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RESUMO 
 

Buscando criar pequenos retratos de gestos e movimentos em curso no cenário literário 

brasileiro atual, esta tese tem como personagens fundamentais as leitoras. No percurso que lhe 

deu origem, o encontro com as propostas de clubes de leitura voltados a livros escritos por 

mulheres possibilitou a compreensão de suas participantes como atuantes em redes de 

intervenção, e, logo, como agentes que indicariam os caminhos da investigação. Assim, a partir 

do interesse em observar práticas e experiências de leitura, a pesquisa se desdobrou e abriu 

espaço para narrar histórias, tanto sobre produção e circulação de livros, quanto sobre conversas 

e afinidades geradas no contato com textos. A tese se desloca, então, do diálogo com 

mediadoras de clubes de leitura para as suas escolhas de leitura, das quais destaco os livros 

Amora, de Natália Borges Polesso (2015), e Um Exu em Nova York, de Cidinha da Silva (2018). 

Nessa espiral que compreende os vínculos entre práticas e imaginários, os capítulos que tratam 

desses livros consideram, também, o modo como suas narrativas apresentam estudantes em suas 

relações afetivas com o texto, assim como protagonistas escritoras que estabelecem 

negociações e alianças para tentar resolver impasses que encontram na realização de seu 

trabalho. No caso de Cidinha da Silva, o debate se estende a suas práticas como editora 

independente. Inter-relacionando, nesse contexto, a atuação das editoras que não contam com 

grandes estruturas de investimento e caminhos pelos quais as configurações no campo podem 

se transformar, a tese aponta, então, para uma ecologia de trocas – enquanto forma de abordar 

essas redes de proposições de ações responsáveis sobre panoramas dados. Inspirada em Donna 

Haraway, quando diz “isso é o que chamo cultivar responsibilidade; é também conhecimento e 

atuação coletivos, uma ecologia de práticas” (2016), proponho uma aproximação ao conceito 

de ecologias de práticas para contemplar modos coletivos e parciais de lidar com problemas 

atuais. Entre essas práticas, destaco a possibilidade de leitoras oferecerem respostas a partir de 

seu envolvimento com processos de recomendação de leitura e, assim, movimentarem políticas 

editoriais. Sem deixar de lado as epistemologias feministas que lançam olhares sobre saberes 

situados, provisórios, precários, e sobre a narrativa como uma forma de conhecimento, a tese 

também se constrói em um sentido autorreferencial, pensando seus contextos de produção e 

seus atravessamentos para indagar qual o lugar dessa ordem de investigação em tempos de crise. 

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira Contemporânea; Edição de Livros no Brasil; 

Epistemologias Feministas; Clubes de Leitura. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Small Portaits of Gestures: Stories about Women and Books 

 

Aiming to create small portraits of gestures and ongoing movements in Brazilian literary scene 

today, this thesis has as its main characters female readers. In the course that would originate 

this work, meeting book clubs with a focus on literature written by female authors made it 

possible to comprehend the role of their members as active actors in networks of intervention 

and, therefore, as agents who would direct the way through which the research would be 

developed. From the starting point of observing reading practices, the investigation found 

ample space to narrate stories about the production and circulation of books, as well as detailing 

conversations and affinities generated from being in contact with such texts. This thesis moves 

from the dialogue with book clubs moderators to their reading choices, of which I highlight 

Amora, by Natália Borges Polesso (2015), and Um Exu em Nova York, by Cidinha da Silva 

(2018). In this spiral which encompasses the bonds between imagination and practices, the 

chapters that address these books in particular also consider the way in which they present 

students in their affective relationship with the texts, as well the writers, in search of 

negotiations and alliances, in order to try and overcome deadlocks which they find in the 

process of producing their work. In the case of Cidinha da Silva, the debate extends itself to her 

practices as an independent editor. In this context, the interrelation between the practices of 

publishers who cannot count on substantial sources of investment and the ways by which the 

field’s settings can be transformed, the thesis, therefore, points towards an ecology of exchanges 

as a way of approaching these networks of responsible action proposition in given scenarios. 

Inspired by Donna Haraway, when she says, “this is what I call cultivating response-ability; 

that is also collective knowing and doing, an ecology of practices” (2016), I propose an 

approach to the concept of these ‘ecology of practices’, in order to contemplate collective and 

partial ways of coping with current problems. Amongst these practices, I highlight the 

possibilities readers have of providing answers from their implication in the process of 

recommending literature and, therefore, in shaping editorial policies. Without putting feminist 

epistemologies aside, as these cast looks on situated, indefinite and precarious knowledge as 

well as the narrative as a form of knowledge in its own right, the thesis is also constructed in a 

self-referential sense, thinking it’s own productive context, and it’s crossings, to ask which is 

the place occupied by this order of investigation in times of crisis. 

 

 

Keywords: Brazilian Contemporary Literature; Publishing in Brazil; Feminist Epistemologies; 

Reading histories; Bookclubs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Deixei meus objetos falarem alto, e investi nas afinidades eletivas da 

minha memória teórica. Eram muitas vozes que se confundiam e se 

harmonizavam no meu projeto de atenção máxima – ainda que 

flutuante – de escuta do outro. Era uma mistura de objetos e sujeitos 

de pesquisa, de inputs teóricos e de desejos. 

(Heloisa Buarque de Hollanda, “Sonhar alto minhas pesquisas”) 

 

Este é um trabalho que se desenvolve em torno do ato de conversar. Mais 

especificamente, esta tese nasce do interesse em abordar histórias de pessoas que decidem se 

organizar para, então, participar de diálogos sobre livros. Projetos em constante propagação, os 

clubes de leitura dedicados à discussão de produções escritas não só por mulheres, mas também 

por escritoras negras ou LGBTQIA+, ganharam espaço nos circuitos de produção e recepção 

literária nos últimos anos. Se a organização desses coletivos é impulsionada pela difusão de 

informação possibilitada pela web e pelas redes sociais, sua força, sua permanência e seu 

crescimento trazem em si constantes negociações. Primeiro, entre as agentes mais importantes 

para esta pesquisa: as leitoras interessadas em levar a espaços de partilha as relações que 

estabelecem com os livros. Depois, entre leitoras e produtoras. E por fim, fortalecendo essa 

sinergia, entre essas mesmas leitoras e as agendas propostas por movimentos sociais e coletivos 

feministas.  

Em São Paulo, a presença dos clubes de leitura é notável. Assim como o Clube de 

Leitura Antirracista, o Clube Lesbos e o Clube de Prosa da Mário de Andrade, o Leia Mulheres 

tem sido marcante nos espaços culturais da cidade. A força desse nome, contudo, é a da 

disseminação, seja pela web, seja pela capilarização por muitas cidades além do Sudeste. Em 

uma busca pelo número de ocorrências da hashtag #leiamulheres no Twitter encontrei, no 

decorrer de 72h de varredura, mais de três milhões de resultados. Sua potência é, então – como 

toda potência –, indeterminada. Em meu caso, diante da construção imperativa, metade convite, 

metade ordem, representada pelo verbo “leia”, escolhido para compor o nome do clube de 

leitura nascido em São Paulo, me perguntei: quais livros escritos por mulheres eu já havia lido? 

Quem está na orelha dos exemplares guardados em minha mochila? 

A partir desse olhar para minhas práticas, a pergunta se desdobrou em outra: quais 

mulheres eu passaria a ler? Essa se tornaria uma das perguntas-chave da tese. Como os 

capítulos que se seguem discutirão, essas indagações também orientam algumas das práticas de 

leitura das mediadoras com quem conversei enquanto leitora, pesquisadora e frequentadora de 
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clubes de leitura. Essa é a fagulha, ponto de onde partem as questões que pesquisei ao longo do 

processo de realização da tese. Seu desenvolvimento, contudo, não se volta apenas ao ato de ler 

e às pessoas que estão envolvidas nesse gesto. Há outros efeitos que merecem destaque quando 

o tema em discussão são os encontros entre leitoras e livros. O ponto de partida deste trabalho 

é, então, o desejo de realizar um estudo dos movimentos de articulação de pessoas em torno 

de textos escritos por mulheres. 

Em artigo para o Suplemento Pernambuco (janeiro de 2019), Carolina Almeida afirma 

que o projeto Leia Mulheres, nascido em São Paulo em 2015, é precursor de muitos outros, dos 

quais destaca Lendo Mulheres Negras e o Escritas Diversas. Uma das potências desses projetos 

coletivos está, na visão da jornalista e pesquisadora que assina o artigo “Clubes de leitura e o 

porquê de ler juntos”, na valorização do encontro e da criação de espaços não só de debate, mas 

também de desenvolvimento de relações afetivas. Assim, o encontro tornado possível pelas 

mediadoras aparece na matéria escrita por Carolina Almeida como um início: um evento que 

permite que outros tipos de interação se estabeleçam, inclusive a discordância – que, no seu 

olhar, é fundamental para o pensamento crítico: “podemos discordar, afetar, sermos afetadas, 

sem que isso crie rupturas definitivas ou alijamento de alteridades” (ALMEIDA, 2019, p. 14). 

Abordando o tema dos afetos e sua relação com as reuniões presenciais, a jornalista e 

pesquisadora traz para seu texto a participação, o relato e a opinião de outras mulheres que, 

atuando como mediadoras de clubes de leitura – ou grupos de debates direcionados a outras 

atividades em torno do livro, como o Mulheres que Escrevem –, endossam o seu olhar sobre 

esses projetos como espaços de formação de redes de amizade.  

 Na matéria em questão, Juliana Gomes, uma das fundadoras do Leia Mulheres, afirma 

que, em sua experiência, os clubes são espaços em que a leitura se mostra como ponto de partida 

para que se teçam não só laços de amizade, mas também de disseminação de sugestões de livros 

a serem comprados, trocados ou emprestados: “a opinião de parceiros de clube e mediadoras é 

fundamental na escolha de novos títulos para aquisição ou mesmo troca ou empréstimo em 

bibliotecas” (Juliana Gomes, em entrevista a ALMEIDA, op. cit.). Essa discussão aponta, 

portanto, para importantes redes de intervenção. Com as recomendações, as leitoras se mostram 

ativas no processo de escolha crítica do que vale a pena ser lido, comprado, apoiado.  

Tais redes de indicações se estabelecem inclusive no próprio debate sobre os livros 

selecionados para os encontros. Participando das reuniões de clubes, pude observar que são 

frequentes as remissões entre livros lidos e comentados em encontros anteriores, uma 

intertextualidade que tem criado um tipo de acervo de referências compartilhado entre 

frequentadoras assíduas dos clubes e ativas nas redes de discussão sobre livros na internet. 
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Assim foi com Octavia Butler: ouvi esse nome, pela primeira vez, em uma leitura coletiva, em 

uma grande capital do Sudeste. Em um encontro organizado com a proposta de discussão de 

Ponciá Vicêncio (2017 [2003]), uma das leitoras afirmou encontrar semelhanças entre a 

narrativa de Conceição Evaristo e a de Kindred (2017 [1979]), livro-tema de um encontro 

anterior. Ao notar que algumas das leitoras presentes deram continuidade ao tema, criando 

entrelaçamentos entre os dois romances, percebi que a assiduidade nas reuniões e a participação 

nos debates proporcionavam àquelas pessoas também um arcabouço de referências em comum. 

Dois anos depois, tecendo contato com a escrita especulativa de Donna Haraway, observei que 

o nome de Octavia Butler com frequência fazia parte das influências da pesquisadora, 

interessada no cruzamento das narrativas ficcionais com os discursos científico e filosófico. 

Assim, se finalmente abri o Kindred e o coloquei entre livros que pretendo ler, foi porque esse 

tecido de leituras, intertextualidades, referências recorrentes, tinha tornado esse nome de meu 

interesse. Certamente, os clubes de leitura atuam na criação de redes de recomendação, por 

meio das quais livros e escritoras ganham visibilidade. 

Enquanto se desenvolvia meu interesse na formação de repertórios de leitura de clubes, 

o contato com o que dizem as mediadoras sobre os títulos escolhidos para os debates permitiu 

observar que o que é lido nos encontros corresponde a temas constantes de reflexão por parte 

de algumas dessas agentes. Chama a atenção, nas conversas que estabelecemos, o tema dos 

livros que essas leitoras consideram estar “na moda” e, às vezes, suas tentativas de fugir a essas 

tendências, na busca por uma diversidade. 

Essa preocupação aparece também no trabalho de pesquisadoras de clubes de leitura no 

contexto do Norte Global. Por exemplo, analisando as escolhas de livros-tema dos encontros 

do clube organizado na web pela atriz Emma Watson, que interpretou o papel de Hermione 

Granger na série Harry Potter, uma professora da Universidade College de Londres 

(RAMDARSHAN, 2019) investiga as origens, os idiomas dos títulos quando publicados pela 

primeira vez, a classe social das escritoras, entre outros fatores, com o propósito de discutir até 

que ponto o clube é inclusivo. Suas conclusões, então, vão no sentido da crítica à forte presença 

de livros publicados por conglomerados editoriais e a predominância de títulos lançados, em 

sua primeira edição, nos Estados Unidos ou nas potências europeias. Além de ilustrar 

preocupações comuns a certos universos de leitura que tenho observado, trago a pesquisa de 

Melanie Ramdarshan porque, na lista de nomes apresentada por essa pesquisadora, há algumas 

das escritoras frequentes nos clubes organizados por leitoras brasileiras, como Alice Walker, 

Marjane Satrapi, Margaret Atwood, Naomi Woolf. Assim, as referências em comum talvez 
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sejam compartilhadas não só entre leitoras de clubes no cenário brasileiro, dizendo respeito a 

livros que fazem sucesso no exterior, também. 

Entre as leitoras e pesquisadoras preocupadas com o tema da concentração editorial, 

destaco Carolina Almeida e sua referida matéria escrita para o Suplemento Pernambuco. 

Falando não só de seu lugar de jornalista e pesquisadora, mas também como mediadora de um 

clube de leitura na cidade de Recife, Almeida traz o relato de sua experiência na condução das 

atividades dos clubes. A mediadora comenta que a sua relação com a literatura “sofreu um 

desvio radical” após a percepção, no contexto das reuniões, de que havia escritoras lidas com 

frequência. O desvio de que a jornalista fala diz respeito, então, à pesquisa sobre outros livros 

que poderiam ser interessantes ao grupo: 

 

 

fomos buscar textos que nos tirassem do lugar de conforto das grandes 

editoras, das autoras famosas ou da moda. Esse não é um gesto fácil. Comprar 

livros de editoras pequenas, que não estão nem nas livrarias, nem na Amazon, 

requer um esforço extra de entrar em contato direto com quem coloca a mão 

na massa. Mas entendendo que, ao menos no nosso grupo, havia uma intenção 

de estabelecermos outras práticas de consumo e contato com os livros, o 

esforço valeria (e vale!). (ALMEIDA, 2019, p. 14) 

 

  

Comentando a sua tentativa de buscar alternativas aos títulos que estão na moda, e 

destacando a energia depositada na tarefa de ter acesso a livros que não contem com esquemas 

de distribuição amplos, Almeida enfatiza, na composição de sua matéria, as atividades de 

leitores que também percorrem esse caminho que considera estar em desvio. A mediadora então 

constata: “coletivos dedicados a ler autoras e autores que costumam passar à margem dos 

orçamentos publicitários das grandes editoras começaram a criar novas redes de afeto que têm 

o debate literário como força catalisadora de experiências de vida” (ALMEIDA, op. cit.). A 

pesquisa desta tese, elaborada em torno dos circuitos de leitura, fez desse contato direto com 

quem coloca a mão na massa, ao qual Carol Almeida se refere, um dos eixos da discussão.  

A tessitura dos capítulos está, então, na leitura como atividade social. Considerando os 

muitos cruzamentos possíveis entre práticas de leitura, de escrita, de publicação e de crítica, 

busco abordar, ao longo da tese, alguns dos modos como podem se relacionar as escolhas de 

leitura de mediadoras e o campo literário. A noção de campo, tal como proposta por Pierre 

Bourdieu, é fundamental a este trabalho, ao situar a literatura em um conjunto de relações 

sociais. Nesse sentido, abordo o texto literário como composição que circula em determinado 

tempo e espaço, em vínculos dinâmicos entre agentes e instituições.  
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Para Bourdieu, um campo é “um microcosmo, isto é, um pequeno mundo social 

relativamente autônomo no interior do grande mundo social” (BOURDIEU, 2011, p. 195). Se 

esse sociólogo afirma que o funcionamento do campo é relativamente autônomo, sua autonomia 

relativa se dá em função de um processo de tradução de “um grande número de propriedades, 

relações, ações e processos que se encontram no mundo global” (ibidem). Esses fenômenos se 

apresentam então, nos termos de Bourdieu, em uma homologia em relação ao modo como se 

distribuem em outras esferas sociais. Conforme essas regras de funcionamento, o campo 

aparece, nos mapeamentos apresentados em estudos como os de As regras da arte (1996 

[1992]), como lugar da concorrência; das rivalidades; da determinação de quem tem autoridade 

para participar de suas dinâmicas. A tendência ao monopólio, cara às relações capitalistas, seria, 

então, transposta para o comércio do objeto de arte e traduzida em um sentido de determinar – 

ou não – o valor de uma obra, conforme a chancela de seus agentes e suas instituições: “críticos, 

historiadores da arte, editores (...), colecionadores, membros das instâncias de consagração, 

academias, salões, júris” (BOURDIEU, 1996, p. 259), que passam a atribuir valor às produções 

conforme critérios estabelecidos dentro da própria lógica do campo.  

É preciso enfatizar que esse conjunto de relações que constitui um campo não se 

apresenta de um modo estável. Embora cada campo simule um funcionamento em que seus 

contornos estão fechados, é por meio de tensionamentos entre as posições que o campo 

funciona. Como afirma Pierre Bourdieu, “um campo é um campo de forças, e um campo de 

lutas para transformar as relações de forças” (BOURDIEU, 2011, p. 201). Desse modo, sempre 

que novos atores buscam participar de um dado campo, as tensões se renovam e geram uma 

necessidade de reconfiguração da posição de cada um de seus componentes. Considero 

interessante observar que, na concepção de Bourdieu, a exposição e a compreensão dessa lógica 

tornam possível a alteração de seu funcionamento: 

 

 

O fato de enunciar a lei dessas relações sob a forma de uma constatação pode 

ter efeitos opostos: pode ser um reforço para as pessoas que têm um 

sentimento de exclusão, pode encorajá-las a se sentirem legitimadas em sua 

exclusão, ou, ao contrário, favorecer a tomada de consciência dessa ruptura e 

de sua ilegitimidade, de seu caráter arbitrário, e com isso provocar algum tipo 

de mobilização para demolir essa fronteira (op. cit., p. 208). 

 

 

A não ser que atores busquem contestar um funcionamento corrente e alterar suas 

práticas, o campo permanecerá fechado em regras estabelecidas. Tendo em vista esse cenário e 

a dinâmica que tenho apresentado nesta discussão, busco, a partir do estudo da história de 
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algumas agentes que reúno no corpo deste trabalho, tentar apreender reconfigurações na 

distribuição de critérios de valor às produções em circulação no campo literário contemporâneo.  

Tenho observado, como comento no capítulo 1 desta tese, que as leitoras que organizam 

clubes de leitura se mostram como agentes que reivindicam alguma transformação na dinâmica 

do campo, ao propor um olhar sobre a construção do cânone. Dialogo também com Marisa 

Lajolo e Regina Zilberman, quando afirmam: “da perspectiva do público e do leitor também se 

constrói a história da literatura e calibra-se a reflexão sobre a criação literária” (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2019, p. 20). Essas pesquisadoras inclusive demarcam uma necessidade: “as 

instâncias encarregadas de pensar a literatura – a Teoria da Literatura, a Crítica literária e a 

História da Literatura – precisam incluir a ótica do leitor” (ibidem), e identificam entre correntes 

em curso algumas que já descentram o olhar sobre a produção do texto – “O Desconstrutivismo, 

a Literatura Comparada, a Estética da Recepção, a Teoria da Tradução, a Análise do Discurso” 

(ibidem). 

As leitoras com quem converso na composição das ideias que apresento se mostram 

atentas a uma variedade de modos de ver o livro, abertas a olhares não prescritivos, não 

hierarquizantes, identificando certas ausências no que é publicado, no que circula, e propondo 

soluções – ainda que limitadas – para contornar essas questões. Até mesmo Ramdarshan aponta, 

em uma nota ao seu artigo, que, após o período de coleta dos dados, percebeu que o clube de 

Emma Watson passou a tomar escolhas orientadas por outros critérios, mais inclusivos. A 

pesquisadora ressalta que essa mudança se deu após Watson declarar que um dos livros que 

havia lido, que trata da temática do racismo, a ajudou a começar a perceber seus privilégios. 

Assim, ao mesmo passo que passei a observar a efetuação de atividades de questionamento de 

tradições de valoração da crítica, e que têm como consequência a própria mudança de práticas 

de leitura, a pesquisa me permitiu perceber que o que está em questão na atividade dos clubes 

são modos de interferir nos circuitos de escrita e recepção, como também de publicação, uma 

vez que as reuniões organizadas em torno da leitura se apresentam no importante lugar de 

espaços de interseção entre leitoras, escritoras e editoras. 

Foi em um encontro de um clube de leitura que pude ouvir Cidinha da Silva falar pela 

primeira vez, e desde então passei a encontrar seu nome em muitos lugares – inclusive na 

composição das muitas listas de temas interessantes e palavras-chave que me permitiram rever, 

recalcular e retraçar o formato desta tese, como narro no capítulo 3. Essa escritora e editora, 

responsável por uma profusão de atividades muito marcantes na crítica literária atual, não só 

mantém vínculos com mediadoras de clubes de leitura, como também inclui o tópico clubes de 
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leitura no programa de um dos cursos que oferece, voltado a pessoas que tenham interesse em 

saber mais sobre autopublicação. 

