento Leia Mulheres procura incitar uma maior 

leitura, consequentemente, um maior consumo de livros escritos por mulheres. Com o 

grupo espalhado por mais de 40 cidades do país, cria-se uma demanda por mais visibilidade 

que, em algum momento, chega aos ouvidos das editoras e de toda a indústria. 

As dinâmicas sociais da nova era da informação e o caráter horizontal das redes 

sociais permitiram que mulheres comuns pudessem expor seus pensamentos, publicar 

insatisfações e facilitar o acesso a outras mulheres que pensam da mesma forma, 

propiciando a criação de grupos e clubes de leitura como o Leia Mulheres. Castells (1999) 

chama de comunidades especializadas as formas de sociabilidade construídas em torno de 

interesses específicos.  

 
"Os movimentos espalharam-se por contágio num mundo ligado pela 
internet sem fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e 
ideias. [...] Não foram apenas a pobreza, a crise econômica ou a falta de 
democracia que causaram essa rebelião multifacetada. [...] Mas foi 
basicamente a humilhação provocada pelo cinismo e pela arrogância das 
pessoas no poder, seja ele financeiro, político ou cultural, que uniu 
aqueles que transformaram medo em indignação, e indignação em 
esperança de uma humanidade melhor." (CASTELLS, 2013, p. 11) 

 

O questionamento da escritora Joanna Walsh, em outro contexto sem o auxílio da 

tecnologia, talvez não tivesse chegado aos ouvidos brasileiros. Mas a conexão facilitada 

entre diferentes povos ao redor do mundo na contemporaneidade propicia um encontro de 

inquietações. As manifestações globais "expressam uma profunda consciência da 
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interligação de questões e problema da humanidade em geral e exibem claramente uma 

cultura cosmopolita, embora ancorados em sua identidade específica" (CASTELLS, 2013, 

p. 165). Esses movimentos: 

 
"[...] são simultaneamente locais e globais. Começam em contextos 
específicos, por motivos próprios, constituem suas próprias redes e 
constroem seu espaço público ao ocupar o espaço urbano e se conectar às 
redes da internet. Mas também são globais, pois estão conectados com o 
mundo inteiro, aprendem com outras experiências e, de fato, muitas vezes 
são estimulados por essas experiências a se envolver em sua própria 
mobilização." (CASTELLS, 2013, p. 165) 

 

A movimentação social é estimulada por uma profunda desconfiança e crise de 

legitimidade dos poderosos encarregados de conduzir determinados assuntos. No caso da 

literatura, percebe-se um desfalque por parte dos grandes prêmios mundiais, das editoras e 

das publicações no quesito inclusão de nomes femininos. As mulheres escrevem, mas sua 

presença é invisibilizada por uma sociedade patriarcal que, como citado anteriormente, se 

constrói menosprezando a produção de escritoras de formas variadas.  

Dessa maneira, o clube de leitura Leia Mulheres, impulsionado pelo questionamento 

de Joanna Walsh, surge de forma espontânea para pesquisar mais sobre a escrita feminina 

pela história, colocar essas escritoras em evidência, criar uma demanda no mercado 

editorial, dar mais visibilidade ao seu trabalho e compartilhar as experiências individuais ao 

longo da leitura. Em suma, ocupar um espaço que sempre foi negligenciado, utilizando o 

ambiente virtual para organização do movimento.  

E esse "ocupar" se refere igualmente ao espaço físico. A construção de uma 

comunidade no espaço simbólico que é a internet não se limita ali; ela toma as ruas, 

organiza encontros entre seus articuladores e permite uma comunicação autônoma que é 

própria das sociedades contemporâneas. O corpo, o "estar presente" na era da tecnologia, é 

também uma forma de resistência das movimentações sociais.  

Levando em consideração os conceitos levantados por Silverstone e Martín-

Barbero, é possível dizer que não só a leitura é um espaço de mediação, mas também os 

próprios encontros facilitados pelo Leia Mulheres. A troca de vivências, o espaço de 
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conversa e o embate de ideias são partes intrínsecas do clube de leitura; o diálogo entre as 

participantes constituem fundamentalmente a experiência.  