Nesse contexto, os clubes que se veem diante dessas escolhas de leitura me parecem se 

apresentar como aliados para produtoras que desejam divulgar trabalhos sem a mediação das 

equipes de marketing e logística de grandes empresas, sejam casas editoriais, sejam livrarias. 

Destaco, então, a formação de alianças que me parece uma marca de processos que estão em 

curso no momento presente. Em 2013, Heloisa Buarque de Hollanda já comentava que o espaço 

da web permite a construção de relações entre criadores e leitores, gerando um fenômeno novo: 

“Penso na formação de críticos informais que passam a responder, comentar e interagir com o 

trabalho desses criadores, e também num fenômeno há muito desaparecido que é a vida literária, 

ou seja, um movimento de reações, comportamentos, respostas e debates em torno da literatura” 

(HOLLANDA, 2019b [2013], p. 131). A ideia de renascimento de uma vida literária, talvez 

como aquela que Brito Broca tematiza em 1956, se soma à de Cristiane Costa, que chama de 

articulações por polinização cruzada os movimentos de disseminação de informações e de 

práticas nos ambientes da web, marcados pela dispersão e por trocas nem sempre mútuas, 

frequentemente imprevisíveis (COSTA, 2019, p. 43). Enquanto Heloisa se refere a uma vida 

literária, Cristiane Costa traz o tema das alianças, redes, conexões potencializadas. 

O tema das alianças e recomendações em espaços de sociabilidade nutridos em torno da 

leitura não é novo. Assim como Brito Broca, Marisa Lajolo e Regina Zilberman comentam que 

a história da produção, da circulação e do consumo de livros “é também a história de pactos 

constantemente feitos, desfeitos e refeitos, entre escritores, mecenas, editores, críticos, leitores, 

livreiros” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2019, p. 408). Na França, os grandes salões são parte da 

história do Iluminismo e da ascensão do romance. Mais próximo de nós, há um forte vínculo 

entre os círculos de sociabilidade em movimento nos cafés e as livrarias do Centro do Rio de 

Janeiro e a trajetória de editoras e escritores como Machado de Assis. 

Enquanto leio Cilza Bignotto (2008) mostrar que Monteiro Lobato criou uma rede de 

distribuição de livros por meio da troca de favores, ou noto que Lajolo e Zilberman chamam os 

pactos e as colaborações até mesmo de relações de “compadrio” (op. cit., p. 96), ou seja, de 

afiliações análogas ao parentesco, penso que talvez seja válido ressaltar que, no contexto da 

movimentação de núcleos de leitura organizados em torno da difusão de escritos produzidos 

por mulheres, a oportunidade de capilarização dos sistemas de recomendações e indicações tem 

consequências que não se restringem a benefícios individuais. As consequências da interação 

com projetos independentes, isto é, que não passam pela mobilização de grandes quantias de 

dinheiro, não se traduzem em termos diretamente monetários. Entendo que esses gestos fazem 
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parte, muitas vezes, de projetos de redistribuição democrática da participação, tal como Nancy 

Fraser (2003) discute, assim como de disputas no sentido da ampliação da cartela de tons, temas, 

agendas e nomes – seja de livros, seja de escritoras e editoras – em circulação.  

Pensar nessas redes de recomendações permitiu perceber que esse é um tema que me 

interessa e dialoga com minhas inquietações. À medida que percorria textos que abordam os 

vínculos entre produção e circulação de livros, lembrei-me de uma ocasião em que, em um 

laboratório no curso de Produção Editorial, ouvimos uma jornalista que trabalhava em um 

caderno de literatura comentar seu trabalho na redação do jornal. Ao ser questionada sobre 

como se dava a escolha dos livros a serem resenhados, essa escritora comentou: há os que nos 

interessam, os que chamam a atenção por seu selo editorial. Há também os indicados por 

conhecidos, e há a pilha do “lixo”. A imagem do descarte daquele material me pareceu 

incômoda, naquele momento, em virtude da frieza direcionada ao trabalho que não cabe no 

tempo corrido da edição do jornal e no espaço limitado das páginas diagramadas, ou não se 

encaixa nos critérios de sua linha editorial, ou não corresponde aos objetivos de agentes que ali 

trabalham. De todo modo, ainda me pergunto por que foi tão marcante o momento em que ouvi 

esse relato, em que se tratava como lixo o que não se podia ler. Essa pesquisa tem me mostrado 

que talvez o cerne esteja na falta da oportunidade ao acesso, um acesso que se firma em redes 

de conexões. Diante da limitação evidente nos sistemas de recomendação tradicionais, 

considero haver um imperativo de olhar para essas outras redes.  

O cenário em que esses gestos se estabelecem não é o da construção de meras alianças 

por si sós. Como argumentam muitos dos textos que encontrei durante a pesquisa, trata-se de 

um momento de buscar conexões também como forma de oposição a políticas de autoritarismo, 

de violência, ou ainda, à necropolítica. Carol Almeida assim inicia seu texto: “os espectros a 

intensamente sobrevoar o espírito do tempo no desfecho dos anos 10 do século XXI trazem 

sintomáticos gestos de intolerância” (ALMEIDA, 2019, p. 12). Considero que essa intolerância 

é parte das heranças que a colonialidade imprime às relações sociais, ou melhor, que não tem 

seu início no começo do século XXI, como desenvolverei adiante nesta introdução. Mas é certo 

que a discussão que Almeida propõe, sobre afetos formados em torno de leituras e estabelecidos 

na própria roda de conversa, abrange também movimentos atuais de enfrentamento a essas 

lógicas. 

No sentido das articulações motivadas por acepções de democracia, destaco a 

participação de uma das entrevistadas de Carolina Almeida. Evelyn Sacramento, uma das 

fundadoras do Lendo Mulheres Negras, demonstra, em Salvador, que os clubes de leitura não 

se limitam ao eixo Rio-São Paulo; na realidade, criam outros contextos de troca e outras 
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propostas de atuação ao se capilarizar por regiões além do Sudeste. Destacando o momento da 

entrevista em que a mediadora enfatiza relações de cumplicidade estabelecidas entre leitoras e 

leitores, Carol Almeida comenta que coletivos como este podem propiciar “uma experiência 

expandida de cura coletiva”, de resistência e de “enfrentamento direto a imaginários 

dominados” (ALMEIDA, 2019, p. 14). Uma das experiências que a mediadora relata e que a 

jornalista traz ao artigo teve lugar com a leitura de Maria Izabel, conto da escritora e editora 

Cidinha da Silva (2018). Evelyn Sacramento narra:  

 

 

Depois de ler o conto, como de costume, levantamos algumas questões para 

provocar o debate, e uma delas era: ‘quantos aqui conhecem uma pessoa negra 

que morreu cedo?’. A partir daí, ouvimos muitos relatos tristes e com isso o 

grupo foi se reconhecendo, tomando consciência e se acolhendo no olhar. 

Depois partimos para a leitura de Farrina, um conto que fala de afeto, 

identidade, irmandade e amor entre mulheres negras, uma escolha estratégica 

que fizemos porque sabíamos que precisaríamos de algo que ajudasse 

amenizar a dor do último conto (Evelyn Sacramento, em entrevista para 

ALMEIDA, op. cit.). 

 

 

O relato escolhido por Almeida tem como foco a troca de experiências pessoais a partir 

do contato com a narrativa – que, conforme as regras de funcionamento desse clube, havia sido 

lida conjuntamente, na ocasião do evento. O texto de Cidinha da Silva aparece, então, enquanto 

motivador para a partilha de histórias singulares que, no contexto dessa conversa, são 

percebidas, como demarca o uso da expressão tomar consciência, ao mesmo tempo como 

coletivas. Afinal, não só estão presentes no texto ficcional, mas também tocam as experiências 

de vida de muitos dos participantes do encontro. Para a mediadora, esse espaço é, portanto, o 

da partilha de conhecimento e, ao mesmo tempo, de apoio, expresso na ênfase em gestos de 

acolhimento e de amor.  

Em diálogo com o que apresentam Carolina Almeida e suas entrevistadas, a escritora e 

editora Lubi Prates destaca, em outra entrevista, que observa três gestos como expressivos nos 

encontros do Clube de Leitura Antirracista, projeto que organiza em São Paulo: “Os 

participantes se mostram interessados em discutir, em se questionar e engajados em construir 

uma sociedade antirracista” (PRATES; BENTO, 2019, p. 324). Destaco, então, o clube de 

Prates como possibilitador de construções de: primeiro, diálogo, troca com seus pares; segundo, 

a possibilidade de revisar e mudar pressupostos, afirmações e gestos anteriores; e, por último, 

a disposição a ampliar esse olhar transformador, desnaturalizando práticas racistas também em 

outros contextos, para além daquele das reuniões. Trata-se, portanto, de um espaço em que o 
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aprendizado se dá pelo diálogo que se torna prática. Ou seja: o contato com o livro, o texto e as 

opiniões de leitura passa a informar modos de articulação política.  

Assim como essas leitoras, Heloisa Buarque de Holanda situa o panorama atual em um 

assustador momento de crise – ambiental e do capitalismo – e de ascensão de posicionamentos 

conservadores. Ao mesmo tempo, Heloisa destaca as articulações entre mulheres que propõem 

novas linguagens políticas e teóricas: “A marca mais forte deste momento é a potencialização 

política e estratégica dos diversos segmentos feministas e interseccionais e das múltiplas 

configurações identitárias e da demanda por seus lugares de fala” (HOLLANDA, 2020, pp. 11-

12). Essa pesquisadora e agitadora cultural, capaz de colher pensamentos em curso e reuni-los 

em livros que se constituem como marcas de seu tempo, tem trabalhado com mapeamentos de 

atividades de mulheres e com a ideia de que o feminismo é a força aglutinadora das 

reivindicações de agentes envolvidos no questionamento dos modos como a sociedade se 

apresenta atualmente, com destaque para as tomadas de posição conservadoras em curso. 

Heloisa Buarque de Hollanda traça, no Explosão feminista (2019a), um levantamento das 

principais iniciativas daquilo que denomina como resistência. Nesse contexto, ao lado de uma 

discussão sobre os principais movimentos feministas observados atualmente no país, a 

pesquisadora localiza as atividades dos clubes de leitura como o Leia Mulheres, tratando-os 

como projetos que propõem amplificar a leitura de mulheres.  

Com relação aos espaços de sociabilidade que orbitam em torno da leitura, um dos 

trabalhos que foram inspiradores para a elaboração desta tese é o de Luciana di Leone. A 

pesquisadora constata, em sua tese de doutorado que foi publicada como livro, que a crítica de 

arte e as tendências filosóficas em atividade nas últimas décadas têm demonstrado um interesse 

“pelo relacional, pelos modos de viver junto, pelos coletivos artísticos, com os seus 

desdobramentos na reflexão sobre a grupalidade, a comunidade, as aproximações e distâncias 

entre o eu e o outro, e os seus efeitos e afetos” (DI LEONE, 2014, p. 20). Essas abordagens são, 

a seu ver, mais evidentes em trabalhos norteados pelos estudos culturais, e que, de algum modo, 

tentam pensar modos pelos quais seria possível construir comunidades (op. cit., p. 62). Nesse 

sentido, Di Leone aborda o tema não apenas como um assunto que está em pauta; a professora 

também o considera um “imperativo ético” / “imperativo comunitário” contemporâneo. 

No livro intitulado Poesia e escolhas afetivas (2014), essa professora, vinculada à UFRJ, 

observa a necessidade de se avaliar textos e livros a partir de “sua participação no mundo, ou 

seja, sua não autonomia” (op. cit., p. 20). Preocupada em colocar em questão a separação entre 

as atividades de produtores, ou, em suas palavras, as fronteiras entre o público e o privado, ela 

estabelece um trabalho que inclui entre seus temas não só escolhas afetivas, ou relações de troca 
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entre pessoas em suas influências mútuas, como também as relações de amizade formadas entre 

produtores. 

Contudo, enquanto Luciana di Leone recorre a críticos como Jean-Luc Nancy, 

Agamben, Esposito e Espinoza para discutir o tema da comunidade, neste trabalho opto por 

dialogar com as teorias feministas, os estudos decoloniais e sua constante discussão sobre redes 

de apoio, em sua incontornável necessidade de existência frente às incessantes políticas de 

violência, silenciamento, apagamento, supressão de singularidades presentes em nossos 

espaços, marcados pela ferida colonial. Meu posicionamento é, nesse sentido, convergente com 

os temas que Luciana di Leone passaria a abordar posteriormente, marcadamente no 

Laboratório de Teorias e Práticas Feministas da UFRJ, junto ao qual realizou cursos, eventos e 

oficinas que trazem o tema dos movimentos feministas em sua conexão com relações de poder 

em curso em nossos cenários. Essas atividades, que contam com articulações entre docentes e 

discentes na Universidade, como também entre pesquisadoras e ativistas como Maria Galindo 

e Alana Moraes, afirmam igualmente que Universidade e comunidade estão unidas e em 

diálogo, trocando preocupações, conhecimentos e modos de lidar com questões que se colocam 

em nosso tempo. 

Em certo sentido, o trabalho de Luciana di Leone converge com o de Heloisa Buarque 

de Hollanda. Esta, além de ser uma das maiores responsáveis pela criação do PACC (Programa 

Avançado de Cultura Contemporânea), ao qual se filia o Laboratório de Teorias e Práticas, atua 

como agitadora, pesquisadora, editora e, atualmente, como produtora de uma cartela de livros 

que tratam sobre movimentos de mulheres no Brasil. Heloisa aponta que os questionamentos 

propostos por movimentos empenhados em rever nossas formas de produzir conhecimento 

trazem consigo uma necessidade de olhar para as permanências da lógica colonial em nossa 

sociedade. Na introdução a um dos livros da coleção Pensamento feminista, vejo uma 

contundente pergunta: será que o feminismo branco, com suas visões eurocentradas, não 

perpetuaria a colonialidade de saberes e poderes tão cara à branquitude patriarcal? 

Para a pesquisadora, a ideia de colonialidade é uma importante contribuição oferecida 

pelos estudos decoloniais, se constituindo como ponto que separa esses estudos dos chamados 

estudos culturais. Em concordância com a sua postura de colocar esse tema como urgência, 

desejo expandir um pouco a discussão sobre a colonialidade. Busco, com isso, desenvolver um 

pouco mais a ideia de que a permanência de uma ética colonial se entrelaça com alguns fatores 

que trago nestas reflexões introdutórias: as políticas autoritárias que as leitoras identificam e o 

imperativo ético ao qual Luciana di Leone se refere; as iniciativas das mediadoras quando sua 
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preocupação é a de expandir os horizontes de leitura; e as políticas de alianças que tenho 

observado no panorama da circulação de livros no Brasil contemporâneo. 

Sob esse viés, compreendo que, se os espaços de circulação em que nós, leitoras, 

pesquisadoras, professoras nos movimentamos trazem em si uma história, essa história tem em 

seu cerne uma ferida. Colonização é o seu nome. Violência é sua técnica; a imposição do medo, 

sua ferramenta. Em sua carta, Pero Vaz de Caminha relata que, ao ver um conjunto de indígenas 

que caminhava pela mata, considerou não haver entre eles uma liderança: “andava um que 

falava muito aos outros que se afastassem, mas não já que a mim parecesse que lhe tinham 

acatamento ou medo” (CAMINHA, apud RIBEIRO, 2003). Caminha conclui: se não inspirava 

medo, aquela figura não se assemelhava à de um líder. Apesar de esse documento consolidado 

– também artificialmente – como “certidão de nascimento do Brasil” narrar a história do contato 

com certo abrandamento, com um apagamento do genocídio a partir da construção dos povos 

indígenas como dóceis, suas linhas não escondem a visão do europeu sobre as formas de poder 

que garantiriam a sua presença na América.  

O poder colonial se estabelece nas relações entre corpos: na hierarquização entre 

posições de mando e imposição de obediência, entre produção e reprodução; ação e tentativas 

de impedimento. Essas relações não tiveram fim com a declaração de independência dos países 

latino-americanos, nos dizem os teóricos que desenvolvem os estudos decoloniais, entre os 

quais destaco Aníbal Quijano, assim como as feministas que dialogam com esse pensamento 

que tem como lugar de disseminação a América Latina. Uma das premissas básicas do 

pensamento decolonial é a de que as relações de dominação que se fundaram na tarefa da 

colonização permanecem em curso de formas diversas. 

Para Quijano, o impacto do estabelecimento dos europeus no território latino-americano 

é o da hierarquização das formas de vida na Terra – todas, não só as das ecologias tropicais. As 

relações de dominação não foram inventadas com a América; é longa a sua duração na história 

social da humanidade, ele nos diz. O que surge com a experiência colonial são as ideias de 

superioridade / inferioridade fundadas no biológico que passam a justificar essa dominação. 

Esse sociólogo peruano, um dos principais teóricos da rede de pesquisadores que se uniram 

para discutir os temas da Modernidade/Colonialidade, sustenta que a conquista do Novo Mundo 

se deu a partir da classificação de seus habitantes conforme a categoria de raça, forma de 

distinção que legitimaria a tentativa de dominação de todas as forças que não fossem as dos 

homens europeus: “raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da 

população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade” 

(QUIJANO, 2005, p. 119). Esse argumento se difunde com tal força que se torna naturalizado. 
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Acompanham-no uma série de consequências: o estabelecimento de relações hierárquicas entre 

o europeu e as pessoas não europeias, a atribuição de um valor às práticas de cada um desses 

grupos, a diferenciação entre os povos, a supressão de costumes, tradições, crenças, vínculos 

ancestrais de quem antes vivia em terras que seriam intensamente degradadas. 

Tendo como pressuposto um pensamento violento, segregador – ou seja, o de que o 

homem branco é dotado de superioridade –, esse conjunto de ideias justificou o estabelecimento 

da exploração dos homens com um fundamento: o da diferença entre colonizador e colonizado, 

que passa a justificar toda exploração de seres e lugares. Corpos não europeus, então 

racializados, são marcados pela ideia de que jamais poderão ocupar papéis e lugares reservados 

a quem está no topo da hierarquia de poder e de importância. E, como falamos do advento do 

capitalismo, essa hierarquia justifica a retribuição ou não pelo uso da força de trabalho: “A 

inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos do pagamento de salário. 

Estavam naturalmente obrigados a trabalhar em benefício de seus amos” (QUIJANO, 2005, p. 

120). Ao falar sobre relações coloniais, falamos, portanto, sobre uma valoração negativa de 

corpos, grupos e povos, assim como de suas práticas. Uma valoração estabelecida a partir da 

reiterada busca pela negação à permanência de vínculos e laços sociais de outros povos, 

negação à liberdade da autodeterminação, negação a formas de vida distintas das europeias.  

A perspectiva decolonial permite compreender que a ideia de raça, cara aos pressupostos 

da modernidade, se constrói, portanto, em uma geopolítica. Pelo pensamento moderno, o 

homem como centro do mundo, categoria universal, ao mesmo tempo generalizante e 

excludente, se constitui como parâmetro, deixando à margem as demais forças do mundo, às 

quais se opõe ao considerá-las matéria inerte e dominável: sejam mulheres, pessoas não 

europeias, animais, plantas. Assim, se o pensamento e as práticas racistas são historicamente 

engendrados, o processo de sua construção se deu a partir da ideia de que o homem branco está 

no centro do mundo, e, sobretudo, simbolicamente, acima dos outros seres, com os quais 

estabelece relações de imposição de pensamento, formas de organização, cosmovisões. Trata-

se, então, da legitimação de uma organização que define a distribuição de poderes no mundo. 

Nas mentalidades europeias, se infiltra a ideia de separação entre o homem e a natureza. 

Desse modo, considero importante avaliar que a modernidade tem em seu cerne a 

monocultura. Faço essa afirmação em uma articulação com Quijano e com as palavras de três 

pensadores. De um lado, Édouard Glissant, escritor martinicano. De outro, Boaventura de Sousa 

Santos, pesquisador português, e Vandana Shiva, filósofa e ecofeminista. Ao passo que 

Boaventura (2010) e Shiva (1993) se aproximam da imagem da monocultura para expor a 

problemática das epistemologias únicas, de uma ciência centralizadora, típica da modernidade, 
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Glissant, de seu lugar de ensaísta nascido no centro das Américas, fala sobre sua relação 

dolorosa com o sistema dos latifúndios. Esse terreno, que se solidifica na violência e na 

escravidão é, nas palavras de Glissant, “o universo mais iníquo, mais sinistro que possa existir” 

(GLISSANT, 2005, p. 21). O latifúndio é o lugar da exaustão: da compactação e do 

empobrecimento do solo, que recebe cópias das mesmas espécies insistentemente, até que seus 

ciclos careçam da matéria necessária para mantê-lo em atividade; da extenuação da força de 

trabalho. O latifúndio é uma prisão. Se seu solo é, para Conceição Evaristo (2003), a mistura 

de garapa e sangue, para Glissant, a identidade dos povos da América foi forjada a partir da 

união entre plantação e escravidão. Forjada: produzida artificialmente; forjada: fabricada a ferro 

e fogo.  