 
Todos nós somos mediadores, e os significados que criamos são, eles 
próprios, nômades. Além de poderosos. [...] A mídia é entretenimento. 
[...] ela também oferece recursos para conversa, reconhecimento, 
identificação e incorporação, à medida que avaliamos, ou não avaliamos, 
nossas imagens e nossas vidas em comparação que vemos na tela. 
(SILVERSTONE, 2002, p. 43) 

 

 Como resultado, mulheres comuns se veem representadas em histórias de outras 

mulheres que não necessariamente compartilham da mesma geração, cultura ou localização 

geográfica. Afinal, por mais diferenças que existam, é possível encontrar algum ponto em 

comum referente à experiência de gênero em sociedades patriarcais espalhadas pelo mundo 

ao longo da história. São narrativas que se entrelaçam, criando um elemento fora-do-texto 

(CHARTIER, 2011) ou "um terceiro texto, fabricado entre-textos, no limiar do corpo 

literário e do texto interno do leitor" (BRANCO; BRANDÃO, 2004, p. 18) e somente pela 

própria palavra essa mulher se reconhece, instaurando suas próprias verdades.  

Verdades essas que estão bem distantes da representação distorcida da "musa 

inspiradora" perpetuada pela literatura; verdades essas que também podem ser lidas como 

uma somatória das mediações contidas para além da leitura da obra, incluindo aí o contato e 

a relação entre membros semelhantes na comunidade construída pelo Leia Mulheres. 

 

 

UM TETO TODO SEU 

 

O livro escolhido para o encontro de outubro de 2017, aqui analisado, foi Um teto 

todo seu, da escritora inglesa Virginia Woolf, reeditado em 2014 pela Tordesilhas, selo de 

literatura da Editora Alaúde. A discussão aconteceu no dia 18, quarta-feira, às 19h30, e 

levou 35 pessoas para o grupo (33 mulheres e 2 homens) — algumas visitando-o pela 

primeira vez. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa participante, um método 

qualitativo com raízes na pesquisa etnográfica tradicional.  
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Esse método consiste "na inserção do pesquisador no ambiente natural de 

ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação investigada" (DUARTE; 

BARROS, 2005, p. 125); no qual "o pesquisador se insere no grupo pesquisado, 

participando de todas as suas atividades" (p. 137) e interage como membro. Os 

participantes do grupo pesquisado não interferem nas decisões ou no objetivo da pesquisa, 

cabendo ao pesquisador, geralmente, entregar os resultados da investigação após a sua 

conclusão. 

As participantes foram avisadas na abertura do encontro sobre a pesquisa e houve 

uma resposta positiva em relação à captação do áudio. Com duração de quase duas horas, 

as mulheres presentes no encontro identificaram questões sobre a atualidade da obra, a 

recorrência de pautas em relação à desigualdade de tratamento e de oportunidades entre 

homens e mulheres, a invisibilização da produção literária feminina, os percalços da escrita 

e a observação do cotidiano como um espaço onde se propagam discriminações.  

Ao início do encontro, Olivia Gutierrez, uma das mediadoras, comenta que o 

primeiro livro lido para o Leia Mulheres de Belo Horizonte, em setembro de 2015, foi 

Orlando, uma obra da Virginia Woolf. Assim, começa-se uma discussão sobre a autora em 

si, ao passar a palavra para as participantes perguntando se alguma delas já havia lido algo 

dela ou se conheciam algo da vida da autora.  

A primeira participante a tomar a palavra é uma professora que acompanha o Leia 

Mulheres desde o princípio, mas por conta das suas aulas de dança às segundas e quartas-

feiras, nunca pôde estar presente. Quando soube qual era o livro discutido no mês, ela fez 

questão de comparecer ao encontro, pois leu a obra pela primeira vez há 32 anos a partir de 

uma xerox do livro presenteada por uma professora — desde então, disse que nunca mais 

parou de ler Virginia Woolf.  

Ela comenta sobre a atualidade de Um teto todo seu relacionando os apontamentos 

levantados pela obra com a realidade da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, uma 

autora durante muito tempo menosprezada pela indústria literária por questões raciais e pela 

escrita em forma de diário em seu livro Quarto de despejo, publicado em 1960. A discussão 

sobre a obra da Virginia Woolf serviu para a Participante 1 fazer uma conexão com a 

dificuldade não só da mulher escrever e publicar livros, mas em especial a questão da 
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mulher negra e escritora, que se insere em um sistema além de patriarcal, racista. Ela ainda 

menciona a história de uma professora de Letras da Bahia, a qual foi dita que o que ela 

fazia não era poesia, mas, sim, desabafo. 