No terreno estéril da monocultura, esse pensamento se firma, na medida em que o 

mundo não é mais concebido como cosmos vivo, e sim um conjunto de expressões de uma 

natureza morta: quadros que separam entre si objetos inertes. Não mais em relação de troca, e 

sim em posição de superioridade, o homem pode ser o senhor dos outros seres, sejam plantas, 

pessoas, animais. A raça é, então, uma ideia inscrita na relação entre corpos e posições no 

espaço. Rita Segato nos diz: “Eso es raza, no algo sustantivo del organismo, de la persona, sino 

una posición en un sistema histórico de relaciones de dominación, es la historia leída en el 

cuerpo.” (SEGATO; ÁLVAREZ, 2016, p. 16).2 Trata-se, portanto, de um conceito que diz 

respeito a acontecimentos históricos, sociais e econômicos, e não à biologia. Sendo assim, 

essa historicidade pode ser retraçada, e o que foi construído pode ser desconstruído. 

A discussão sobre as permanências das hierarquias próprias ao processo colonial nos 

coloca, portanto, diante do problema dos pensamentos que se querem monoculturas, das 

constantes exclusões de formas de saber, das tendências autoritárias, dos processos de valoração 

ou exclusão de singularidades, cosmovisões e formações sociais. Mas é preciso destacar o que 

algumas pesquisadoras ressaltam: apesar da relevância do pensamento de Quijano quando 

falamos da questão da raça, da permanência das relações coloniais em nossos modos de 

organização de mundo e de conhecimento, a distribuição de poder instaurada pela colonialidade 

não se distribui igualmente. Nesse sentido, Segato afirma notar, nos textos de Quijano, uma 

quase ausência de uma análise sobre o lugar da mulher nas relações coloniais modernas:  

 

 

este autor, como él mismo ha reconocido publicamente, encuentra dificultades 

al intentar vincular su perspectiva a los temas de género y colocarla em 

diálogo con el pensameniento feminista, ha recurrido a pensadoras como 

                                                           
2 Nesta tese, traduzi os trechos de livros e artigos que foram publicados em língua inglesa e que ainda não têm 

tradução para a língua portuguesa. Já os trechos em castelhano foram mantidos como nas fontes consultadas.  
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María Lugones y quien aquí les habla para abonar la crítica descolonial com 

el pensamiento feminista (SEGATO, 2018, p. 20) 

 

 

Assim, pensadoras como Breny Mendoza, Rita Segato e María Lugones expandem a 

discussão da colonialidade ao entrelaçar essa discussão a olhares sobre condições informadas 

por fatores como raça e gênero. Rita Segato se dedica, no lugar de pesquisadora interessada 

nesses entrecruzamentos, a debater a questão das pedagogias da crueldade e sua legitimação de 

práticas de violência de gênero, resquícios em constante atualização da ética colonial. A 

professora e antropóloga as define da seguinte forma: “aquelas practicas que enseñan, habitúan 

y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad em cosas” (SEGATO, 2018, p. 

11). Em oposição a essas práticas instauradas com a colonialidade/modernidade, Segato propõe 

a criação de contrapedagogias que questionem esses posicionamentos. Para a efetivação dessa 

proposta, é fundamental o uso da criatividade que dê conta da articulação de ideias 

considerando nossas especificidades, nossas intenções, nosso lugar, nossas relações, 

estabelecendo com nossos temas, nossos pares, nossas questões, relações não de apagamento 

de multiplicidades. 

Uma das alunas de Segato, Paulina Álvarez, chama de pedagogias da autorização os 

gestos de deixar que floresçam e se disseminem pensamentos que admitam a diferença. Em 

lugar da lógica unificante das práticas coloniais e, como professora, Segato busca tecer 

contribuições que tematizem a necessidade de criar práticas discursivas que ressaltem essa 

construção artificial mantida em forma de colonialidade, e que forneçam, ao mesmo tempo, 

formas de pensamento alternativas: “Nuestro papel, el papel de los que trabajamos con la 

palabra: formular una retórica para la grandeza que existe en un mundo no coherente, en un 

mundo múltiple, en un mundo radicalmente plural” (SEGATO, 2018, p. 98), diz a pesquisadora 

argentina que atuou como professora na Universidade de Brasília. Em um mundo feito de 

diferenças e contradições – um mundo que não é homogêneo, organizado, único, embora o 

discurso colonial moderno busque, a todo modo, desenhar uma imagem harmônica, 

matemática, linear para conferir um ordenamento ao universo –, é preciso agir, também, na 

difusão de outras possibilidades discursivas. 

O contato com a produção de Rita Segato leva a perguntar: uma vez que olhamos para 

essas percepções sobre os usos mecânicos, preconceituosos, excludentes, preconcebidos da 

linguagem, das formas de pensamento, dos discursos, como estabelecer novos caminhos? Uma 

das saídas está na mobilização do que tem sido negado: os afetos, o corpo, o desejo, a esperança, 

o diálogo. Pensar em posturas que não sejam autoritárias, e sim sensíveis, generosas e abertas 
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às ideias das outras pessoas é, segundo Segato, uma forma de estabelecer uma ação em 

contraponto ao modo de atuação priorizado nas instituições acadêmicas. No lugar de podar e 

reduzir uma infinidade de sonhos, estimular a criação; no lugar de negar, autorizar. Esse é, 

também, um método de ação que propõe o estabelecimento de vínculos.  

A ação coletiva, descentralizada, com relações horizontais é, então, um modo de 

organização que pode atuar em uma lógica diversa daquela que tem se desenrolado ao longo 

dos séculos em nossos cenários, entre os quais incluo aqueles da vida literária. Pois, assim como 

a plantação se baseia na monocultura e na propagação de apenas uma espécie vegetal, 

repetidamente, até a exaustão da terra, a modernidade investe sobretudo na reprodução de um 

modo de vida que privilegia as experiências de um tipo bem específico de padrão industrial 

masculino, metropolitano, branco, europeu, heterossexual. De outra forma, é preciso 

“considerar-se humanidades e não mais a Humanidade, de uma maneira nova, como rizoma e 

não mais como raiz única” (GLISSANT, 2005 [1995], p. 107). Em um desenho diferente 

daquele que, no latifúndio, aprisiona; em sentido não linear e sim cíclico, espiralado, em que o 

pensamento dá voltas sobre si mesmo, retomo o discurso de Glissant apresentado ao início desta 

proposta de reflexão. 

Se Segato afirma que “el pensamiento tiene uma dimensión necesariamente lúdica” 

(SEGATO; ÁLVAREZ, 2016, p. 19), dissociando o pensamento da formatação de uma 

racionalidade única e compreendendo-o como criatividade, o poeta martinicano, por sua vez, 

dá um novo sentido à ideia de entendimento. Não uma ideia cerebral, lógica, e sim em uma 

postura de abertura. Para Glissant, ao termo entender podem ser atribuídos três sentidos: “que 

se ouvissem, que se compreendessem e se harmonizassem” (GLISSANT, 2005 [1995], p. 54). 

Enquanto, para Grada Kilomba, o latifúndio, ou, na opção escolhida para a tradução de seu livro 

no Brasil, a plantação, diz respeito à “lembrança de uma história coletiva de opressão racial, 

insultos, humilhação e dor” e que vem à tona sempre que se expressam atitudes racistas (2019 

[2008], p. 213), talvez a saída para o fim desse modelo esteja na escolha por, no mínimo, 

respeitar uma variedade de pessoas e de posicionamentos. 

Ana Maria Primavesi tornou-se uma reconhecida estudiosa do solo tropical por sua 

iniciativa de estudar suas condições e sua melhor forma de manejo, mostrando que as técnicas 

de cultivo em solo europeu são fracassadas quando transpostas para os ecossistemas tropicais: 

enquanto nas regiões próximas aos polos é necessário arar e revolver a terra para oxigenar 

terrenos com pouca proliferação de microsseres, nas regiões quentes as próprias camadas de 

sedimentos fazem o papel de manter os biomas saudáveis. Retirar camadas depositadas é, aqui, 

uma forma de empobrecer a terra. Ao abraçar esse olhar, me aproximo também da poética da 
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relação de Glissant, para quem o pensamento fechado do mediterrâneo deve ser substituído por 

uma visão aberta de nossos oceanos. Me aproximo, também, das narrativas de Donna Haraway 

a respeito da impossibilidade de se apagarem as camadas de nossas histórias. Habitamos 

territórios em que estão sedimentadas formas de pensar. Ideias semeadas, cultivadas, podadas, 

derrubadas, decompostas, recriadas, regadas, revolvidas, recortadas, sitiadas. Podemos mapeá-

las, podemos testá-las, e podemos manejar este solo para que nele possam ter origem outras 

questões. Esta escrita busca, então, realizar uma investigação sobre formas de resistir, traçar 

novos saberes, autorizar modos de conhecer estabelecidos de maneiras outras, imaginar novas 

formas de apreensão do mundo e de contato com as pessoas. Formas de contato que, assim 

como propõe Glissant, se afastem dos gestos de negação.  

Uma das saídas para a lógica colonial sobre a qual fala Segato está, em suas palavras, 

nas brechas “que erosionen las certezas, que erosionen la suposición de solo firme que pisamos” 

(SEGATO; ÁLVAREZ, 2016, p. 32). Considero, em diálogo com Segato, a importância da 

dúvida, do ato de repensar ideias, da mudança de ponto de vista. Isto é, de passar de um lugar 

em que acreditamos que o solo em que pisamos é imóvel, para um que aceite a impossibilidade 

de fixidez.  

Essa discussão sobre nossas visões de mundo e nossas ações sobre o mundo tem me 

conduzido ao tema da agência, abordado por Michel Foucault em sua produção filosófica sobre 

relações de poder. bell hooks sintetiza as importantes contribuições de Foucault com relação ao 

tema, afirmando: “em todas as relações de poder ‘há necessariamente a possibilidade de 

resistência’ (HOOKS, 2019 [1992], p. 216). Assim, resistência e agência se encontram reunidas 

na medida em que são construídas por corpos que decidem habitar brechas e lacunas. A visão 

da agência é explicada de forma semelhante por Judith Butler, que comenta: “Não há uma 

constituição total de um sujeito. É possivel ressignificar as posições teóricas que nos 

constituem, reconfigurar nossas relações políticas e culturais, retrabalhar, resistir, confrontar 

um campo político, desestabilizar regimes de poder existentes” (BUTLER, 2018b [1995], p. 

79-80). Ou seja: trata-se de um debate em que as posições sobre ser dominada ou dominar se 

tornam mais complexas, ao se ter no horizonte uma compreensão distinta sobre caminhos 

possíveis. 

Entre tudo o que me afetou no desenvolvimento da pesquisa e no processo de escrita 

destas páginas, esta é uma tese sobre singularidades não monolíticas; sobre mudar de ideia, 

sobre ver cenários dados e escolher tomar novos posicionameentos, a partir da escuta do que 

outras pessoas têm a dizer. Nesse sentido, de todos os temas que poderia elencar como 

importantes no processo de elaboração do trabalho, os gestos de parar, ouvir, recalcular, deixar-
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se afetar, repensar e mudar estão entre os que mais se destacam em relevância para a pesquisa 

desenvolvida. Ressalto, a esse respeito, um debate de que participam duas personagens caras 

ao trabalho.  

Na medida em que aborda o tema de ações performadas por sujeitos ativos, María 

Lugones (2019 [2010]), já no escopo do debate decolonial, apresenta alguns verbos que ajudam 

a entender o conceito de agência: “Adaptar, rejeitar, adotar, ignorar e integrar” (p. 372). Trata-

se de caminhos, posicionamentos, olhares, tomadas de posição que se dão entre poderes 

estruturados e estruturantes, distribuídos na diferença colonial de que Quijano fala, fratura que 

é parte de um estar no mundo de mulheres, latino-americanas, herdeiras das relações deixadas 

pela colonialidade. 

Lugones aponta também para uma constituição complexa de singularidades, afirmando: 

“Quero enxergar a multiplicidade nessa fratura: tanto a imposição da colonialidade dos gêneros 

quanto a reposta resistente de um subalterno dono de si, do social, do Eu relacional, do cosmos, 

todos baseados em uma memória povoada” (ibidem). Assim, se o feminismo costuma abordar 

o tema da opressão, das relações entre singularidades e estruturas, Lugones alerta para a 

possibilidade de encontrar as brechas, marcadamente em atitudes de recusa de práticas que 

tragam em seu cerne gestos de opressão. Lugones aborda, simultaneamente, a recriação de 

possibilidades a partir da habilidade em dar respostas. Como o trecho enfatiza, trata-se de ações 

tomadas não isoladamente, e sim relacionalmente, no contato entre memórias coletivas e nossos 

mundos. 

Se Lugones afirma a importância de habitarmos histórias de resistência na diferença 

colonial, destaco as discussões sobre possibilidades – e sobre confrontos – que se apresentam 

quando a questão é o estabelecimento de vínculos entre singularidades. Esse tema aparece em 

muitos dos trabalhos de mulheres que se dedicam a pensar relações entre pessoas e saberes, 

sobretudo nas epistemologias feministas. Seja como coalizão, seja como redes, seja como 

alianças insólitas, trata-se de um tema que surge muitas vezes em meio a tensionamentos e 

disputas sobre visões em torno de modos de fazer política.  

Uma das escritoras que orbitam esse tema e que foram marcantes no processo de 

pesquisa que deu origem a esta tese é Donna Haraway. Em seu instigante Manifesto Ciborgue 

(2000 [1981]), Haraway afirma: os rituais da literatura estimulam a criação de afinidades. 

Poemas, música e certas formas de práticas acadêmicas são, em sua fabulação do Manifesto 

Ciborgue, formas de estabelecer relações entre pessoas, lugares e ideias. Relações que, ainda 

que não sejam a de identificação, podem ser de vínculos parciais, provisórios, precários, como 

também podem ser, a meu ver – assim como do ponto de vista de leitoras que apresento neste 
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capítulo de abertura –, de afeto, de reconhecimento, de criação de redes, de adesões. Como 

discuto no capítulo 3 deste trabalho, a visão de Haraway sobre a partilha de histórias – que a 

leva a afirmar: “Tenho interesse nas histórias que nos habitam e que habitamos; esse habitar é, 

no fim das contas, o que constitui esse ‘nós’ entre quem a comunicação é possível” 

(HARAWAY, 2018 [1997], p. 64, tradução própria) – dialoga com meu olhar sobre a potência 

não só dos encontros de leitoras, como também do contato com narrativas. 

Nas epistemologias feministas o debate sobre afinidade está inevitavelmente ligado, 

então, a tentativas de articulação de posicionamentos diversos. Para Haraway, a afinidade 

aparece como alternativa às impossíveis buscas pela criação de unidades. Ou melhor, a questão 

está em procurar adotar ferramentas que permitam a realização de um debate sem, no entanto, 

ter como propósito a união total, de uma coletividade que se uniria em uma essência 

homogênea. No Sul Global, a ativista e pesquisadora Maria Galindo (2016) propõe as alianças 

insólitas como forma de conciliação de pontos de vista diversos. Nesse contexto, se Haraway 

sugere a formação de conexões fugazes, que podem ser criadas com o objetivo de tratar de 

questões pontuais em comum, para então talvez se desmanchar, Galindo apresenta, de forma 

semelhante, a possibilidade de criar conexões improváveis, que podem surgir a depender das 

agendas que cada contexto apresente.  

Lendo essas propostas, penso na mobilização que vi nas ruas em minha primeira marcha 

do 8M. Após defender o mestrado, em 8 de março de 2017, pude sentir, com o corpo presente, 

que os movimentos de mulheres se efetuam como espaços de proposição de outras visões de 

mundo e de práticas situadas num aqui e agora. Em meio ao somatório de vozes, corpos, 

movimentos, olhares, foi como se o acúmulo daquelas presenças gerasse uma beleza vinda da 

energia dos atos, que, entretanto, são desencontrados e se somam na multiplicidade de agendas. 

Penso nos jograis e nos cantos, dos quais participam aquelas que concordam, em livre-adesão. 

Nas faixas, pinturas, adesivos e lenços, nos quais cada corpo expõe o que deseja para o mundo 

comum. Penso na partilha de reivindicações, na tessitura heterogênea daquele espaço comum. 

Na recusa às formas tradicionais de organização, centradas em uma figura que organiza e 

delega. Penso sobre a ocupação de um mesmo espaço que ocorre na união de pessoas e que 

acolhe em si o dissenso. 

Teço um diálogo com Judith Butler, ao pensar que, nos espaços compartilhados entre os 

corpos, o que se dá é uma ativação dos sentidos, a possibilidade do contato, a posição de 

vulnerabilidade aos sons, ao calor, ao toque de outras pessoas. E penso que, talvez, o que tenha 

mais me tocado nessa primeira ida à rua tenha sido justo essa posição de vulnerabilidade e do 

sentimento de estar entre pessoas que, ainda que desconhecidas, de algum modo se articulam, 
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fugazmente ou, talvez, inesperadamente, em articulações mais duradouras. Voltei para casa 

encantada com a experiência da rua como espaço que acolhe essas variações, no compasso em 

que se canta: “companheira, me ajuda, porque eu não posso andar só / eu sozinha ando bem, 

mas com você ando melhor”. 

Como argumenta Butler, os encontros e as reuniões políticas dão, a partir da ação, 

visibilidade a uma racionalidade neoliberal que tem em seu discurso uma ideia de 

autossuficiência. Na assembleia, tornam-se compartilhados os sentimentos de que nossas vidas 

são descartáveis ou dispensáveis: “sobre e contra uma sensação cada vez mais individualizada 

de ansiedade e fracasso, a assembleia pública incorpora a percepção de que essa é uma condição 

social compartilhada” (BUTLER, 2018a, p. 15). Afirma-se, então, a partilha como forma de 

oposição a uma “responsabilidade individualizadora e enlouquecedora” (op. cit., p. 19). No 

contexto do estudo das articulações entre mulheres na América Latina, a cientista política 

Verónica Gago acrescenta ainda que a assembleia feminista é espaço, também, da passagem do 

luto decorrente de uma posição de vítimas de violências à expressão de um desejo de outro 

mundo, de outra compreensão do trabalho, das relações econômicas, do poder. 

A compreensão da professora e pesquisadora Verónica Gago sobre esses movimentos 

traz em si a própria ideia de indeterminação, uma vez que “não sabemos do que somos capazes 

até experimentar o deslocamento dos limites em que nos convenceram a acreditar e que nos 

fizeram obedecer” (GAGO, 2020 [2019], p. 10). Nesse contexto, a política da formação de 

alianças é estratégica, coletiva e potente. A própria definição que Gago tece em torno da ideia 

de aliança é relevante a esta discussão em sua capacidade de inter-relacionar o tema das relações 

de poder desiguais e o lugar da agência, ou seja, de práticas que se oferecem como formas de 

criar possibilidades de vida. Ou, em suas palavras, de uma perseverança “que sempre é coletiva 

e individualizada” (op. cit., p. 110). Gago desenvolve seu conceito de aliança do seguinte modo: 

 

 

Trata-se de um desenvolvimento defensivo, que se plasma nos nomes das 

coordenações e iniciativas de luta (em defesa da terra, da água, da vida etc.) e 

que é ao mesmo tempo inventivo, pois dá lugar a novos modos de organização, 

de sociabilidade, a novas táticas de intercâmbio, à criação de territórios 

existenciais, de pontos de vista. São práticas que defendem e inventam, 

conservam e criam, resguardam e atualizam e, nesse movimento, produzem 

valor em um sentido amplo (op. cit., p. 110) 
 

 

O que importa ao seu estudo é investigar estratégias de criação de vida, relações de 

cooperação, reprodução, agenciamento, criação de modos de existir: “o fio vital daquilo que 

organiza estratégias para existir, criar, produzir valor, ritualizar o tempo e o espaço, fazer da 
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vida uma força de perseverança que cria recursos materiais e espirituais distintos” (GAGO, 

2018, p. 34). Assim, a marca de seu trabalho talvez esteja em uma união entre o indeterminado 

e o desejado, mas em um sentido que se atém a práticas cotidianas.  

Pergunto, então: seja na leitura do texto literário, seja na relação que se estabelece entre 

texto e experiência de vida, como leitoras, escritoras, livros e reuniões oferecem práticas 

alternativas àquelas da pedagogia da crueldade, das lógicas da colonialidade, do pensamento 

autoritário? Suponho: em deixar que ecoem leituras e histórias vividas. Na valorização de ideias 

diferentes das que tivemos quando lemos o livro sozinhas, mas que, após a ocasião do encontro 

com outras leitoras, se mostram incompletas diante das demais, aliás, tão interessantes quanto 

as que formulamos, ou até mais. Na afirmação de que podemos ser, e somos, leitoras pensantes 

e capazes de escolhas. No gesto de, como Chartier, considerar que leitores podem desconfiar, 

desviar-se, resistir (CHARTIER, 1990, p. 59-60), ou seja, que têm agência. Na construção de 

afinidades entre singularidades, em alianças inesperadas e talvez insólitas. Na descoberta de 

outros mundos possíveis. Na produção de conhecimento, que me faz considerar as leitoras 

agentes que movimentam o campo literário. Na construção de espaços de disseminação de 

interpretações do texto, de recomendação de leitura. Na formação de grupos que realizam crítica 

literária – ainda que algumas posturas da crítica tradicional ofereçam critérios para deslegitimar 

construções discursivas distantes daquelas da figura tradicional de um especialista, como 

discute Patricia Nakagome em A vida e a vida do leitor: um conceito formado no espelho 

(2015). Tudo isso aponta para a valorização de outras formas de estar com o livro. Não mais 

centradas em figuras e comportamentos excludentes. Abertas a outras formas de conhecer. 

No que se refere à leitura e à produção de conhecimento, um trabalho inspirador para 

esta tese em sua medida de proposta de posicionamentos de escuta respeitosa, não redutora, é 

de uma professora que, assim como Rita Segato, está vinculada à UnB. Patricia Nakagome 

expõe, em sua tese de doutorado (2015), o modo como desenhou um projeto orientado a ouvir 

leitores. Se leitores não especializados, não profissionais, destituídos dos distintivos do crítico 

literário raramente são ouvidos, se são percebidos como previsíveis, banais, repetitivos, a 

pesquisadora então afirma sua intenção de investigar seus universos. Caminhando pelos estudos 

da recepção de Iser, Jauss e pela corrente do New Criticism, sua tese aborda leitores empíricos 

em entrevistas, para indagar: Que valores, intenções e motivações os levam a começar uma 

leitura, e a não abandonar o texto? E como essas pessoas avaliam o que leram? No percurso de 

transitar entre a distância que separa a experiência singular de leitores e os discursos externos 

que procuram ao mesmo passo generalizá-las e desqualificá-las, Nakagome se alinha à proposta 

de Spivak para perguntar: pode o outro ser ouvido? (NAKAGOME, 2015, p. 133). Na procura 
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por respostas para essa pergunta, Nakagome mostra que o leitor é muitas vezes recortado de um 

cenário em que pode fazer escolhas ou demonstrar um olhar interessante sobre o que lê. Sob o 

rótulo dessa generalização há vozes que falam, como mostra a sua pesquisa, até mesmo em não 

leitores, incapazes de fornecer olhares inteligentes sobre aquilo a que dedicam atenção, e não é 

coincidência que haja uma convergência entre a interpretação do ato de leitura como 

insuficiente e uma desqualificação do próprio objeto que é lido. 

Enquanto Jacques Rancière (2012 [2008]) trata o leitor talvez como um aventureiro, 

alguém que traça caminhos na floresta dos signos, há o outro extremo. O que a pesquisadora e 

professora na UnB demonstra é que, no intuito de falar sobre o que é ou não literário, ou seja, 

sobre o texto, muitas vezes a crítica expressa discursos que julgam o leitor. Nakagome 

argumenta que o texto se mostra, nesses momentos, indissociado do agente que o escolhe: o 

primeiro, sedutor. O segundo, incapaz de resistir aos seus encantos. Por essa ótica, tanto o que 

está em circulação quanto os agentes que lançam sobre ele seus gestos de afeição seriam, então, 

expressão de um mesmo problema: o da fronteira bem estabelecida entre o bom e o ruim, e que 

não só reitera esses limites, como também considera o bom a partir de parâmetros próprios, e o 

ruim como o que é alheio a esses critérios. Nakagome, em oposição a essas posições 

autoritárias, vê o texto como potência que só se concretiza ao entrar em contato com a 

experiência de leitores: “A compra de um livro pode estar cercada por fatores circunstanciais, 

muitos deles habilmente previstos pelo mercado editorial, mas o efeito de sua leitura foge ao 

controle” (NAKAGOME, 2015, p. 141; 216-7). A pesquisadora sustenta, com sua avaliação 

das entrevistas fornecidas por leitores, alunos do curso de graduação em letras da USP, que 

leitores que sustentam suas preferências, ainda que sabendo que em seus espaços essas opções 

possam ser desqualificadas, apresentam um gesto de resistência. Entende-se, então, a resistência 

como “reivindicação pelo direito de dizer” (ibidem, p. 222). 

Destaco, então, duas visões sobre a crítica. De um lado, Nakagome demonstra como “o 

discurso crítico se ancora em uma concepção fortemente idealista, e muitas vezes moralista, de 

literatura” (ibidem, p. 10). De outro, Di Leone identifica uma “solicitação mais ou menos 

explícita da crítica literária e cultural contemporânea: a leitura aberta, e não autoritária” (DI 

LEONE, 2014, p. 135). No limite, poderíamos ver ambas como vozes que apontam para a 

problemática do autoritarismo – ainda que uma olhe para como se dá o problema, no contexto 

em que críticos tentam legislar sobre modos de apreciação do texto a partir de seu próprio filtro; 

e que a segunda passe por movimentos e práticas que procuram desmontá-lo. Patricia 

Nakagome afirma que esse olhar chamado de crítico muitas vezes se assemelha a uma postura 

pessimista ou melancólica, “causada pelo descompasso entre o que me parecia bom e o mundo 
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como ele é” (NAKAGOME, 2015, p. 12). Essas duas pesquisadoras se voltam para espaços 

políticos em que os desejos de efetivação de uma democracia se dão pela escuta, troca, pela 

construção de olhares que respeitem as formações observadas. A professora da UnB afirma, 

nesse sentido, que para que essa atitude de respeito seja mantida, é necessário abandonar, 

minimamente, a posição de quem busca nas outras pessoas os critérios que consideramos bons 

para nós. A discussão então abre espaço para o tema das alianças e coalizões. No caso de 

Nakagome, em particular, estamos diante de uma pesquisadora em uma tentativa de formar uma 

aliança com os leitores com quem conversa no contexto de sua investigação, para discutir como 

suas visões podem ser valoradas positivamente. 

Mas, assim como Gago, considero as alianças precisamente em seu caráter provisório, 

indeterminado e potente. Nesse sentido, ainda que eu tenha estabelecido um trabalho que trata 

sobre alianças, não busco um mapeamento de vínculos. Antes, me atenho a algumas histórias. 

Não penso na monotonia, na repetição de tons únicos. Penso em matizes. Me instiga investigar 

relações, experiências, perspectivas, modos de pensar e de se posicionar. Seja com / entre 

pessoas ou livros. Me instiga explorar afinidades de pensamento e encontros, mas também o 

ato de discordar: a liberdade para mudar de ideia, como também a possibilidade da incerteza, 

do não saber. Me interessa o espaço de produção textual e simbólica como um conjunto aberto 

de possibilidades de expandir o que se sente, se imagina, se vê, o fabular e o agir. Perscrutar 

permissões e interdições, tabus, para tentar encontrar caminhos por onde seguir. E ainda: 

construir esses caminhos. Se Donna Haraway propõe as worlding practices, em minha tradução 

algo como práticas de mundificação – talvez mundanização? –, formas de “lembrar e criar 

mundos em tempos perigosos” (HARAWAY, 2016, p. 86), me interessa perguntar: como as 

leitoras e as agentes que fazem parte do circuito dos clubes de leitura estudados criam mundos? 

Como tenho sustentado neste texto, esses mundos se dão a partir de uma revisão 

histórica e da construção de novos olhares, na sinergia entre leitura e experiência, na 

ressonância das reivindicações das leitoras, assim como na criação de redes, sejam as de 

amizade, que algumas mediadoras tematizam, sejam as de recomendação e influência. As 

reuniões de clubes de leitura que tenho acompanhado caminham em um sentido de ampliação 

das possibilidades de relação com textos literários, que admitem também interpretações 

baseadas em sensações, a partilha de lembranças, o gesto de assumir expectativas e frustrações 

e confrontar outros pontos de vista. 

Nessa direção, destacam-se três personagens, em suas alianças: 1) a leitora que 

voluntariamente participa dos clubes de leitura, tema do primeiro capítulo da tese; 2) a escritora 

que divulga e comercializa o próprio livro; 3) a editora independente que cria uma empresa para 
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publicar seus livros. Cidinha da Silva, protagonista do capítulo 2 desta tese, abre caminhos, ao 

atuar tanto como escritora quanto como editora, para uma discussão sobre produtoras que 

movimentam o campo na contemporaneidade. A pesquisa tem como objetivo, então, investigar 

como as agentes desses três pontos de análise têm se relacionado com o tema do livro, visto não 

em sua transcendência, e sim em seu teor relacional. Considerando a importância de nos 

voltarmos a imaginários e representações sobre o livro, buscamos responder às seguintes 

perguntas: Como essas leitoras expressam seu olhar sobre a leitura? Que práticas e que alianças 

constroem nesse sentido? Que agendas e demandas apresentam quando o tema é a produção e 

a circulação de livros em um cenário contemporâneo? 

Não pretendo, assim, construir uma visão globalizante do tema, em um esquema 

mecanicista ou genérico; tampouco espero esgotar as possibilidades de mapeamento de um 

vasto campo. Admitindo a impossibilidade de atingir a uma totalidade, e abraçando a 

parcialidade como modo de condução das atividades de pesquisa, busco, antes, pincelar 

pequenos retratos sobre o tema. Em sua análise das relações estabelecidas entre trabalhadores 

de fábricas de roupas que se espalham em um bairro da capital da Argentina, tema de seu 

primeiro livro traduzido para o português, Verónica Gago se baseia no conceito de 

ensamblagem. Trazendo uma multiplicidade de camadas em atravessamento, essa ideia é usada 

para construir a imagem de relações que não são separáveis, entre as quais seja possível traçar 

limites. Trata-se de redes intrincadas, cuja análise é complexa e só pode se dar levando em 

conta a impossibilidade de alcançar um todo. Gago se inspira nas epistemologias fronteiriças 

propostas por Gloria Anzaldúa para buscar detectar, em seu trabalho, saberes que são parte do 

próprio gesto de se movimentar. Gago afirma “observar essas circulações, confiando na 

existência de uma força expressiva, uma promessa vital, um saber do movimento” (GAGO, 

2018, p. 39). Me interessa pensar em movimentos, práticas, gestos. Me interessa perguntar: 

como encontros – entre pessoas e pessoas, entre pessoas e projetos, entre pessoas e livros – se 

relacionam com a potência que caminha junto da possibilidade de nutrir outras formas de 

expressão? 

Esta tese se escreve junto de um desejo de viver sem medo. Viver na abertura ao contato, 

sem temer o fato de sermos permeáveis, coletivas, sociais. Me interesso por processos de 

invenção e de intervenção. (Intervir: gesto de “transmitir para ‘aqueles a quem isso pode afetar’ 

o que nos faz pensar, sentir, imaginar” (STENGERS, 2015 [2008], p. 5).) Assim, tendo em vista 

essa discussão, no primeiro capítulo desta tese continuarei a investigar as perguntas: como as 

mulheres que participam de clubes de leitura se relacionam com os livros? O que as motiva a 

ter livros escritos por mulheres como parte de seus projetos pessoais? Por que decidiram fazer 
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parte – encarnar – a proposta a realização de encontros entre leitoras? Como tenho discutido, 

considero que, ao se engajar em tais projetos, as leitoras questionam as categorias tradicionais 

de conhecimento e questionam as tradições das quais faz parte o livro ao buscar valorar outros 

tipos de livros. O fazem na prática, ou seja, produzindo outros saberes: colaborativos, 

espontâneos, plurais. É o que continuarei a discutir nas páginas a seguir. 
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1 ESCOLHAS DE LEITURA, PRÁTICAS DE LEITORAS: HISTÓRIAS SOBRE ACESSO, 

CONTATO E AMORAS 

O que é uma mulher? 

Eu lhes asseguro: 

não sei. 

Não creio que alguém possa saber 

até que ela mesma tenha se expressado. 

(Virginia Woolf, “Profissões para mulheres”)  

 

Desejando orbitar experiências de leitura de mulheres – e, assim como faz Virginia 

Woolf no fragmento que trago como epígrafe, buscando abrir mão de imagens pré-concebidas 

de quem são as mulheres lidas e quem são as mulheres que as leem –, este capítulo se volta a 

ouvir leitoras, deixar que se expressem, e expressar também minhas leituras de seus gestos. 

Seguindo a orientação da tese, que tem como norte as experiências de leitura, a discussão se 

desenvolve levando em conta gestos, imaginários, posturas e escolhas das pessoas que 

participam de um clube de leitura. A investigação percorre, então, caminhos de observação e 

de diálogo – com as mediadoras do clube, que fornecem informações preciosas sobre os modos 

como compreendem suas práticas; e com outras leitoras / outros leitores, que, em seu desejo de 

ler e conversar sobre Amora (2015), trazem este livro para o corpo da tese. 

Na tarefa de investigar articulações entre esses temas, a discussão entrelaça o meu olhar 

e alguns dos temas que esses leitores evocam, no contexto do encontro sobre o livro e nas 

conversas que estabelecemos. O capítulo se desenvolve, assim, no cruzamento das ideias que 

surgem no panorama dos encontros e uma perspectiva afinada com a crítica feminista, pós-

colonial e decolonial, apresentando desdobramentos dos posicionamentos que noto e 

delineando caminhos de leitura possíveis a partir de tais percepções. O objetivo é o de fornecer 

informações sobre leitoras no contexto da análise de sua atuação, assim como de seus 

imaginários, observando suas relações com o texto de Natalia Borges Polesso e as questões que 

lhe dizem respeito. 

Desejo, então, iniciar este capítulo apresentando algumas histórias sobre partilha de 

conhecimento. Trata-se de narrativas que encontrei no decorrer da pesquisa e que, ao mesmo 

tempo que reverberam questões e inquietações, são fonte de inspiração na tessitura da discussão 

que apresento. 
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_cena 1: manter os olhos bem abertos e fazer perguntas sem parar 

A primeira cena está em uma narrativa escrita em Londres, no ano de 1920. “Uma sociedade” 

é um ensaio sobre mulheres que tomam chá e que, conversando sobre leituras, decidem 

conhecer outros espaços. A história dessas personagens, ficcionalizada por Virginia Woolf e 

apresentada em língua portuguesa no livro As mulheres devem chorar... ou se unir contra a 

guerra (2019a), se estabelece em torno de uma leitora que percorre as páginas de livros por 

obrigação: seu pai deixou, como condição para que recebesse uma herança, a tarefa de ler tudo 

o que está nas prateleiras de uma das bibliotecas da Inglaterra. Entediada, incomodada, irritada, 

aos prantos, essa leitora em crise, ou em greve, declara: é horrível! “‘Os livros (...) são, em sua 

maior parte, indescritivelmente ruins!’” (WOOLF, 2019a [1920], p. 10). Sem conseguir dar 

continuidade ao projeto e tentando mostrar a suas companheiras de conversa o que a deixa tão 

desconfortável, essa mulher passa a ler para suas amigas alguns dos livros que tem à mão. 

Diante da experiência partilhada de acesso aos textos, uma das interlocutoras dessa 

leitora nos conta quais são os efeitos do contato com o que dizem os escritores. Assim 

percebemos que o grupo migra dos elogios desmedidos aos homens – “quão nobres, quão 

brilhantes” – para perguntas incrédulas: “‘de que adiantou, então’ (...) ‘nossas mães 

desperdiçarem sua juventude trazendo-os ao mundo, se os homens escrevem bobagens como 

essa?’” (op. cit., p. 11). A constatação inesperada, relativa ao valor das produções masculinas 

consagradas por sua mera existência, conduz uma das personagens amigas a comentar: 

 

 

Passamos todas essas eras supondo que os homens fossem todos igualmente 

industriosos e que suas obras tivessem, todas, o mesmo mérito. Enquanto 

trazíamos crianças ao mundo, eles, supúnhamos, traziam ao mundo os livros 

e as pinturas. Nós povoávamos o mundo. Eles o civilizavam. Mas agora que 

sabemos ler, o que nos impede de julgar os resultados? (ibidem).  

 

 

Se a análise textual do que estava na biblioteca mostrou questionável o que lhes parecia 

tão certo, ou seja, a qualidade de todas aquelas produções, o que dizer de todos os ambientes 

ainda por observar – todos os espaços institucionais e culturais que homens percorrem e ocupam 

com seu projeto civilizador? 

Essas mulheres decidem, então, criar uma sociedade com um objetivo: perguntar. 

Intuindo que talvez haja muito o que conhecer no mundo, as personagens decidem se relacionar 

com pessoas em lugares variados: um navio da Marinha da Inglaterra; o escritório em que 

trabalha um pesquisador da Universidade; um tribunal. Diz a narradora, parte do projeto de 

construção coletiva de conhecimento: “e todas nós iríamos ler livros, contemplar pinturas, 
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frequentar concertos, manter nossos olhos bem abertos nas ruas e fazer perguntas sem parar” 

(ibidem). Assim, ao passo que apresenta os relatos que essas mulheres levam ao grupo, a 

narrativa de Virginia Woolf ensaia, em tom irônico, às vezes cômico, ora personagens que 

duvidam do que veem, ora personagens que são modificadas por sua trajetória, que entendo 

como a de pesquisadoras independentes: após cinco anos, a personagem que lê os livros “estava 

ficando ríspida de tanto ler” (op. cit, p. 17); a que pesquisa nos ambientes da ciência passa a 

formular leis, fala sobre inventos e métodos. Seu modo de se expressar é afetado pelos lugares 

e as pessoas que as atravessam; a organização de suas ideias muda; muda seu olhar para seus 

mundos. Desse modo, essas mulheres passam a saber das “maravilhas da civilização”: “como 

o homem flutua no ar, fala através do espaço, penetra no centro de um átomo” (op. cit, p. 18), 

mas, ao mesmo tempo, descobrem que grande parte da população da Inglaterra passa fome, que 

muitas mulheres da classe operária morrem por complicações do parto. Porém, enquanto 

discutem a situação das colônias britânicas, um fato impede que continuem: a eclosão da 1ª 

Guerra Mundial. 

A guerra não só interrompe a continuidade da reunião; em sua duração, gera um 

sentimento de desesperança nas personagens. “É tarde demais” (op. cit, p. 24), uma delas diz. 

Essas são mulheres que, decepcionadas com a leitura do acervo da biblioteca, se tornam, no 

mínimo, menos ingênuas com a experiência de fazer parte de outros ambientes e de conhecer 

as relações que neles se estabelecem. A guerra, então, as faz imaginar que poderia haver uma 

relação entre suas observações de mundo e a constatação de uma presunção de superioridade 

por parte de qualquer pessoa genderizada como homem e que passe por uma educação dentro 

de um lar que valorize indefinidamente seu potencial: “logo, ele não conseguirá entrar numa 

sala sem fazer com que todas nós nos sintamos pouco confortáveis; é condescendente para com 

todas as mulheres que vem a conhecer; e não ousa dizer a verdade nem mesmo para sua esposa” 

(op. cit., p. 23-24). Em minha leitura, essa presunção aparece na narrativa como a mesma que 

torna esses homens não só capazes de se empenhar nessa empreitada dita civilizatória, como 

também motivados e confiantes a ponto de fazer guerra. Essa é, por fim, a experiência mais 

contundente na dimensão de desencantamento dessas personagens em relação aos feitos 

alcançados por uma ideia de civilização. O acesso a formas de conhecimento as torna, então, 

dispostas a se envolver em percursos para, por conta própria, questionar aquilo de que 

suspeitam. Torna-as, também, capazes de rever seus pressupostos, a procurar fazer suas próprias 

perguntas, a conduzir seus próprios experimentos. E as faz questionar como o mundo poderia 

ser diferente, ainda que em face a uma perda das ilusões. 
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_cena 2: descobrir feridas fechadas 

A segunda cena de leitura que desejo trazer à abertura deste capítulo está em um romance 

lançado no Rio de Janeiro, no ano de 2019, com o título Um corpo interminável. Em sua 

narrativa, Cláudia Lage nos apresenta a dois leitores que descobrem uma memória de repressão 

inscrita em livros, enquanto folheiam, juntos, as páginas que trazem registros históricos de 

tempos de ditadura militar no Brasil. Um desses leitores descreve do seguinte modo sua 

experiência de leitura: 

 

 

Começamos a ler o livro juntos. Nos encontrávamos todos os dias na mesma 

hora, pela manhã. Mudei os meus horários para ver em seu rosto a mesma 

perplexidade que ela devia ver no meu, a cada página virada. Era quase um 

alívio, embora alívio não seja a palavra justa para o que líamos, era quase uma 

alegria, embora não seja verdade. Às vezes, durante a leitura, nos olhávamos, 

felizes. Estávamos lendo coisas terríveis, sofrendo com o alto grau de 

violência, repressão e medo. Era insuportável pensar que minha mãe havia 

vivido aquilo. Que os seus pais haviam ignorado tudo aquilo. Era insuportável 

pensar naquilo. Nesse momento, tirávamos os olhos do livro, exaustos, 

levantávamos o rosto e nos olhávamos um com o outro (LAGE, 2019, p. 23). 

 

 

Essa fabulação de leitores é marcante ao narrar como a experiência de leitura é de dor 

aguda e, contraditoriamente, permeada pelo alento que esses leitores encontram 

reciprocamente, um na presença do outro. Enquanto a narrativa de Lage afirma que todo corpo 

carrega em si, cada um à sua maneira, violências históricas que são parte de uma inevitável 

herança, suas personagens também nos contam que com o corpo se fazem a leitura, a troca, a 

imprescindível partilha. 

Na prosa de Lage, o livro aparece como anúncio de permanências, reverberação de ecos 

históricos no presente de quem o lê. É fonte, também, de denúncia para quem se vê diante da 

urgência de conhecer mais. Como lugar de acesso a memórias que se querem escondidas, 

apagadas, incineradas. No casal de leitores de Lage, pela sinergia entre texto lido e suas 

experiências familiares, sociais e pessoais, o contato com os fatos lidos é desencadeador de 

angústia, tristeza, raiva, revolta, pelo horror em passar a saber: “há sempre esconderijos, tudo 

que não vemos, e eu descobria essas feridas fechadas” (op. cit, p. 148), diz sua personagem. 

Contudo, a leitura feita em companhia possibilita que essas angústias sejam divididas. Assim, 

da impressão de haver uma inocência em desconhecer, de uma revolta em saber que há quem 

não se importe, se desdobra uma vontade arrebatadora, convulsiva, de desnaturalizar o que 

aparece como normal.  
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Em conversa com a escritora de O corpo interminável, na UFF, pude ouvi-la falar que 

essas encenações de leitura partilhada pelo casal são uma forma de elaborar a experiência de 

conhecer. No evento, em que, como aluna do curso Perspectivas contemporâneas sobre a 

natureza latino-americana, pude, junto da turma e da comunidade da Universidade, conversar 

com a escritora, Lage falou que há no seu livro algo como a restituição da memória pelo toque: 

ao mesmo tempo que suas personagens vivem um cotidiano em que os sentidos são 

constantemente anulados, em sua intimidade o casal vive momentos em que a entrega do corpo 

é uma possibilidade de vida. “É com esse corpo que inicio a vida, é com esse corpo que conheço 

a brutalidade” (op. cit, p. 153), afirma sua personagem no livro. Tendo o corpo como esse lugar 

que acolhe contradições e atravessamentos, essa é uma cena de leitura que conduz a revisões 

de olhares históricos, e que, ao passar pela experiência afetiva, familiar, amorosa das 

personagens, tem como resultado a vontade de viver de um modo diferente os afetos, as paixões, 

a vida dividida.  