A segunda participante a falar concorda com a primeira e diz que o livro precisa 

realmente ser lido. Expressa que se sentiu surpresa, porque não sabia do que a obra se 

tratava, mas confessou que achou a leitura devagar no começo, principalmente por conta da 

referência a várias autoras que ela não conhecia, como George Eliot (pseudônimo da 

escritora britânica Mary Ann Evans). Mas, conforme a leitura foi avançando e vendo outros 

exemplos utilizados pela Virginia Woolf, a Participante 2 disse que se questionou: "Que 

século que é esse? Porque não é possível que o negócio é tão antigo. Eu falei 'gente, essa 

pessoa escreveu o livro ontem'! [...] Como é que tem tanto tempo que estamos discutindo 

isso e continua batendo na mesma tecla e continua sendo um assunto atual? Sabe? Cem 

anos!". Logo depois, a Participante 3 complementa dizendo "E do jeito que estamos indo, 

vai ser mais, mais atual ainda. E nós estamos andando pra trás!".  

A Participante 4 interrompe a discussão dizendo "Vocês estão vendo que todo mês 

estamos falando a mesma coisa?" e todas concordam, rindo. A Participante 3 continua 

falando que Um teto todo seu "[...] dá uma formalizada, assim. Acho que de certa forma eu 

gostaria de ter lido ele antes de ter lido os outros porque dá um pouco mais de base pra mim 

[...] me ajudou, tipo assim, 'você que não sabe muito bem como é que as coisas 

funcionavam, deixa eu te explicar' e pega pela mão e vai levando, tipo assim, é meio que 

isso que ela faz. E eu não sou a pessoa mais de humanas da vida, nem um pouco, não sou a 

pessoa, né, mais engajada politicamente, então, pô, de repente alguém me explica com o 

beabá por que que se precisa de um Leia Mulheres [risos]". 

Essas falas acontecem nos primeiros 10 minutos da gravação que possui, ao todo, 

uma hora e meia de conteúdo. Nesses primeiros apontamentos, é possível identificar 

algumas das mediações presentes ao longo dos encontros do clube de leitura, como as 

mediações pessoa-livro, pessoa-grupo e pessoa-mundo. Respectivamente, elas demonstram 

as apropriações e interpretações de cada leitora de acordo com a sua própria bagagem ao 

entrar em contato com a obra (pela primeira vez ou não), as impressões que decidem 

compartilhar com outras pessoas (além das respostas desse grupo frente a essas colocações) 
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e as relações que ela estabelece com o mundo (incluindo aqui a visão que ela passa a ter — 

ou confirma — dele) a partir dessa leitura.  

A Participante 1 lê novamente a obra após 32 anos e faz um paralelo com uma 

autora recentemente resgatada pelo movimento negro: Carolina Maria de Jesus. Um dos 

pontos que podemos destacar é o fato da releitura ter se dado mais de três décadas depois. 

José Luiz Braga (2012), ao comentar sobre a perspectiva epistemológica da mediação, 

afirma que "o ser humano vê o mundo pelas lentes de sua inserção histórico-cultural, por 

seu 'momento'". Esse "momento" da Participante 1 é distinto nas duas leituras, com um 

considerável intervalo entre elas. Portanto, encontram-se duas leituras diferentes do mesmo 

livro, com percepções muito próprias em cada uma delas. Há um deslocamento no livro de 

Virginia Woolf para abarcar assuntos cotidianos, mesmo quase 90 anos após a sua primeira 

publicação. Tal deslocamento não ocorre apenas no âmbito temporal, mas também no 

cultural e no espacial, trazendo à realidade brasileira do século XXI um ensaio que 

dissertava sobre a condição da mulher britânica na década de 1920. 

A fala da Participante 2 nos dois momentos demonstra um foco na perspectiva de 

gênero na obra, relacionando, inclusive, com a sua participação no clube de leitura. Ela se 

assume uma pessoa fora do círculo engajado politicamente e que precisava de uma leitura 

como essa para entender o movimento Leia Mulheres. A partir disso, é possível inferir que 

não são todas as participantes do clube que leram a matéria da escritora Joanna Walsh sobre 

as dificuldades de ser uma escritora mulher na indústria literária. Umberto Eco em Seis 

passeios pelos bosques da ficção (1994), escreve que "[...] numa história sempre há um 

leitor, e esse leitor é um ingrediente fundamental não só do processo de contar uma história, 

como também da própria história" (p. 9). A Participante 2 atribuiu significado não só às 

suas reflexões sobre gênero na atualidade mas também à sua presença no próprio clube de 

leitura a partir da leitura de Um teto todo seu. 