 

Temos, então, diferentes narrativas sobre a partilha de histórias. De um lado, Claudia 

Lage traz a cena de amantes que se encontram no corpo um do outro, e que, na medida em que 

leem textos que apresentam registros históricos, descobrem nos gestos alheios comportamentos 

parecidos com os seus – como nos diz a narrativa, uma mesma perplexidade. De outro lado, 

Virginia Woolf tematiza a reunião de mulheres que trazem relatos de experiências de descoberta 

de espaços desconhecidos e que dizem respeito a divisões de poder entre mulheres e homens. 

Ambas colocam o corpo como lugar de descoberta que se faz em conjunto; ambas mostram o 

texto como fonte de assombro e revolta. As duas encenam personagens tão afetadas pela leitura 

que essa experiência as conduz a criar novas investigações. A essas duas narrativas sobre a 

partilha do conhecimento, gostaria de somar uma terceira imagem. 

 

_cena 3: buscar linguagens alternativas 

Esta cena foi registrada em uma praça pública, no ano de 2015, na Argentina. Trata-se de uma 

leitura feita por uma multidão, e que ganhou um nome que remete a esforços empenhados por 

corpos físicos que desejam permanecer em movimento por um tempo prolongado: uma 

maratona de leitura. A professora, pesquisadora e ativista Cecilia Palmeiro relata que esse 

encontro se deu tendo como motivação uma insatisfação: diante de uma avalanche de notícias 

construídas com um tom violento em relação a mulheres, se reúne, em um coletivo, um grupo 

de estudantes e jornalistas, de mulheres que trabalham com a expressão de linguagens. Com o 

nome Ni una menos, o grupo decide se organizar e realizar atividades que são, conforme elabora 
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Palmeiro, “de la confrontación con ese discurso mediático misógino, advirtiendo los peligros 

que este albergaba para el futuro imediato” (PALMEIRO, 2019, p. 181). Assim, olhando para 

um presente de violência e temendo a perpetuação desses discursos em tempos ainda por vir, 

essas mulheres buscam articular essas percepções a um olhar histórico, um olhar que encara 

textos consagrados através dos anos para pensar em como esses discursos violentos também se 

encontram enraizados em uma memória literária. 

Palmeiro narra como a organização do evento se deu: “en una búsqueda de lenguajes 

alternativos a los de los medios de comunicación, el colectivo organizó una maratón de poesía. 

Se realizó una llamada abierta (de enorme convocatoria) para releer la tradición de la poesía 

argentina desde la perspectiva del feminicidio” (op. cit). Se os estudos decoloniais destacam, 

como discuti na introdução a esta tese, uma memória de violência inscrita em nossa história, 

essas leitoras desejam fazer ecoar olhares sobre como essa memória se mostra também em 

práticas discursivas e práticas sociais, nas quais as mulheres são alvo de violências de ordens 

diversas. Buscando reler o cânone, a proposta da maratona é, também, uma forma de ecoar 

discursos que se tecem em oposição a apagamentos e políticas de extermínio. Um desses 

exemplos está no próprio texto que o nome do coletivo retoma. Ni una menos teria como 

inspiração um verso que diz: “ni una mujer menos, ni una muerta más”, e que tanto Palmeiro 

quanto Gago (2020) atribuem à mexicana Susana Chávez, ativista dos direitos das mulheres, 

atuante contra os desaparecimentos e feminicídios assombrosamente crescentes em Ciudad 

Juárez, México, na virada do milênio. Tendo sido também assassinada, em 2011, por três 

jovens, essa poeta tem seu nome lembrado pelo coletivo de mulheres formado em 2015 na 

Argentina. 

Desse modo, nascido de uma leitura coletiva de poemas e declarando seu objetivo de 

reler a tradição da poesia consagrada na Argentina, esse coletivo surge, segundo Palmeiro, 

associando a língua poética e a política, e se desdobra em movimentos que, desde 2015, têm se 

expandido para outros países da América Latina, como também para o Norte Global, 

configurando uma internacional feminista pensada desde o Sul. “Ni Una Menos es una consigna 

que por su formulación lingüística (poética) es capaz de conmover a millones de mujeres”, 

afirma Palmeiro (2019, p. 185), indicando que a experiência do contato com os versos traz 

também uma potência de comoção e envolvimento. Verónica Gago, também professora e 

vinculada ao coletivo, teve recentemente o seu La potencia feminista traduzido para o inglês e 

publicado nos Estados Unidos pela Verso, assim como na França pela Éditions Divergences, o 

que marca uma produção de conhecimento feita no contexto latino-americano e com forte 

expansão para além de um aqui.  
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A proposta de leitura do Ni una menos interessa a este trabalho em virtude de sua 

iniciativa de ter seu primeiro movimento marcado por uma convocação a olhar, coletivamente, 

para nossas heranças literárias e para um imaginário repleto de violências. Essa movimentação 

– feminista, questionadora de tradições históricas e preocupada com seus desdobramentos 

atuais e futuros – se mostra também disposta a apresentar outras agendas, mobilizando novas 

articulações e gramáticas de ação política, questionando não só o cânone literário, mas também 

outros discursos: o que se entende como trabalho, o que se entende como greve, o que uma 

mulher pode fazer para movimentar seu meio e se tornar visível em suas práticas. 

O caso do Ni una menos conduz, então, a uma última cena de leitura. Enquanto as 

ativistas que compõem esse coletivo mostram ser possível encontrar uma coletividade em que 

se apresentam diferentes entendimentos sobre o que é e o que pode ser uma mulher, essa cena 

que virá trata especificamente de alguns dos desafios que se impõem quando uma situação 

coletiva coloca lado a lado pessoas que não expressam visões de mundo, interpretações e modos 

de expressão semelhantes entre si.   

 

_cena 4: desdobrar-se para resolver problemas 

Gloria Anzaldúa, em um ensaio publicado em 2002 em This bridge we call home, livro que 

revisita sua clássica antologia This bridge called my back (1981), narra uma situação em que, 

em um congresso de acadêmicas feministas, as mulheres que participam do evento não 

conseguem conversar. Apesar de a proposta do evento ser a de construir conexões, de ser “uma 

ponte, um lugar de acesso mútuo em que milhares de mulheres se entrecruzam, formam redes, 

compartilham ideias e se desdobram juntas para resolver problemas” (ANZALDÚA, 2002, p. 

563, em tradução livre), há, contudo, outras questões que se colocam. O problema se anuncia 

quando apenas as mulheres brancas orientam o teor dos encontros. Enquanto as mulheres não 

brancas se revoltam por não terem sido convocadas para participar da organização da 

programação, mulheres brancas e de classe média não acolhem suas demandas. O conflito 

parece sem solução quando todas apresentam seu ponto de vista sem escutar o que as demais 

querem dizer. 

Anzaldúa expõe que o problema apresentado pelas mulheres de cor na ocasião desse 

encontro está em uma reduzida flexibilidade, por parte das mulheres brancas, em relação a 

acolher outras formas de expressão de conhecimento, priorizando apenas os saberes que se 

estabelecem dentro da lógica racional e ocidental. Assim, as mulheres não brancas inscritas 

nesse congresso se revoltam: “cancelam seus painéis e workshops, quejandose que las 

feministas anglas não incluem suas realidades intelectuais, sentimentais e espirituais nesse 
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formato acadêmico. Elas estão cansadas de serem tratadas como outsiders.” (op. cit, p. 564). 

Anzaldúa se coloca, então, como a espectadora que narra a história olhando para os dois lados. 

Assim, nos conta que, enquanto as mulheres de cor tratam esse problema como um eco das 

tradições de dominação imperialistas, as mulheres brancas se sentem injustiçadas e apontam 

para uma emotividade excessiva para um ambiente acadêmico. E mais: contestam as 

generalizações contidas nessa expressão, “mulheres brancas”. A voz que narra esta história 

demonstra os problemas que há nas duas posturas, e então afirma: 

 

 

cada campo adota um modelo “nós versus elas” que pressupõe um vencedor e 

um perdedor, um certo e um errado – o paradigma de resolução de conflitos 

predominante em nossos tempos, que nós continuamos a usar apesar de 

reconhecermos que táticas de confronto raramente resolvem disputas em 

longo prazo (op. cit., p. 565-566). 

 

 

Frente a essas formas de resolução que não dão conta de atender a ambos os lados, 

Anzaldúa propõe uma terceira margem: a negociação. “Negotiating cuesta trabajo” (ibidem), 

ela nos diz, narrando que seu posicionamento é o de uma mulher que escolhe ser ponte ao invés 

de adotar o ato de separar. Essa escolha é a de uma Nepantlera, nome que essa escritora chicana 

dá a mulheres que assumem uma negociação que se estabelece pela escuta e pela compreensão 

do posicionamento de outras. Anzaldúa, no entanto, alerta, em relação às mulheres brancas: 

“Sua socialização não permite que a consciência das mulheres de cor transforme seu 

pensamento” (ibidem). 

A narrativa sobre a negociação entre mulheres remete ao tema das redes e coalizões que 

abordo na introdução da tese, especificamente ao tratamento que María Lugones dá ao tema das 

alianças quando fala sobre diálogos possíveis entre singularidades marcadas pela história da 

colonização. No ensaio “Rumo a um feminismo decolonial” (2019 [2010]), Lugones, assim 

como Anzaldúa, trata de eventos acadêmicos, encontros de pesquisadoras, oficinas, seminários 

ou grupos de autoconsciência. A questão apresentada no ensaio pode se resumir a uma pergunta: 

como configurar coletivamente os discursos que busquem tratar das questões de gênero? Ou, 

colocando em outras palavras: nesses eventos, em que se nota uma forte presença de mulheres 

brancas, seria possível falar em um “nós, mulheres?”. Talvez, para Lugones, essa seja uma 

tarefa impossível, na medida em que as próprias mulheres brancas não assumem uma postura 

em que seria possível se deixar afetar pelas histórias de outras mulheres. Afinal, se, para as 

mulheres brancas, existiria “apenas uma mulher, apenas uma realidade”, não é possível 

configurar um coletivo que reivindique algum tipo de agenda democrática enquanto não houver 
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um olhar sobre as mulheres em suas diversas demandas e seus próprios problemas. Anzaldúa 

trata esse tema como uma questão de responsabilidade frente ao racismo: 

 

 

Apesar de muitas das feministas brancas reconhecerem intelectualmente o 

racismo, elas se distanciam da responsabilidade pessoal, agindo com 

frequência como se sua realidade e seus modos de conhecer fossem universais 

(...). Elas acreditam ser especialistas em opressão e podem definir todas as 

suas formas; assim, elas não precisam ouvir/aprender com outras, racializadas. 

Elas arrebanham as mulheres de cor sob o rótulo de sua marca de feminismo 

e impõem suas experiências e interpretações da realidade, especialmente da 

vida acadêmica, sob elas – todos atos racistas (ANZALDÚA, 2002, p. 564). 

 

 

Assim, ambas colocam como central a tarefa de ouvir, mas não apenas com ouvidos 

atentos, e sim com abertura para aprender com outras experiências. Dentro da própria 

impossibilidade de constituição única de um caráter mulher, a proposta que se apresenta, é, 

então, a do desejo de conhecer outras histórias. Ou seja, uma coalizão só seria possível na 

multiplicidade: 

 

 

A tarefa da feminista decolonial começa por ver a diferença colonial, 

resistindo enfaticamente ao seu próprio hábito epistemológico de apagá-la. Ao 

vê-la, ela enxerga o mundo com novos olhos, e então deve abandonar seu 

encantamento com a “mulher”, com o universal, e começa a aprender sobre 

outros e outras que também resistem à diferença colonial (LUGONES, 2019 

[2010], p. 371). 

 

 

Para Lugones, a própria diferença colonial é um aspecto que pode unir as mulheres. Esse 

movimento não deixa de ser permeado por tensões, mas faz parte dele também a criatividade 

que permita uma mudança nos modos de conduzir relações. Aí está o sentido da coalizão que 

Lugones propõe: no impulso a conhecer umas às outras. A própria lógica da coalizão, assim, de 

ir em busca da articulação com outras narrativas, de movimentar-se para permitir um encontro, 

já desafia por si só a dicotomia cara à experiência moderna, a do impossível contato entre um 

eu e o outro em que um eu não queira impor ao outro sua cosmovisão, como abordo no texto 

que abre esta tese.  

Assim, a questão que Lugones e Anzaldúa trazem se tornou fundamental à elaboração 

de meu caminho de pesquisa e de compreensão de escolhas de leitura. Para abordá-la, opto por 

voltar ao momento de definição da investigação que seria realizada no doutorado. Antes de 

começar a participar de encontros de clubes de leitura, a primeira pergunta de pesquisa era: as 

leituras que ocorrem nessas reuniões são engajadas? Revisitando hoje essa pergunta, posso 
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dizer, parcialmente: sim. Contudo, nos meses que antecedem à apresentação da tese, afirmo, 

também, que essa é uma pergunta que se desdobra em mais uma: qual a minha compreensão de 

engajamento? Acredito ser possível afirmar que, antes de começar a abrir o leque de leituras ao 

qual a pesquisa deu acesso, o engajamento sobre o qual eu pensava dialogava com o que 

Virginia Woolf apresenta na história de leitura que abre este capítulo, assim como com a cena 

que Lage traz em seu romance, ou seja, em um sentido de livro como janela para a leitura de 

situações de violência em relação a mulheres, assim como fagulha que poderia disparar debates 

sobre contextos nos quais mulheres são excluídas ou silenciadas ou oprimidas. 

Destaco, então, minha aproximação, em um primeiro momento, em relação ao trabalho 

da antropóloga francesa Michèle Petit, que tem vasta contribuição a oferecer sobre as 

experiências de leitura coletivas, sobretudo nos livros Leituras: do espaço íntimo ao espaço 

público (2013) e A arte de ler: ou como resistir à adversidade (2009 [2008]). Tendo morado 

na Colômbia em sua juventude, Petit tem como foco de suas pesquisas a leitura em situações 

de crise, sobretudo em países que têm em sua história a marca da ferida colonial. Após participar 

de clubes de leituras em países diversos, e conversar, tanto com mediadores quanto com 

leitores, sobre as atividades de leitura, a pesquisadora afirma: 

 

 

Acredito que a difusão da leitura pode contribuir para a democratização (...); 

e por democratização entendo um processo em que cada homem e cada mulher 

podem ser mais sujeitos de seu destino, singular e partilhado. Escutando os 

leitores falarem, percebemos que por meio da leitura, ainda que episódica, é 

possível estar mais bem equipados para resistir a alguns processos de 

marginalização ou a mecanismos de opressão. Para elaborar ou reconquistar 

uma posição de sujeito, e não ser apenas objeto dos discursos dos outros 

(PETIT, 2013, p. 102-103). 

 

 

Petit considera, então, que a leitura é capaz de fornecer ferramentas que possibilitem 

uma nova compreensão do mundo e das relações que leitoras estabelecem com a sociedade. 

Minha relação com o texto de Petit se estabeleceu, em um primeiro momento, em uma visão 

positiva sobre um compartilhamento de visões e ideias capazes de criar nas leitoras o sentimento 

de autonomia. Mas é preciso ressaltar que, aos poucos, os caminhos de leitura que percorri 

somaram a esta ideia a questão que Lugones e Anzaldúa colocam, teoricamente, assim como o 

coletivo Ni una menos, em suas práticas e gramáticas de mobilização de multiplicidades. 

Dialogando com Lugones, quando afirma: “começo a pensar no feminismo a partir de sua 

origem e de sua diferença colonial, com forte ênfase no seu solo, na sua intersubjetividade 



45 
 

historicizada e encarnada” (LUGONES, 2019 [2010], p. 363), considero indispensável à análise 

unir o corpo e a carne a um solo histórico. 

Diante das questões formuladas por mulheres que pensam contextos políticos em 

espaços e corpos marcados pela colonização, minha pergunta sobre engajamento passa, então, 

a abarcar uma outra: como esse engajamento poderia propor uma articulação entre diferentes 

experiências de estar no mundo, na medida em que são distintas as formas de singularização de 

um corpo feminizado? Assim, ao me voltar à análise do material que coletei enquanto frequentei 

quatro clubes de leitura em quatro diferentes cidades de dois estados (cujas informações serão 

mantidas em sigilo, com o intuito de preservar as participantes dos núcleos), passei a perceber 

como esse material continha expressões de debates sobre os atravessamentos entre gênero e 

outras formas de constituição de singularidades. 

 

* 

Neste capítulo, me volto às atividades de um dos clubes de leitura que frequentei entre 

os anos de 2018 e 2019, um grupo que chamou a minha atenção em suas escolhas de leitura e 

seus modos de condução do debate. O clube, que nesta tese recebe o nome Firmina, mantém 

suas atividades em uma cidade que não está entre as capitais do Brasil e que faz parte da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Sua organização é realizada por três mediadoras, que 

mensalmente divulgam os encontros, majoritariamente em grupos de leitoras interessadas, 

mantidos em redes sociais. Nesses espaços virtuais, essas mediadoras – que, na dinâmica dos 

clubes, atuam como produtoras, como desenvolverei adiante – anunciam qual será o título 

debatido, convidando pessoas a lerem previamente o livro, para no dia do encontro se reunirem 

fisicamente com o objetivo de compartilhar suas impressões. Como também discutirei adiante, 

as escolhas de leitura do grupo se dão por votação coletiva, periodicamente. E as reuniões 

ocorrem em locais de circulação pública. 

A escolha deste tema foi orientada ao mesmo tempo por minhas preferências e por uma 

curiosidade em relação a esses ambientes. Em minha posição de mulher branca, educada em 

uma cidade pequena, em grande parte por uma avó professora – assim como por professoras 

incentivadoras, cujas práticas eram orientadas por pedagogias de autorização, tal como Segato 

e sua aluna Paulina Álvarez (2016) propõem –, posso dizer que a predileção por leitura é parte 

da minha história, feita de encontros prazerosos com livros. Assim, diante do desafio que o 

doutorado representa, pude escolher um tema que realmente me toca, me motiva e me comove. 

Em tempos de isolamento social, lembrar da ida aos clubes ganha até mesmo uma dimensão de 

ritual: a preparação para os encontros – pois participar desses clubes envolve algum 
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planejamento, com a compra dos livros ou a busca por eles na biblioteca; a leitura prévia dos 

textos; a espera pela data agendada; o percurso até os espaços de encontro, geralmente aos fins 

de semana; os olhares pelo ambiente – algumas vezes, centros culturais povoados por 

estudantes; outras vezes, livrarias e suas pilhas de exemplares em exposição; outras, um espaço 

com um jardim; certa vez, uma praça de uma cidade pequena. A chegada das pessoas, a 

observação de quem são e o prazer de ver encontros cheios. 

Comecei, então, a frequentar esses clubes como leitora. Previamente, comprava e lia os 

livros. Depois, ia às reuniões, disposta a participar dos encontros, ouvir leitoras, falar sobre 

minhas impressões, sem objetivos predefinidos, embora tivesse algumas perguntas de pesquisa 

e um interesse em descobrir como se dariam as relações entre leitoras reunidas e os livros 

escolhidos. Nesse sentido, destaco que esta é uma pesquisa que se faz levando em conta 

perspectivas situadas de produção de conhecimento, tais como propõe Donna Haraway (1995 

[1988]), em que, como pesquisadora, não considero possível a adoção de uma perspectiva 

imparcial, um olhar que estaria separado do modo como, na tese, abordo temas e articulo ideias 

e personagens. Posso dizer que temas que me pareciam relevantes foram, evidentemente, 

direcionados pelas minhas lentes de pesquisadora interessada em algumas questões: tendo 

minhas considerações sobre a leitura marcadas por um encontro com a pesquisa de Regina 

Dalcastagnè (2005), como discutirei adiante, a questão relativa a quem são as personagens que 

circulam nos livros é parte de meus filtros de análise, assim como as questões de gênero, 

marcantes em minhas redes de relações e meus interesses pessoais há pelo menos dez 

anos. Como produtora editorial, e tendo trabalhado em algumas editoras sob o regime da CLT 

e como revisora e preparadora freelancer, a relação entre essas experiências e políticas editoriais 

também gera curiosidades e perguntas que passei a tentar responder. 

Ao longo da experiência de participação nos clubes, notei que as questões relativas 

especificamente a debates raciais sempre estiveram entre minhas anotações, embora esse não 

fosse um ponto de destaque consciente entre meus interesses de leitura. Olhando 

retrospectivamente para os encontros dos clubes que frequentei, ressalto que a primeira 

conversa de que participei foi em uma populosa capital da região Sudeste do Brasil, e teve como 

tema o livro Ponciá Vicêncio (2003) – o que me leva, nesta tese, a dar a esse clube o nome 

Ponciá. Na ocasião do encontro voltado ao romance, as leitoras puderam, a partir do contato 

com a narrativa, conversar mais sobre experiências de situações de violência, sobre questões 

relativas a saúde mental e ao trabalho de Conceição Evaristo. Esse foi, é claro, um encontro que 

despertou meu desejo de saber mais, de passar a ser frequentadora dos clubes e acompanhar 

outras conversas. Depois, junto ao clube Firmina, agora em uma cidade que não está entre as 
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capitais do Brasil, um dos debates mais marcantes dos quais participei teve como tema 

Mulheres, raça e classe, de Angela Davis (2016 [1981]). Essa foi uma reunião que me 

emocionou, por seu modo de condução e os temas levantados. A reunião foi também marcante 

para as mediadoras do clube, que, em conversas que analisarei neste capítulo, selecionam o 

evento como um dos mais marcantes na sua memória. Por fim, destaco a conversa com Cidinha 

da Silva, a qual abriu espaço para muitas curiosidades e questões de investigação que dariam 

origem ao capítulo 2 desta tese; e também o encontro que teve como foco o livro Amora, um 

livro que, embora tenha sido escrito por uma mulher que se autodeclara branca, foi abordado 

por leitores e leitoras em sua abertura para multiplicidades. Natalia Borges Polesso assim se 

situa, em um artigo em que fala de seus projetos de trabalho e de pesquisa: 

 

 

Sou uma mulher branca, cis, lésbica, brasileira, latino-americana, de esquerda, 

sou uma mulher ansiosa, uma mulher fora de algum eixo, dentro de algum 

eixo, sou queer, não tenho útero, sou uma escritora e pesquisadora, nasci no 

interior do Rio Grande do Sul, no seio de uma família simples, de classe 

trabalhadora (POLESSO, 2020, p. 2).  

 

 

Certamente, quando Dalcastagnè e seus pares que conduziram a pesquisa (2005) 

comentam sobre a predominância de personagens e escritores brancos, masculinos, de classe 

média, heterossexuais e habitantes de centros urbanos, muitos universos se abrem, no que diz 

respeito a outras possibilidades de constituição de singularidades, experiências e trajetórias de 

vida. Como afirmei brevemente na apresentação deste capítulo, o recorte da investigação não 

se limita a um quem, e sim a modos de articulação que atravessam esses nomes e são 

atravessados pelas experiências que suas produções tornam possíveis. Os temas que se 

mostraram mais relevantes são, então, os relacionados a como essas leitoras estabelecem suas 

escolhas de leitura e como buscam criar redes de relações, a partir dessas escolhas. Nesse 

sentido, um quem passou a abranger escritoras e leitoras que participam de encontros, se 

tornando uma pergunta: quem está envolvida nessas conversas? 

Esse quem aparece desde meu primeiro contato com o clube de leitura que é foco deste 

capítulo, quando uma das leitoras afirmou que considerava racista o tratamento dado a algumas 

das personagens das histórias escolhidas para o debate naquele dia. Com o desenrolar da 

discussão, a conversa buscou voltar-se ao tema levantado pela participante por meio da análise 

do que dizia sua escritora acerca de sua produção, abordando também outras questões sobre o 

livro. O levantamento de temas que se mostraram ao mesmo tempo recorrentes e relevantes 

acabou, nesse contexto de observação das ideias trazidas por leitoras e de assuntos que 



48 
 

considero importantes, por conduzir a investigação deste capítulo a perguntas sobre quais são 

as mulheres envolvidas nas atividades desse clube, dialogando com a imagem, trazida por 

Lugones e Anzaldúa, de um encontro que se estabelece na fratura, no habitar de diferenças, 

acolhendo inclusive o dissenso quando se discutem olhares sobre experiências de mulheres. 

Nesse contexto, destaco os nomes de três escritoras que faziam parte do repertório das 

leitoras do clube Firmina, foco deste capítulo – tanto as mediadoras quanto as leitoras presentes 

naquele encontro – e que chamam a minha atenção. Ao fim desse primeiro debate, uma das 

sugestões de leitura foi o romance Úrsula (1859), escrito por Maria Firmina dos Reis. Trata-se 

de um livro escrito por uma mulher negra e lançado à época, sem receber, contudo, atenção da 

historiografia e da crítica ao longo das décadas. Tendo sido relançado em anos recentes, com 

um tratamento editorial que ressalta seu apagamento, o livro foi recorrentemente mencionado 

nos debates de clubes de leitura dos quais participei, sendo constantemente lembrado pelas 

leitoras e sugerido como opção para encontros futuros. A importância desse título na paisagem 

dos clubes e a sua menção nesse primeiro encontro do qual fiz parte são os fatores que me levam 

a nomear esse clube, para os fins da discussão nesta tese, de Firmina. Como Maria Firmina dos 

Reis é uma escritora que se encontra nas referências compartilhadas pelas participantes do 

clube, e também passa a circular em livrarias, canais de recomendação e catálogos de editoras 

em tempos contemporâneos, nomeá-la neste trabalho é uma forma de me alinhar a movimentos 

de revisão historiográfica no que se refere à participação de mulheres negras na literatura 

brasileira.   

Além do nome de Maria Firmina dos Reis, por sua presença como sugestão em um 

primeiro encontro no qual estive presente, ressalto o de Angela Davis – eixo de um encontro 

marcante na história do Firmina, tanto para mim quanto para duas das mediadoras com quem 

conversei, que nesta tese ganham o nome de Ana e Tatiana, em referência a nomes de escritoras 

presentes entre as escolhas de leitura do clube. Por fim, gostaria de trazer o nome de Carolina 

Maria de Jesus, que também aparece mencionada nos relatos dessas duas leitoras e produtoras 

do clube. Essas conversas, que serão apresentadas adiante neste capítulo, foram gravadas em 

dois dias, em três espaços variados, à escolha de cada uma das mediadoras do coletivo Firmina 

– Júlia, Ana e Tatiana –, que também terão informações pessoais mantidas no anonimato.  

Trago aqui a contribuição de uma das mediadoras para ilustrar como a experiência 

propiciada pelo encontro com o texto de Carolina Maria de Jesus é interessante ao clube. Como 

leitora envolvida em um constante repensar da organização do projeto, Ana afirma: Quando a 

gente leu o livro da Carolina Maria de Jesus, o Quarto de despejo. (...) Quando a gente fez essa 

leitura desse livro, que foi um evento bem cheio, a gente ficou se perguntando, tipo... Olha ao 
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nosso redor. A Carolina não ia estar aqui. Sabe? Ela era uma catadora de lixo de rua, 

moradora de favela. Ela não ia entrar nesse shopping para participar de um clube de leitura. 

E foi aí que a gente começou a pensar sobre isso. 

Esse é um relato que chama a minha atenção ao ilustrar, por meio de um exemplo, a 

disposição das mediadoras e leitoras a tentar interferir em questões cruciais aos contextos 

sociais de que fazem parte. Enquanto transitam em espaços comerciais, essas leitoras observam 

quem tem acesso a suas lojas e seus corredores e, à medida que partilham o espaço de conversa 

sobre o livro, se perguntam quem faz parte desse grupo. No relato sobre o impacto que o livro 

Quarto de despejo (1960) teve nas pessoas que participavam do encontro, é marcante a presença 

da narrativa de Carolina Maria de Jesus como capaz de desencadear um questionamento sobre 

a acessibilidade de grupos sociais. Vejo essas leitoras empenhadas, então, em movimentar 

espaços, trânsitos e circulações, seja de pessoas, seja de livros; ou seja: questões que se referem 

a problemas sociais e estruturais do país tornam-se preocupações pessoais e colocadas em suas 

atividades coletivas. 

Desejo, então, evocar duas palavras que poderiam sintetizar questões fundamentais que 

observei enquanto acompanhava as atividades das leitoras do clube de leitura: contato e acesso. 

 

_contato: localizo a experiência de um encontro em tudo o que se desenrola no contexto das 

conversas, ou seja, no gesto de leitoras que se reúnem em um mesmo espaço. Se o próprio ato 

de se direcionar a um ponto marcado para reunir corpos já ativa os sentidos, essas pessoas se 

encontram para falar sobre como a narrativa as tocou, e entram em contato com o que outras 

leitoras dirão sobre sua experiência de leitura.  

 

_acesso: a questão sobre o acesso fica evidente no modo como essas leitoras se mostram 

engajadas em construir espaços democráticos, em dois sentidos: o primeiro, relativo a quem 

escreve e a quais personagens fazem parte desses livros, ou seja, as escolhas de leitura do clube. 

O segundo diz respeito a quem lê, ou seja, quem frequenta o clube. 

 

A sinergia entre esses aspectos se mostra importante na experiência dos clubes. Ambos 

são capazes de se somar, em uma intensa fluidez e influências mútuas. Na força gerada pela 

mistura entre contato e acesso, a problemática que a narrativa de Carolina Maria de Jesus coloca 

para as leitoras é, assim, a da participação. Para além de pensar em como as mulheres aparecem 

como personagens do texto, motivadas pelo contato com o livro, as leitoras passam a olhar o 

seu entorno, buscando ver como ocorre a atuação de mulheres negras no espaço social do centro 
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comercial. E passam a nortear suas escolhas de leitura e as organizações dos encontros a partir 

da identificação desses problemas. Este é, então, um capítulo sobre agentes que tentam abrir 

janelas para pensar o mundo que as rodeia, do qual fazem parte, ainda que às vezes sem perceber 

essas relações. E que buscam pensar junto de pessoas que simbolizam, na sua produção textual, 

esses mundos.  

Escrevo produção textual, e não literária, porque essas leitoras não se limitam a livros 

ficcionais. Na ocasião das escolhas de leitura, as mediadoras do clube Firmina fornecem uma 

orientação no sentido de propor a variedade: de gêneros textuais, temas, editoras, 

nacionalidades, lugar de origem das escritoras. Trata-se não de um fruto do acaso; e sim de uma 

decisão orientada, em que se expõe a importância que o grupo confere ao critério da 

diversidade. Esse é um aspecto que se destaca nos relatos das três mediadoras. Especificamente, 

Ana e Tatiana orientam suas escolhas de leitura por uma perspectiva interseccional, incluindo 

nas pautas do clube não só a questão da exclusão da mulher no campo literário, mas 

considerando a categoria mulher como diversa. Após as orientações nesse sentido, a escolha, 

então, se dá de forma coletiva, por votação aberta.  

Nessa proposta de diversificar as leituras, é possível notar uma presença marcante dos 

títulos em domínio público entre as escolhas do clube. Conversando com as mediadoras, pude 

perceber que essa expressividade de materiais em livre acesso diz respeito não só a uma busca 

pela diversificação de livros lidos, mas também a uma questão ligada a criar um espaço 

acessível nas reuniões, inclusive no que se refere ao seu preço. Como é necessário que leitoras 

e leitores que queiram participar tenham acesso à obra antes do encontro, Tatiana afirma: a 

gente pensa também na acessibilidade, né? Porque já é tudo tão caro, e a leitura já é tão... pra 

poucos, né? Assim, como forma de contornar os altos gastos envolvidos na aquisição de livros, 

as mediadoras colocam como alternativas títulos que estão em domínio público ou que possam 

ser encontrados em bibliotecas ou sebos.  

Antes de trazer cada história, individualmente, vale mencionar que há semelhanças e 

divergências no posicionamento dessas leitoras. Muitas vezes os relatos se aproximam, embora 

as entrevistas tenham sido feitas em momentos distintos, no decorrer de dois dias. Enquanto 

Tatiana fala sobre a leitura ser “pra poucos”, e o clube ter um objetivo inclusivo, de agir em um 

enfrentamento deste panorama, aumentando o número de pessoas a lerem as obras, Ana utiliza 

o verbo “poder” e a locução “poder ir”, afirmando que deseja que leitores sejam capazes de ler 

os livros selecionados e de participar das discussões. A diversidade, então, deixa de ser um 

aspecto restrito aos livros e às suas autoras; estende-se também ao público que compõe os 

encontros do núcleo. Isso porque, ao colocar o valor do livro e a disponibilidade como requisitos 
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considerados no momento de sua seleção, as mediadoras esperam que pessoas de diferentes 

origens e lugares sociais possam comparecer às reuniões. 

A questão do acesso e da possibilidade de participação é um dos pontos focais desta 

discussão, portanto. No que se refere ao tema, dialogo com as proposições da filósofa norte-

americana Nancy Fraser, que se dedica a traçar teorizações sobre a questão da justiça de gênero. 

Apesar de ter vasta obra publicada, essa escritora não vinha sendo traduzida para o português, 

exceto por alguns artigos ou dois livros recém-lançados; um pela Boitempo Editoral, 

Feminismo para os 99% (FRASER, 2019b), em que seu nome figura entre o de outras três 

escritoras; e outro pela Autonomia Literária: O velho está morrendo e o novo não pode nascer 

(FRASER, 2020 [2019a]). É positivo, então, o fato de Fraser ter sido a escolhida de Heloisa 

Buarque de Hollanda para abrir o primeiro livro da série Pensamento feminista, em que se 

apresentam suas contribuições para pensar a dimensão da justiça no que se refere aos debates 

sobre gênero. 

Na concepção de Nancy Fraser, não basta que o debate sobre a questão de gênero seja 

pautado pela ideia de reconhecimento valorizada pelas vertentes identitárias; é necessário 

abordar, também, a exclusão da mulher no âmbito econômico, ou seja, o âmbito da distribuição. 

Nesse sentido, Fraser afirma estar em curso “uma nova fase da política feminista em que a 

justiça de gênero está sendo reenquadrada. Nesta fase, uma preocupação maior é com o desafio 

às injustiças – interligadas – de má distribuição e não reconhecimento” (FRASER, 2007, p. 304, 

em tradução livre). A síntese dessa união entre os dois aspectos – ou seja, entre, por um lado, a 

distribuição de recursos materiais e o fim da exploração de pessoas e sua força de trabalho; e 

por outro, o reconhecimento da importância de todos e todas e de sua articulação conjunta no 

tecido social – se dá na forma de paridade de participação (FRASER, 2013). A ideia de 

participação se articula com a discussão, proposta no trabalho, sobre como essas leitoras têm o 

objetivo de se voltar à produção de mulheres de lugares sociais diversos, incentivando, ao 

mesmo tempo, seu reconhecimento, a sua autonomia e a possibilidade de uma justiça que se 

estabeleceria por meio, também, da oportunidade de participação.  

A participação, então, diz respeito tanto a quem escreve, quanto a quem lê e partilha dos 

espaços de conversa. Em relação ao público participante dos encontros, as mediadoras 

comentam que o perfil médio dos frequentadores é composto por estudantes, escritoras ou 

professoras. Júlia assim as define: mulheres, na faixa dos 25 a 40 anos, ligadas ou à educação 

ou à literatura. Tatiana também afirma: Tem autoras e autores, às vezes, que aparecem. Tem 

bastante – acho que tem – estudantes de literatura, né? Da nossa área. Tem professores. Mas 

não sei. Há, portanto, um ponto em comum sobre o perfil descrito pelas duas mediadoras, 
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relativo à presença de pessoas ligadas ao campo literário, seja na esfera da produção, seja na 

esfera da educação e da crítica.  

Ana, por sua vez, não define o perfil das participantes no que se refere à profissão ou às 

áreas de interesse, mas preocupa-se em salientar a predominância de mulheres brancas e de 

classe média nos eventos. Para ela, modificar esse perfil é um desafio, cujas soluções parecem 

parcialmente indicadas, pois as reuniões em que houve maior diversidade do público foram 

aquelas em que a divulgação ganhou mais força, ou aquelas em que os próprios livros geravam 

um interesse de pessoas com um perfil distinto daquele observado na maior parte dos eventos: 

as vezes que a gente teve perfis mais diferenciados, por exemplo, pessoas negras, pessoas que 

moram em regiões mais afastadas, pessoas que falam sobre sua experiência com menos poder 

aquisitivo, foram as vezes que a gente leu livros que tratavam desse tema. Por exemplo, quando 

a gente fez sobre Mulheres, raça e classe, a gente teve um perfil muito legal, de muita gente 

universitária. Acho que foi a única vez que a gente teve uma participação de pessoas negras 

forte no clube, o que era exatamente o que a gente tava procurando. Então depende muito. E a 

gente já parou pra pensar, também, se às vezes não é o próprio lugar. 

A participação nos encontros e a conversa com as mediadoras permitiu perceber que sua 

atuação vai, como tenho demonstrado, além da interferência no ritmo da conversa. Mais do que 

leitoras interessadas em compartilhar visões sobre livros, as mediadoras dos clubes atuam como 

produtoras culturais, responsáveis pelas tarefas de encontrar espaços de qualidade, segundo 

critérios constantemente revistos, para promover as reuniões. Suas tarefas são também a de 

divulgar os encontros seguintes e a de gerir páginas sobre seu clube nas redes sociais. Por fim, 

está a mediação das conversas. Desenvolvendo as histórias de cada uma das três leitoras, será 

possível abordar alguns dos papéis e das atribuições das organizadoras dos núcleos. 

 

 

1.1 A GENTE GOSTA QUANDO CHEGA ALGUÉM NOVO: MEDIADORAS E SUAS 

HISTÓRIAS COMO LEITORAS 

 

Uma vez que o que interessa a esta pesquisa é a atuação de mulheres em sua relação 

com o campo literário, na produção e na circulação de livros, busquei conversar com as leitoras 

que idealizam, organizam e mantêm um clube de leitura. Leitoras engajadas ao ponto de propor 

a leitura conjunta, uma leitura que admite o encontro, o dissenso, o afetar-se recíproco. Gostaria, 

então, de falar sobre seus universos de leitura e suas visões de mundos.  
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A conversa com as mediadoras permitiu acesso a suas visões, práticas, gestos, a partir 

de um leque de dúvidas: Como elas se relacionam com as práticas de leituras em sua face 

coletiva? Como entendem o papel de mediadoras, e como se relacionam com leitoras e leitores? 

Qual importância atribuem ao grupo, ou seja: o que as motiva a, voluntariamente, organizar os 

encontros? Busquei também esclarecer pontos que permaneceram incógnitos após minha 

participação nos debates: Quais critérios justificam a forma de seleção dos livros? Quais fatores 

motivam a escolha do local em que se realizam os eventos? Que livros foram marcantes em sua 

história de leitura partilhada? Como as mediadoras compreendem as atividades do grupo, e 

como se relacionam com a leitura? E, ainda: as três mediadoras trabalham com livros, ou apenas 

têm a participação do núcleo como hobby? 

Por fim, no escopo de minhas percepções no que se refere a mudanças no panorama do 

que circula nas livrarias, nos círculos de conversa e nas mãos de leitoras, perguntei às 

mediadoras de clubes de leitura se elas também observam, assim como eu tenho notado, 

transformações no universo das publicações no Brasil. Indaguei, em seguida, se essas três 

leitoras e mediadoras associam essas possíveis mudanças à movimentação dos clubes de leitura. 

Gostaria, então, de trazer para este texto não só as escolhas de leitura dessas agentes, 

mas também sua voz. O momento de conversar com as mediadoras para entender mais de suas 

práticas e ideias foi uma importante etapa da pesquisa, permitindo, assim, estabelecer alguns 

registros de suas atividades, seus imaginários e, como a análise mostrará, os questionamentos 

e as compreensões de mulheres que buscam atuar sobre o meio do qual participam. Por fim, 

longe de querer meramente levar essas narrativas para o espaço acadêmico, antes considero 

relevante ressaltar que os trânsitos entre a academia e as histórias sobre leitura são vivos e 

constantes, e não se dão apenas nesse gesto de trazer relatos de leitoras para este capítulo. 

As vozes das mediadoras são privilegiadas nesta tese como forma de aproximação ao 

clube, uma vez que vejo essas leitoras como realizadoras, agentes que lançam e puxam fios que 

movimentam redes. Sendo o diálogo o fator que principia e possibilita as reuniões, apresentar 

o material colhido nas entrevistas, articulando as interpretações das mediadoras às minhas 

análises, é uma forma de dialogar com essas vozes e seus pontos de vista. 

Antes, contudo, é necessário apresentar algumas informações sobre a metodologia de 

coleta de informações e minha postura como estudante e pesquisadora. Falar sobre esta pesquisa 

participante de forma sincera e honesta não me permitiria deixar de lado os erros, as frustrações 

e o desejo de ter agido de modos diferentes. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o medo de 

não ser aceita foi um grande empecilho no contexto da realização das atividades que conduzi 

como pesquisadora. As contradições são evidentes: embora busque trazer como tema 
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importante ao trabalho o gesto de conversar, eu mesma não tive coragem suficiente para me 

apresentar a todos os grupos que influenciaram neste estudo antes de começar o trabalho de 

análise. Em parte devido aos meus temores; em parte pela processualidade do próprio trabalho. 

Explico: em um primeiro momento decidi frequentar clubes de leitura apenas para conhecê-los. 

A ideia inicial era a de, após fazer algumas visitas, escolher se os grupos de fato se confirmariam 

como possível tema de discussão da tese. 

Olhando retrospectivamente percebo, contudo, que não houve uma distinção, essa linha 

divisória, esse antes – porque a observação participante começou simplesmente no primeiro 

contato que tive com os clubes de leitura. Me sentindo envolvida já no primeiro momento, 

embora ainda disposta a conhecer mais da dinâmica dos encontros, passei a observar as reuniões 

e a participar das conversas do clube Ponciá, aquele que visitei de início – e, vale destacar, 

comecei pelo maior dos clubes, o que contava com um maior número de leitoras e se situava 

em um grande centro urbano, o que era, aos meus olhos, ansiosos, o mais importante, e então, 

o que mais ecoava minhas inseguranças. 