As participantes do encontro concordaram entre si que há muitos deles vêm falando 

sobre a situação política do Brasil, relacionando diretamente trechos das obras lidas com 

acontecimentos atuais. Após a fala da Participante 3, mencionam que desde a leitura de O 

conto da aia, da canadense Margaret Atwood, em abril de 2017, elas têm comentado sobre 

a instabilidade política do país e o avanço do conservadorismo. A obra citada é uma 
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distopia, publicada pela primeira vez em 1985, que se passa nos Estados Unidos após a 

derrubada do governo por um regime totalitário fundamentalista cristão, onde as diversas 

guerras químicas travadas influenciaram diretamente na fertilidade dos habitantes — sendo 

assim necessária a adoção de uma medida extrema para garantir a perpetuação da espécie: 

subjugar mulheres férteis a servirem ricos e poderosos casais inférteis, chamadas na obra de 

"aias". 

Ao final do encontro, foi feita a votação para o livro de dezembro de 2017, um mês 

dedicado à obra da escritora brasileira Conceição Evaristo por decisão das mediadoras. O 

mais votado pelas participantes foi Becos da Memória, romance memorialista que discute 

questões profundas da sociedade brasileira: o preconceito, o desamparo, a fome e a miséria. 

Em um encontro anterior, uma participante citou que o Leia Mulheres a estimula a 

procurar saber mais sobre a história das escritoras escolhidas — não só outras obras que 

possam interessar, mas também sobre a vida pessoal das autoras. Portanto, a experiência 

não se encerra no encontro; ela cria desdobramentos para além dele, movimentando uma 

possível inércia em relação à literatura feminina e possibilitando mais reflexões sobre 

gênero. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção literária feminina encontrou diversos obstáculos ao longo da história, 

que vão desde as obrigações sociais às quais as mulheres foram impostas até o descrédito 

de suas criações e pensamentos. O lugar de "musa inspiradora", então, torna-se um fardo e 

implica em uma visão equivocada da realidade feminina. A partir do momento que se torna 

a narradora da própria história, essa mulher consegue dar vazão à sua criatividade e expor 

seu ponto de vista — um cenário que é recorrente a muitas outras. Como Chartier (2011) 

analisou, o leitor não é um indivíduo passivo. Ele faz apropriações constantes do texto que 

lê para a sua vida cotidiana e a sua história. Dessa forma, a mulher comum se encontra nas 

narrativas de outras mulheres, traçando paralelos e reflexões sobre o próprio gênero. Ela é 

capaz de se tornar mais consciente da própria realidade.  
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Atuais movimentos sociais, suscitados por uma insatisfação com instituições de 

poder, busca reaver essas obras como uma forma de trazer mais visibilidade às escritoras e 

trazer à luz questões importantes para setores não-hegemônicos da sociedade. Eles 

encontram, assim, nas mídias sociais grandes aliadas na propagação e difusão de suas 

ideias. Uma vez organizados na internet, esses movimentos tomam o espaço público e se 

fazem presentes como uma forma de ocupar o público, de demonstrar resistência contra o 

poder predominante — no caso em questão, a sociedade patriarcal que permeia, inclusive, o 

âmbito da literatura. O encontro face a face recorrente e as conversas propostas pelas 

mediadoras e participantes do Leia Mulheres transforma o grupo em uma comunidade, 

possibilitando um reconhecimento de afinidades, de diálogos semelhantes e de reflexões 

sobre a própria história. 