Assim, enquanto o interesse crescia, não consegui, no mesmo passo, tomar a iniciativa 

de me apresentar. Agora, não só pela timidez de estabelecer uma conversa em um clube que eu 

admirava; junto da falta de coragem de me apresentar, havia também a sensação de não ter 

estudado o suficiente métodos e relatos de etnógrafos, sociólogos, pesquisadores que haviam 

feito etnografias e observações participantes. A todas essas impressões somo ainda o medo de 

que essa iniciativa de me apresentar tivesse como consequência um não queremos você aqui – 

algo que não se apresenta quando trabalhamos com a análise de livros. Quando tratamos de 

textos publicados, ainda que possamos criticá-los, apontar as faltas e os problemas em sua 

composição, em seu desenvolvimento, em seu embasamento, o escritor que o produz não 

poderia vir fechar as páginas à frente dos nossos olhos. 

No encontro ao vivo, em que corpos se encontram, me vi, no entanto, diante dessa 

mistura de sentimentos: por um lado, alguns temas levantados nas discussões me pareciam 

instigantes, relevantes, interessantes, em alguns casos emocionantes. Enquanto participava dos 

encontros, crescia a vontade de conhecer mais sobre a dinâmica dos clubes, a história de sua 

formação, os interesses de suas mediadoras e a relação com livros, escritoras e editoras. Fiz 

alguns levantamentos que mostraram que os clubes são tão diversos quanto as singularidades 

que os frequentam, e escrevi um artigo comentando alguns resultados parciais da pesquisa, e 

apontando para possíveis caminhos a partir do que havia descoberto. Agora, penso que talvez 

esses resultados tenham sido severos, na medida em que busquei comparar atividades de clubes 

conforme critérios que eu elegi como melhores. O problema é que, na expectativa de apresentar 
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dados sólidos, verificáveis, tangíveis em aspectos numéricos, esses resultados deixavam de lado 

o modo como eu me relacionava afetivamente com aquela pesquisa.  

Aos poucos, frequentando as rodas de conversa, passei a me sentir mais à vontade para 

me expor para as mediadoras de alguns núcleos – aqueles que me pareciam mais receptivos, e 

que eram ao mesmo tempo norteados por visões e práticas com as quais eu nutria mais 

afinidades. Um exemplo desses é o clube de uma cidade interiorana, mantido por estudantes 

universitárias, mas frequentado não só pelo público mais expressivo nos encontros nos quais eu 

havia estado, de perfil universitário ou de profissionais ligadas à leitura, como ressaltam Tatiana 

e Júlia nos trechos que citei. Nesse evento, me chamou a atenção a presença de leitores cativos 

da biblioteca que recebia as reuniões, entre os quais destaco uma jovem que frequentava o 

ensino médio. Além disso, nessa reunião, uma bibliotecária que trabalha no espaço também 

participava da dinâmica da conversa, declarando o carinho que nutria em relação aos percursos 

de leitura dessa jovem leitora, contando sobre sua presença constante na biblioteca e sobre os 

planos da estudante quanto a prestar vestibular em anos futuros. Nessa reunião, de um clube 

que se reúne em uma construção antiga e tombada como patrimônio público, localizada em uma 

pracinha nos moldes das pequenas cidades, me senti mais confortável, não tive o receio de me 

apresentar como pesquisadora, tanto para as mediadoras quanto para as leitoras. 

O outro exemplo de clube no qual me senti à vontade para me apresentar e conversar 

sobre a pesquisa é o grupo abordado neste capítulo. Como a discussão mostra, não sou apenas 

grata às mediadoras que me receberam com tanta generosidade. Sou, também, uma admiradora 

de sua ética e suas práticas de leitura. Acompanhar o clube Firmina foi o que possibilitou o 

desenvolvimento desta tese e das questões que coloco. Agradeço, portanto, o diálogo, sua 

disposição a apresentar um pouco de suas visões de mundos e sua receptividade. 

Entrei em contato direto com as mediadoras do clube Ponciá, o primeiro clube que 

visitei, apenas após ter ouvido algo talvez semelhante a um tão temido não queremos você aqui 

– ao menos, não desejavam que eu agisse do modo como eu vinha agindo. Em uma conversa, 

essas mediadoras explicaram o seu desconforto após terem tomado conhecimento do artigo que 

eu havia escrito. Nesse texto, em que eu comentava os clubes comparativamente, não deixei 

transparecer minha admiração em relação à iniciativa, às suas gestoras e à realização das 

reuniões. A conversa me possibilitou expor a situação, apresentando o caráter inicial daquele 

artigo – do qual lamento o tom comparativo. Como comento ao fim desta tese, o próprio 

andamento da pesquisa me levou a compreender que os números não eram indispensáveis a 

uma boa análise; e tampouco seriam adequados ao que, no fim das contas, me parece mais 

relevante: apresentar práticas, gestos e olhares dispostos a realizar mudanças. Posso apenas 
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lamentar não ter sido capaz de estabelecer uma relação de confiança com as mediadoras. Deixo, 

então, o pedido de desculpas a quem quer que tenha se sentido afetada pelo meu texto inicial, 

com o qual a esta altura nem eu mesma concordo.  

Decidimos que eu continuaria a realizar a pesquisa e levantamos a possibilidade de 

apresentar o projeto ao comitê de ética em pesquisa da Universidade, ainda que eu tivesse lido 

textos de alguns pesquisadores que questionam a necessidade de apresentar aos comitês projetos 

de observações participantes realizadas dentro dos estudos das ciências humanas, alegando, 

entre outros fatores, a liberdade de expressão garantida pela Constituição. A pesquisa 

prosseguiu, mas o plano de dar continuidade à observação participante precisou ser recalculado 

em função de um imprevisto: a pandemia do Covid-19 e a interrupção de atividades presenciais 

de clubes de leitura, como medida restritiva para evitar a exposição de participantes ao contágio 

do vírus. Assim, diante da impossibilidade de frequentar os clubes, de acordo com uma 

programação que já havia sido desenhada, foi preciso alterar o plano de trazer para o corpo da 

tese a participação e relatos de mediadoras de três distintos clubes de leitura, conforme o projeto 

estabelecido e aprovado pela banca de qualificação em 2019. Ao início do período da pandemia 

do Covid-19, a fase de coleta de dados junto ao clube Firmina já havia sido concluída e a do 

clube Ponciá estava em desenvolvimento. Esse processo foi, portanto, interrompido pela 

impossibilidade de levar a cabo no primeiro semestre de 2020 o trabalho de investigação das 

dinâmicas de funcionamento do clube Ponciá. Daí a necessidade de fazer um radical 

redirecionamento da pesquisa. Afinal, o que se apresentou não foi apenas a ausência de uma 

parte, mas a impossibilidade de cumprir a estrutura fundamental de um trabalho que se 

propunha como resultado de coleta e processamento de informações a partir de uma observação 

participante.  

Diante da necessidade de reformular o planejamento dos capítulos, passei a olhar para 

os temas que mais haviam me marcado durante todo o tempo de doutorado, conforme o percurso 

narrado no capítulo 3 desta tese. Por ora, destaco que, ao mesmo tempo que esse período me 

colocou diante da obrigação de repensar o já planejado, essa foi também uma oportunidade de 

pensar no que era realmente marcante na experiência de pesquisa que vinha desenvolvendo até 

ali. E as histórias das mediadoras que haviam sido colhidas em um primeiro momento, e 

articuladas no segundo e no terceiro ano de pesquisa, não poderiam ser deixadas de lado nessa 

situação. Assim, se à ocasião da qualificação apresentei a visão das mediadoras em um texto 

único, em uma aproximação de suas semelhanças e diferenças, decidi, na composição da tese, 

valorizar o que cada uma tem a dizer. Criei, então, histórias individuais, em que dialogo com 

as reflexões que essas três leitoras-mediadoras trazem. Nesse instante, o que tive em mente foi 
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que o modo de ser mais respeitosa com essas entrevistadas seria prestar atenção ao que dizem, 

tratar com cuidado suas palavras, criar boas reflexões a partir do que foi dito, para, então, 

apresentar um texto bem-cuidado e elaborado com um nível de comprometimento que 

correspondesse ao respeito que tenho por suas atividades. 

Destaco, também, que, diante do tempo exíguo para recalcular a rota, naquele momento 

da tese não foi possível realizar uma nova rodada de entrevistas, mais ampla, como desejei e 

como a professora Isabel Travancas, pesquisadora da área, generosamente aconselhou. Se a 

pesquisadora coloca a importância de elaborar perguntas que não direcionem uma interlocutora 

a falar sobre o que queremos, isso não foi o que fiz. Uma vez que minha intenção era a de ouvir 

o que essas leitoras poderiam dizer sobre as questões que me inquietavam, que me geravam 

dúvida e curiosidade, elaborei perguntas que, em minha compreensão, eram abertas, mas que 

não se mostram tão amplas se analisadas do ponto de vista de Travancas. Vale destacar sua 

contribuição: 

 

 

As entrevistas abertas e em profundidade, muito utilizadas também em outras 

pesquisas na área de ciências sociais e humanas, são uma etapa fundamental 

do trabalho de campo. Este tipo de entrevista difere, de maneira geral, à 

entrevista jornalística, cujo objetivo principal é obter dados sobre um fato 

específico. No trabalho de campo, o entrevistador tem um roteiro prévio, mas 

este não deve ser uma camisa de força. A princípio, tudo que está sendo dito 

interessa e é importante porque ajuda na compreensão do entrevistado, do 

grupo a que pertence e das lógicas da sua cultura (...). Neste tipo de entrevista, 

o pesquisador não visa inquirir seu entrevistado, não julga seu discurso, suas 

atitudes, suas escolhas. Ele escuta. (TRAVANCAS, 2014, p. 21) 

 

 

Conforme meu recorte, as perguntas que desenvolvi foram direcionadas no sentido de 

olhar para questões de meu interesse, como as mudanças em curso no campo. Sua formulação 

levou em conta tanto os elementos considerados diante da participação em encontros quanto o 

levantamento dos livros debatidos nas reuniões, em que se destacam fatores como a 

bibliodiversidade e a presença de títulos em domínio público, assim como a postura das 

mediadoras nos debates. Os objetivos que embasaram a redação das perguntas foram: traçar um 

breve perfil das mediadoras; averiguar fatores que definem o funcionamento do clube, como 

local das reuniões e escolha das obras; esclarecer e registrar aspectos sobre a história e a 

formação do núcleo; investigar como cada mediadora enxerga as atividades realizadas no 

grupo; descobrir de que forma se estabelecem relações entre seus posicionamentos e o campo 

editorial brasileiro contemporâneo; investigar aspectos sobre as relações entre esse clube e 

outros, em atividade atualmente. Apesar do problema no direcionamento de algumas das 



58 
 

perguntas, as respostas, contudo, se encaminham por caminhos imprevisíveis, que espero 

conseguir expor em sua riqueza nas páginas que seguem.  

A feição sinuosa da minha pesquisa, cujos rumos foram redefinidos mais de uma vez, 

expressa talvez o próprio caráter impreciso das trajetórias de conhecimento. A minha ousadia, 

ao decidir fazer um trabalho de observação participante, me permitiu um aprendizado único, e 

as imprecisões que cometi, seja pela inexperiência como pesquisadora, seja pelos intercursos 

alheios à minha vontade, se converteram também em aprendizado. Pude, a partir das lacunas 

de minha investigação, descobrir que o que de fato me interessava como estudiosa era a captura 

de experiências de leitura. Essa compreensão foi fundamental para a configuração final dada a 

esta tese e revela um interrogar-se contínuo que envolve tanto a definição de interesses e 

objetivos quanto o reconhecimento do significado das metodologias. O deslocamento que fiz 

de uma abordagem de caráter etnográfico para uma apreensão e análise de relatos, cenas e 

experiências de leitura – os retratos de pequenos gestos – significou sair de uma referência de 

conhecimento pautada em conjuntos relativamente completos de informações para a admissão 

da potencialidade de recortes. 

Apresento, então, as histórias de e sobre leitoras, trazendo frases que marcaram seus 

relatos como título de cada uma das seções. 

 

 

_ acho que a gente está criando um tentáculo: espaços de afeto e de transformação 

 

Professora na rede pública de ensino, Júlia afirma que seu interesse pela leitura vem da 

educação recebida junto de sua constelação familiar: leio muito desde criança. Minha mãe é 

professora de literatura, então acho que isso contribuiu para eu ter um contato mais próximo, 

acho, com a leitura. Seu envolvimento emocional com a leitura e com os encontros propiciados 

pelos clubes fica marcado quando pergunto sobre um encontro memorável: O encontro da Jane 

Austen. (...) Deu muita gente, sei lá... trinta pessoas... quase quarenta pessoas. E foi tipo, Jane 

Austen, e eu sou uma grande fã da Jane Austen. Então, tipo assim, era muita gente que sabia 

da Jane Austen, não só desse livro, que é o Orgulho e preconceito, mas de toda a obra dela. E 

aí eu fiquei animada. Me senti muito fã, quase Fandom da Jane Austen. Então pra mim foi bem 

marcante.  

Essa é uma leitora que se mostra animada em fazer parte dos clubes sobretudo em uma 

construção de espaço comum, em sua dimensão de comunidade. Assim, seu papel como 

mediadora passa por estabelecer conversas em que as pessoas possam expressar suas opiniões 
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e serem ouvidas, ou seja: que a troca seja possível. Se referindo às tarefas organizativas, ela 

relata alguns passos de sua busca por um ambiente confortável e convidativo à participação. Se, 

para se articular com as mediadoras na criação do clube, foi preciso marcar algumas reuniões 

para articular as tarefas a serem realizadas na condução das atividades, a própria escolha de um 

bom espaço para o encontro é um desafio que demanda esforços: Foi também assim, batalha. 

A gente mandando e-mail pra vários cantos, vários centros culturais, várias livrarias. Para ela, 

o melhor lugar que acolheu o grupo é silencioso, calmo, ninguém incomoda a gente. Ainda tem 

uma paisagem, tem um ventinho. Esse ambiente se mostra em contraste com aquele dos espaços 

comerciais em que as reuniões se realizaram: na livraria (...) tinha um barulho externo muito 

grande. Então a gente tinha que usar microfone. E a gente não gosta de usar microfone. 

Diante do desafio de construir atmosferas favoráveis, um dos encontros marcantes para 

Júlia chama a atenção por seu aspecto de desafio às mediadoras em seu propósito de manter 

relações respeitosas entre participantes da conversa: um sujeito aleatório foi, e começou tipo 

assim... a querer debater de forma muito agressiva com as participantes, silenciando as 

participantes. E muita gente ficou chateada, constrangida com a situação. Eu tive que intervir, 

e eu realmente não gosto de intervir de forma mais agressiva.  

Essa leitora ressalta a importância, então, de se construir um ambiente em que leitoras 

e leitores possam levar seus interesses para um grupo, tendo como resultado uma troca que 

mobiliza, também, vínculos com o que foi lido. Explicando um pouco sobre o que motiva o 

modo como se efetuam as escolhas de leitura do clube, ela afirma que as votações são feitas 

presencialmente, com o propósito de dar destaque à participação de quem vai aos encontros: a 

gente já fez uma votação on-line, mas a gente percebeu muitas falhas. (...) pessoas que nunca 

foram votavam tipo 500 vezes num livro, e nunca iam. Então a gente achou que, até pra 

valorizar as pessoas que vão nos encontros, os livros são escolhidos pelas pessoas que vão. A 

mediadora explica como se dão as votações: a cada três meses a gente faz uma discussão no 

grupo, só com as pessoas que estão presentes naquele encontro específico. E aí as pessoas vão 

dizendo qual livro acham que é interessante, e no final a gente vota.  

A leitora destaca, então, a importância de levar em consideração a opinião de leitoras e 

leitores sobre as escolhas de leitura, como também a sua participação em si. Quando pergunto 

como essa mediadora definiria o projeto de leitura do qual faz parte, ela afirma ter duas 

respostas. Uma, emotiva; e outra, objetiva. A resposta emotiva é que eu acho que é um puta... 

desculpe [risos]. É um puta espaço de confraternização, de reunião e de discussão e de debates, 

assim. Acho que isso faz muito a alma, a gente ter pelo menos uma vez ao mês um espaço em 
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que a gente possa se reunir, conversar sobre algo que a gente gosta. Sua construção sobre fazer 

a alma é uma declaração sensível sobre a partilha que se torna possível nos eventos. 

Seu olhar afetivo se soma a uma outra definição, que a leitora apresenta como oficial, 

referindo-se a um posicionamento político em relação a produções escritas por mulheres: é um 

clube de leitura que tenta valorizar as escritoras mulheres, porque acreditamos que o mercado 

editorial ainda é muito excludente com as escritoras mulheres. Essa é a resposta que envolve, 

então, os objetivos que motivam a criação dos grupos de encontro. A relação da mediadora com 

o clube de leitura se faz, portanto, em uma união entre o prazer da partilha e a proposição de 

mudanças em um panorama mais amplo. Sua elaboração das atividades de mediação aparece 

atravessada por comentários sobre participar da atribuição de um valor não só a quem participa 

como leitor no contexto do encontro: trata-se, também, de um olhar sobre movimentos de 

intervenção no que a leitora chama de mercado editorial. 

Assim, Júlia observa mudanças nos livros que têm sido lançados atualmente, tendo 

como recorte livros de seu interesse pessoal: a ficção científica, como eu disse. Que sempre foi 

majoritariamente dominada pelos homens. A Octavia Butler é uma escritora que nos Estados 

Unidos é muito renomada, muito interessante, e que, não sei por quê, nunca foi editada no 

Brasil. E depois dessa (...) – não sei se está totalmente ligado, mas eu acho que tem relação –, 

essa onda de clubes de leituras focados em escritoras mulheres, ela foi editada. Enquanto 

coloca ênfase no surgimento tardio de livros de alta circulação no exterior e no entanto inéditos 

no Brasil, a leitora também observa uma maior circulação de livros escritos em outras décadas, 

com novo tratamento editorial: Outras editoras têm investido em Clarice Lispector, em edições 

mais elaboradas. Da Hilda Hilst, né? Então estão trazendo as escritoras clássicas e que há 

muito tempo não eram reeditadas, para novas edições muito caprichadas. 

Tendo escolhido me encontrar em um centro cultural, essa leitora demonstra que seus 

interesses pelos livros vão bem além dos textos impressos nos exemplares. Ela dialoga com 

políticas editoriais e estabelece com as editoras relações de admiração e afeto. Em um momento 

de nossa conversa, ela afirma gostar da editora Estação Liberdade, que tem em seu catálogo 

livros de escritoras asiáticas: Ela tem um carinho pelas traduções, e pela capa, muito 

importante. Esse não é o único momento em que a mediadora se refere de forma afetuosa ao 

trabalho editorial que dá corpo aos textos. Quando pergunto se ela percebe mudanças no 

panorama de publicação de livros em tempos atuais, um dos aspectos destacados diz respeito 

ao modo como os livros são apresentados: Eu gosto muito de arte gráfica. Então, durante 

muitos anos, eu pelo menos sempre reclamei que as capas de livros escritos por mulheres eram 

toscas. Via rosas, uma coisa muito femininizada, nada a ver com o conteúdo do livro. E hoje 



61 
 

em dia eu tô percebendo que as editoras estão focadas em ter artes gráficas mais densas, mais 

ligadas ao conteúdo do livro. Se os elementos gráficos comunicam informações sobre o livro e 

sobre o modo como as editoras desejam apresentá-lo ao público, revestindo-o também de cores 

e formas que comunicam intenções, na visão dessa leitora os livros passam a deixar de trazer 

signos associados a uma feminilidade baseada na delicadeza.  

Júlia demonstra, então, que a experiência de fazer parte dos clubes tem alterado seu 

repertório e suas práticas de leitura – que não se limitam a um feminino, tal como questionado 

anteriormente, se estendendo a um entendimento mais amplo da produção de mulheres. Outro 

comentário que a mediadora elabora sobre as mudanças que observa no panorama editorial 

atual diz respeito a seu acervo pessoal: Eu tenho um problema, que eu leio muito pouca 

literatura brasileira. Muito pouca. Eu confesso. Só que (...) eu me peguei tendo que ler mais 

literatura feminina –- feminina não, literatura brasileira de mulheres, assim. Eu li Hilda Hilst, 

eu nunca tinha lido na vida, sabe? Ao ouvi-la mencionar o nome de Hilda Hilst, percebo que o 

mesmo ocorreu comigo, e comento que eu também a li pela primeira vez por influência das 

escolhas de leitura de um clube.  

Nessas transformações de práticas pessoais que ecoam em coletividades, a mediadora 

declara que a participação nos clubes altera também a configuração de suas prateleiras: Eu tenho 

uma parte da minha estante que é só de escritoras mulheres. Antes (...) eu podia contar nos 

dedos os livros escritos por mulheres. Não era algo consciente assim. Sua estante é alterada, 

nesse contexto, por sua disposição a investir nos livros: Quando eu não tenho dinheiro eu não 

compro, mas eu faço questão de comprar os livros. E autoras que eu nunca tinha visto na vida. 

Essa mudança nas presenças que compõem sua estante está relacionada, também ao 

direcionamento do clube em relação a diversificar o repertório de leituras, procurando escritoras 

que sejam, em suas palavras: autoras diferenciadas, ou: mais antigas, como também: que não 

estão muito na moda. Então a gente tem uma tentativa de diversificar. Nessa tentativa, ela 

destaca uma escritora do começo do século XX do Brasil que tipo assim... ninguém ouviu falar, 

inclusive não tem livros reeditados. O último livro reeditado dela acho que foi na década de 

60. Então a gente só conseguiu encontrar em domínio público. 

Sua relação com a esfera da produção de livros se coloca, então, de várias formas: em 

seu olhar sobre como os livros se apresentam; em sua escolha de compra, e também, em um 

olhar sobre as atividades dos clubes de leitura como um gesto no sentido de buscar trazer 

soluções parciais para o problema que diz respeito a valorizar o trabalho de escritoras frente a 

um mercado excludente. A leitora localiza suas posturas em articulação com algo que observa 



62 
 

no panorama da circulação de livros em tempos atuais: esse movimento de pessoas querendo 

mais comprar, se alimentando desse tipo de escrita.  