O conceito de mediação, portanto, ajuda a analisar as trocas simbólicas e a 

circulação de significados presentes nesse contexto — demonstrando que vai para além dos 

encontros, fluindo entrelaçado no cotidiano, nos pensamentos, nas conversas e nas relações 

com outros indivíduos. Como evidenciado, o resultado de encontros como o Leia Mulheres 

reverbera em uma popularização de escritoras até então desconhecidas, uma busca pelo 

conhecimento de suas histórias de vida e uma curiosidade por outras publicações da mesma 

autora, para citar alguns. Tudo isso em um ambiente onde as participantes têm a mesma 

importância e direito de fala, uma representação utópica da sociedade pela qual os 

movimentos sociais tanto lutam. 
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ANEXO — Todas as obras escolhidas nos encontros do Leia Mulheres  

em Belo Horizonte de 2015 a 2017 
 

 

DATA DO 
ENCONTRO 

TÍTULO DA 
OBRA 

AUTORA NACIONA-
LIDADE 

DATA 
DA 1ª 
PUBLI-
CAÇÃO 

GÊNERO 

Setembro/ 
2015 

Orlando Virginia 
Woolf 

Reino Unido 1928 Literatura 
fantástica, 
ficção 
histórica 

Outubro/ 
2015 

Frankenstein Mary 
Shelley 

Reino Unido 1818 Literatura 
gótica, ficção 
científica 

Novembro/ 
2015 

Antes do 
Baile Verde/ 
Só Garotos 

Lygia 
Fagundes 
Telles/ 
Patti Smith 

Brasil/ 
Estados 
Unidos 

1970/ 
2010 

Contos/ 
Memórias 

Dezembro/ 
2015 

Adeus 
Tristeza 

Belle Yang Taiwan 2012 Quadrinhos 

Janeiro/2016 Hibisco Roxo Chimamanda 
Ngozi 
Adichie 

Nigéria 2003 Romance 

Fevereiro/ 
2016 

Olhos D'Água Conceição 
Evaristo 

Brasil 2014 Contos 

Março/2016 Poética Ana Cristina 
César 

Brasil 2013 Poesia 

Abril/2016 Rebecca Daphne Du 
Maurier 

Reino Unido 1938 Romance 
policial, 
mistério 

Maio/2016 Quarto de 
Despejo 

Carolina 
Maria de 
Jesus 

Brasil 1960 Autobiografia 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     
7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

Junho/2016 Outros Cantos Maria 
Valéria 
Rezende 

Brasil 2016 Romance 

Julho/2016 Vozes de 
Tchernóbil 

Svetlana 
Aleksiévitch 

Ucrânia 1997 Não-ficção 

Agosto/2016 Como Ser 
Mulher 

Caitlin 
Moran 

Reino Unido 2012 Não-ficção 

Setembro/ 
2016 

A Inquilina de 
Wildfell Hall 

Anne Brontë Reino Unido 1848 Romance 
epistolar 

Outubro/2016 E Se Eu Fosse 
Puta 

Amara 
Moira 

Brasil 2016 Autobiografia 

Novembro/ 
2016 

Niketche: 
Uma História 
de Poligamia 

Paulina 
Chiziane 

Moçambique 2001 Romance 

Dezembro/ 
2016 

O País das 
Mulheres 

Gioconda 
Belli 

Nicarágua 2011 Romance 

Janeiro/2017 O Xará Jhumpa 
Lahiri 

Reino Unido 2014 Romance 

Fevereiro/ 
2017 

A Balada do 
Café Triste 

Carson 
McCullers 

Estados 
Unidos 

1951 Contos 

Março/2017 A Cor Púrpura Alice 
Walker 

Estados 
Unidos 

1982 Romance 
epistolar 

Abril/2017 O Conto da 
Aia 

Margaret 
Atwood 

Canadá 1985 Distopia, 
ficção 
científica 

Maio/2017 Lendo Lolita 
em Teerã 

Azar Nafisi Irã 2004 Autobiografia 

Junho/2017 Precisamos 
Falar Sobre 
Kevin 

Lionel 
Shriver 

Estados 
Unidos 

2003 Romance 

Julho/2017 Memorial de 
Maria Moura 

Rachel de 
Queiroz 

Brasil 1992 Romance 
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Agosto/2017 Presos Que 
Menstruam 

Nana 
Queiroz 

Brasil 2015 Não-ficção 

Setembro/ 
2017 

A Casa dos 
Espíritos 

Isabel 
Allende 

Chile 1982 Realismo 
fantástico 

Outubro/2017 Um Teto 
Todo Seu 

Virginia 
Woolf 

Reino Unido 1929 Ensaio 

Novembro/ 
2017 

A Cabeça do 
Santo 

Socorro 
Acioli 

Brasil 2014 Realismo 
fantástico 

Dezembro/ 
2017 

Becos da 
Memória 

Conceição 
Evaristo 

Brasil 2006 Romance 
memorialista 

 