Formada em ciências sociais, ela identifica uma demanda reprimida, de muitas 

mulheres (...), de querer se ver na literatura. Ver representada na literatura, ou pelas 

escritoras, ou por personagens femininos mais reais, né? E completa: acho que tudo faz parte 

de um movimento não só literário, mas um movimento político. Das mulheres e meninas 

quererem ser representadas. Então acho que a gente está criando um tentáculo, né? E o 

tentáculo está indo pra todos os cantos. Então acho muito legal esse tentáculo ir pra literatura.  

A ideia do tentáculo conversa com temas e produções da ficção científica e do terror, 

gêneros de textos que interessam a Júlia. E conversa também com o livro mais recente de Donna 

Haraway (2016), que traz um capítulo sobre o pensamento tentacular. Lembrando que o termo 

tentáculo traz em sua etimologia tanto a ideia de tentar quanto a de sentir, a filósofa especula 

que o tentacular remere a cnidários e aranhas, águas-vivas e raízes volumosas, como também a 

redes e nuvens: “tentacularidade diz respeito a vidas vividas por meio de linhas – e uma riqueza 

de linhas – não em pontos, não em esferas” (HARAWAY, 2016, p. 31). Trata-se de um gesto 

de entrelaçamento, Haraway afirma, em uma ideia que dialoga com a proposta da leitora, de 

abrir espaços em uma tentativa indeterminada de expansão – que, no olhar da mediadora, já 

está em curso. Se, para ela, esse movimento é tentacular, impreciso, as práticas do clube se 

somam a outras. 

 

* 

 

_ Nunca vai acabar de ter questões: espaços de ler e repensar práticas 

 

Professora, trabalha com leitura na escola. Com uma postura bastante observadora, Ana notou 

o livro Ponciá Vicêncio que eu levava em uma pasta de papéis, e comentou que o título havia 

sido escolhido pelo clube algum tempo antes. Me ajudou a testar o aúdio antes de começarmos 

a gravar e a posicionar melhor o gravador, evidentemente buscando protegê-lo do vento no 

espaço aberto do campus da Universidade em que marcamos a conversa. 

Conheceu seu primeiro clube em uma viagem de férias em uma capital na região Norte 

do Brasil, e, agora como mediadora, se diz apaixonada e encantada: Uma reunião que foi 

marcante? Tiveram várias. Deixa eu pensar. Eu devia ter me preparado pra isso. Eu tenho 

fotos. Tenho fotos de tudo! Junto de Júlia, já assumiu a responsabilidade de assinar contratos 

mensais com uma livraria para garantir a realização dos encontros, e já fez reuniões com 
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funcionários da prefeitura para promover o projeto e conseguir o acolhimento de um espaço 

cultural externo à iniciativa privada. Se for preciso, a gente bota uma canga, sei lá... na orla 

(...), em qualquer lugar que seja, e faz. Porque apesar de a gente precisar de uma estrutura, o 

importante é a discussão. Tem clubes no Brasil que simplesmente... cidades pequenas de 

interior que não têm livraria, não têm biblioteca, e as meninas fazem na própria casa. 

Graduada em letras e pós-graduanda em literatura, Ana compreende a atividade de 

organização das conversas dos clubes de leitura como forma de mediação – entendida como um 

ato de facilitar – que de algum modo se realiza dentro de um desejo de democratização. 

Avaliando os termos mais frequentes em seus relatos, noto a presença marcante da palavra 

“gente”. Isso porque, ao se referir às ações do projeto, a mediadora usa sempre o “a gente”, 

expressando o gesto de falar a partir de um entendimento de fazer parte de uma coletividade. 

Dentro dessa caracterização, apesar de ter fornecido a entrevista na época em que cursava seu 

mestrado, ela comenta, sobre a francesa Virginie Despentes, uma das escritoras lidas: ela é uma 

pessoa que está ligada à academia, a gente não é. Então a gente vai dizer o que a gente acha 

sem nenhum compromisso, entende? Não vai ter certo e errado. A gente vai dizer as nossas 

impressões desse livro teórico. Entendo que esse “a gente” diz respeito, então, ao próprio grupo, 

delineando-o como espaço não acadêmico, de discussão informal. Talvez esse comentário 

exponha inclusive uma concepção da academia como lugar em que avaliações provenientes de 

impressões não seriam bem-vindas. 

Quero destacar, nesse contexto, que a preocupação da mediadora com relação a negar 

seu lugar de acadêmica em nome de uma reunião de pessoas distintas é expressão, ao meu ver, 

de um desejo de criar uma coletividade acolhedora, disposta a receber diversos modos de ler os 

livros. Se esse “a gente” está sempre presente em seu discurso, a mediadora também fala sobre 

gestos coletivos, não apenas usando o termo “coletivo/coletiva”, como também pensando em 

variar escolhas diversas: A gente tenta sempre variar dentro dos livros. Como a nossa escolha 

é coletiva, isso é muito... A gente coloca isso como pauta. Por exemplo: a gente vai escolher 

um livro, mas, por exemplo, se a gente já leu uma autora brasileira, vamos tentar ler uma 

autora de outro lugar. Se faz muito tempo que a gente não lê uma autora brasileira, vamos 

tentar escolher isso. E tipo... Que cor têm as nossas autoras? De onde que elas vêm? Que que 

elas fazem? Como é que era no tempo delas? Então a gente sempre tenta variar. E em gênero 

também. Por exemplo, se a gente tá lendo muito romance, vamos tentar pegar um livro de 

contos, vamos tentar pegar uma ficção científica, uma história em quadrinhos – que, por mais 

que não seja literatura, também tem narrativa, então a gente também lê. 
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Nessa procura por diversidade, a mediadora estabelece diferenças entre as escolhas de 

leitura de seu clube e outros núcleos que observa: ela nota que alguns escolhem autoras que 

buscam tratar por um viés explícito (...) a questão do feminismo, e da análise do gênero e do 

comportamento na sociedade e tudo o mais. Outros demonstram, em sua análise, uma 

preferência por livros de literatura brasileira contemporânea que trate sobre a questão do 

indivíduo e como é que a mulher se posiciona. Há também os que prefiram livros históricos e 

coisas mais do século XIX. O grupo do qual faz parte, a seu ver, não segue um gênero textual 

ou tende a escolher livros com uma temática: E eu acho que uma coisa legal do nosso é que o 

nosso perfil é a gente tentar fugir de uma linha. 

No projeto de não direcionar as leituras para livros de um tipo ou de outro, entre os 

encontros marcantes para Ana estão uma discussão sobre a narrativa ficcional de O conto da 

aia, a poesia de Rupi Kaur e o debate teórico que Angela Davis apresenta em Mulheres, raça e 

classe. A mediadora cria uma relação entre este último livro e o público presente na conversa: 

não foi tipo assim, só pessoas que têm vivência e experiência – o que é muito interessante (...), 

era gente que sabia do que estava falando, e tava lá para discutir com a gente, sabe? Da forma 

informal do nosso encontro. Então foi superbacana. 

Apesar de destacar o fato de as pessoas saberem do que estão falando, Ana também 

afirma gostar de encontros em que as conversas se baseiam em experiências. A sua própria 

definição de clube de leitura pressupõe que a discussão não deve ser restrita a pessoas que 

pesquisam, tampouco deve ter um viés acadêmico: ser um clube de leitura, de não ser nada 

teórico, nada difícil (...) Que fosse simplesmente você ir lá para fruir, e aproveitar a literatura 

com outras pessoas, às vezes que você nem conhecia. Com relação ao livro O conto da aia, ela 

declara ter havido uma partilha de histórias pessoais: pessoas que eu nem conhecia mas que 

estavam com as mesmas angústias que eu (...) a gente falando sobre isso, sobre como nós somos 

vistas, sobre como nós somos tratadas, e como que a ficção da Margaret Atwood relata isso 

tudo... foi bem interessante. Trata-se de uma ficção científica em que, diante de um levante 

neopentecostal e um contexto de crise, as mulheres passam a ter papéis de servas: podem ser 

reprodutoras, domésticas ou são enviadas para colônias de trabalho braçal. A história é narrada 

por uma aia, uma mulher que teve seus direitos de escolha de vida negados e passa a exercer, 

sob coerção e vigilância, a função de reprodutora. 

Tendo sido divulgada por meio de cartazes fixados na Universidade, a reunião em 

questão contou com grande público, até maior, segundo as mediadoras, do que o número de 

cadeiras reservadas para o encontro. Ao debater sobre a produção ficcional e ouvir o que tinham 

a dizer as participantes, os homens teriam tido outra recepção do livro, algo mais sensível e 
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profundo. Nesse sentido, o valor do encontro estaria no teor do conhecimento adquirido pela 

experiência.  

Contudo, a despeito do fato de não se considerar imprescindível a tessitura de um debate 

nos moldes formais da escola ou da academia, as interferências de pesquisadores que participam 

e expõem seu ponto de vista são, como discutido no caso da leitura de Angela Davis, bem-

vindas, por se constituírem como uma mistura entre a visão de pessoas que fazem parte da 

comunidade acadêmica e que, no entanto, levam seu olhar para o debate nos moldes informais 

preconizados pelo clube. E, claro, é válido apontar os limites dessa ideia de não-teórico, pois 

até mesmo a discussão sobre atribuições forçadas às mulheres e direitos reprodutivos podem 

ser tema de estudo orientado e pesquisa sistematizada. Quando pergunto sobre temas 

recorrentes, essa mediadora afirma: Tem um tema recorrente, da presença da mulher na 

sociedade. (...) a gente sempre vai falar sobre essa questão. Como que a mulher tá sendo 

representada nisso aqui? A maioria das nossas autoras, de alguma forma, toca nesse assunto, 

sabe? Mesmo quando a gente tá falando de uma autora como, por exemplo – eu vou voltar de 

novo na ficção científica –, a gente leu a Ursula le Guin, e ela fala sobre política. Sobre um 

planeta que tem uma colônia na Lua, que um homem, um alienígena saiu, e tudo mais. Não tem 

muito a ver, eu acho que nem tem personagens femininas direito, apesar de ser um livro escrito 

por mulher. Mas nós... A gente sempre acaba tocando nesse ponto, sabe? Mas e aí? Como que 

a mulher tá sendo representada aqui? A gente sempre volta pra isso. A meu ver, os temas que 

permeiam suas visões da leitura, dos livros e de seus atores, assim como a abordagem dos textos 

e de suas personagens, todas essas formas de análise se relacionam com aquelas levantadas 

pelos estudos culturais, pelas abordagens sociológicas que buscam enquadrar leitura e escrita 

em sua face relacional, além, de situar-se também nas propostas feministas de intervenção sobre 

o campo literário. 

Nesse sentido, destaca-se o comentário de Ana sobre o debate em torno do livro Outros 

jeitos de usar a boca, de Rupi Kaur: ele gera realmente muita polêmica na existência dele, né? 

Tem muita gente que reclama, tem muita gente que discorda, tem muita gente que debate, e 

questiona mesmo a legitimidade dessa poesia nova, dessa poesia que é enraizada na rede social 

e no momentâneo e no efêmero da juventude digital, ali. Tem gente que não aceita isso como 

literatura, de jeito nenhum. Tem gente que menosprezou e colocou para baixo, e disse que 

aquilo era horrível. E teve gente que ficou apaixonada, que chorou e se emocionou. Então 

foram polos extremos. E a gente conseguiu articular esses polos extremos, sabe? Todo mundo 

saiu dali satisfeito, concordando ou discordando, mudando de ideia ou não. Por isso que foi 

muito legal, sabe? 
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No relato, destaca-se o fato de a mediadora valorizar a conciliação entre pontos de vista 

distintos. Ao afirmar que todos saíram satisfeitos – tanto aqueles que não haviam gostado do 

livro por considerá-lo pertencente a um gênero menor; quanto as mulheres que apreciam a obra 

em virtude do teor da narrativa que se volta ao tema da superação de uma mulher que passou 

por situações de violência –, ela enfatiza que o fator do diálogo, em que cada um coloca a sua 

opinião e escuta opiniões que podem ser contrárias, mas ainda de forma respeitosa, foi o mais 

importante no encontro. O modo como a debatedora insere a questão pessoal e conclui o 

depoimento também contribui para o entendimento de que a forma do texto importa ao debate, 

de certo modo – e, como pesquisadora em um programa de pós-graduação em estudos literários, 

a mediadora busca reunir seu capital cultural para afirmar que, no contexto de produção 

contemporâneo, a obra não pode ser desqualificada como não literária. Todavia, o que prevalece 

como mais importante é como se apresentam as ideias do texto, e como estas se articulam com 

a realidade das leitoras. A literatura, em seu olhar, pode ajudar as mulheres a superar problemas 

experienciados em suas trajetórias de vida.  

Essa mediadora compreende seu papel, então, como o de articular pontos de vista, 

garantindo o respeito entre participantes: como mediadora, eu tento articular as discussões das 

pessoas, declara. Em um outro encontro com uma discussão mais polêmica, ela relata que, junto 

das outras mediadoras, precisou ficar atenta, de olho pra ninguém se exceder, ninguém ofender 

ninguém, ninguém silenciar ninguém. Além de garantir uma conversa em que haja respeito na 

relação entre as opiniões dos participantes, a articulação está também em estabelecer conexões 

entre leitoras, no sentido de convidar a fazer parte: qualquer outra coisa que a gente faça, a 

gente tenta articular com outras mulheres. Por exemplo, a gente vai convidar uma autora para 

participar, a gente vai chamar alguém que entende dessa autora para dar uma palestra, como 

foi o caso da discussão sobre o livro escrito por Angela Davis. Acentuo então esse trecho para 

declarar que reler o que disseram as mediadoras, dois anos após a entrevista, me permite 

observar uma confluência entre os temas que me chamaram a atenção nos momentos de 

pesquisa e as questões que elas comentam. A dimensão da formação de alianças, ou, em suas 

palavras, de articulações é, claro, uma delas, ainda que eu não me lembrasse dessa colocação. 

Distintos tópicos que essa leitora-produtora-realizadora traz me levam a concluir que, 

em sua compreensão, o clube de leitura é parte de um momento de questionamento do que está 

dado. Em seu caso, suas perguntas se distribuem em muitos sentidos – seja em quem fará parte 

dos encontros, em quem será lida, no local escolhido para o encontro. Sobre o perfil dos 

participantes, é outra questão. São várias, né? Nunca vai acabar de ter questões. Se, enquanto 

pesquisadora que se propõe a incluir conversas com leitoras na tese, me preocupo com o que 
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direi das conversas, procurando relatá-las enfatizando suas principais questões e traçando um 

perfil justo dessas leitoras – e com certo temor de que a qualquer momento essas agentes se 

sintam ameaçadas –, vejo que Ana também experiencia recorrentes gestos de rever-se e 

questionar-se, buscando responder perguntas sobre como suas práticas poderiam conduzir a um 

cenário mais diverso. Quando falo sobre a onipresente Companhia das Letras nos clubes, ela 

responde: No Brasil, né? No mercado como um todo. A gente tem que pensar nisso daí. 

A mediadora inclusive se coloca como parte de um movimento cujo cerne, em sua 

concepção, está no ato de constantemente questionar: eu nasci numa cidade que até hoje, em 

pleno 2019, tem uma livraria. Pequena. Cara. Sabe? E abriu recentemente. E não tem, não tem 

biblioteca, não tem museu, não tem nada. As pessoas, o que elas fazem, é na internet. Sabe? 

Pra você comprar livro, é só a galera que tem muito poder aquisitivo. Porque a livraria é cara, 

comprar na Amazon é caro, e o frete pra lá é mais caro que o livro. Então, tipo assim, eu acho 

que essas meninas que fazem em Palmas, que fazem em Boa Vista, que fazem em Caruru do 

Nordeste, elas é que são as guerreiras, sabe? (...) São essas garotas que tão realmente tocando 

o movimento de questionar a literatura feita por mulheres lá. 

 

* 

 

_ não quero que elas fiquem só na estante: políticas da leitura 

 

Professora. Trabalha com livros em escola, faz pesquisa na pós-graduação com livros, mas acha 

que lê pouco: Infelizmente menos do que eu gostaria, né? em média acho bem pouco. Leitora 

interessada, engajada e voraz, diz: Eu não tenho mais espaço para botar livros. Eu tenho um 

monte de livro que eu não li ainda, mas eu sempre gostei de comprar livros e folhear livros e 

cheirar livros e estocar livros [risos]. E, quando fala sobre sua participação junto aos clubes de 

leitura, afirma: Vai ser ótimo, inclusive para a minha pesquisa, né? Porque eu vou ler mais 

ainda, mais mulheres ainda. 

Em seu relato, Tatiana revela a preocupação em formar leitores que apreciem o que 

leem; que não tenham, nos primeiros contatos com textos literários, uma experiência traumática 

a ponto de afastá-los, de impedir uma possível relação positiva com a leitura de histórias: 

procuro fazer um trabalho pra não traumatizar a criança com a leitura, né? Porque tem uns 

livros que eu não acho que são adequados para aquela idade, e aí bloqueia, né? Assim, essa é 

uma mediadora que, em suas atividades profissionais, procura que alunas e alunos possam criar 

uma afeição pelo hábito de ler. 
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Em suas escolhas de leitura junto dos alunos, a mediadora ressalta a preferência pelo 

livro de Carolina Maria de Jesus. lutei e consegui colocar, e é o segundo ano que eu trabalho 

– e eu gosto muito de trabalhar, porque eu li na escola, me marcou e foi importante –, que é o 

da Carolina Maria de Jesus, o Diário de uma favelada. Quarto de despejo, né? Então eu 

trabalho com o oitavo ano na escola desde o ano passado, e é bem bacana. E foi um livro que 

eu coloquei por ser uma mulher negra, favelada, pobre. Por ter vivido uma experiência positiva 

com esse livro, ela o elege para leitura junto de suas turmas, destacando, também, uma 

abordagem que preconiza um olhar interseccional inclusive na escola, valorizando a escritora a 

partir do entrecruzamento de gênero, raça e classe. 

Ao comentar que escolheu um título escrito por uma mulher negra e que é de sua 

preferência desde a época de escola, a mediadora revela haver conexões entre, de um lado, os 

temas que considera relevantes na literatura; e, de outro, sua história como leitora; e, ainda, 

entre esses dois e a temática da discussão sobre que lugares ocupam, dentro da produção 

literária, pessoas pertencentes a distintos grupos sociais, entre as quais se incluem as mulheres 

escritoras. Essa leitora ressalta que, antes de participar de reuniões de clubes de leitura com 

recorte de gênero, não tinha essa preocupação de forma tão expressiva: tenho prestado mais 

atenção nessa questão das mulheres. A participação no clube, portanto, teria gerado mudanças 

em suas práticas como educadora. Por outro lado, é possível perceber a existência de uma troca, 

na qual a prática pedagógica exerce alguma influência na dinâmica das discussões do clube de 

leitura. Por sua vez, a participação nos encontros contribui para uma transformação de sua visão 

sobre as práticas escolares. Diante da oportunidade de fazer parte da mediação dos encontros, 

ela aproxima, inclusive, as duas atividades: O que uma mediadora faz? [risos] Não sei (...). 

Porque eu nunca fui mediadora, não, de nada. Só da minha turma, das minhas turmas.  

Para Tatiana, sala de aula, clubes de leitura e pesquisa acadêmica são complementares, 

e contribuem para seus objetivos de movimentar um cenário em que se leem poucas mulheres, 

apesar de não serem poucas as mulheres que escrevem. Ela declara: sim, temos muitas mulheres 

escritoras, apesar de a gente não escutar falar. Né? Apesar da gente não ler na escola, nem na 

faculdade. Eu conto nos dedos de uma mão quantas mulheres eu li na faculdade, de literatura, 

né? Em literatura. E, assim como demarcou a importância de ler Carolina Maria de Jesus na 

escola, no contexto das escolhas de leitura dos clubes, ela afirma: a gente tenta variar bastante. 

E também em relação à temática, gênero textual e, também, a nacionalidade. E, por exemplo, 

brasileiras, a gente tenta sair um pouco do Sudeste, e foi até essa questão. Porque a gente 

queria... Até foi uma sugestão minha botar O peso do pássaro morto, que mexeu muito comigo, 

eu acho importantíssimo esse livro. Porém, apesar de seu apreço pelo livro, a sugestão não foi 
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acatada na votação por se tratar de um livro escrito por uma moradora de São Paulo. A leitora 

complementa, em outro momento: vamos tentar não priorizar só Rio e São Paulo, óbvio. É 

uma coisa... Assim como não só mulheres brancas. Tem que botar mulheres negras, como a 

gente vem fazendo. Eu que trouxe a pauta da [literatura] LGBT, também, que eu acho que é 

essencial. A gente não tinha lido, ainda. A gente tá buscando uma autora indígena, também. 

Por último, complementa, destacando a questão do acesso: já é tudo tão caro, e a leitura já é 

tão... pra poucos, né? Porque a ideia do clube é também tornar acessível. Então tem também 

essa preocupação de estar em domínio público, ou de poder achar em sebo.  

Entre os leitores que participam do debate, Tatiana percebe a presença de uma galerinha 

ali bem assídua. E uma galera meio esporádica. E às vezes umas pessoas avulsas. Destaca, 

entre as pessoas mais frequentes, notar a presença de escritores, estudantes e professores. E 

comenta: Acho que a gente quer que o grupo funcione para sempre, e que tenha movimento. 

Que chegue gente. A gente gosta quando chega alguém novo (...) Ultimamente tem chegado 

uma galera nova e que até aparece de vez em quando. A gente entende, também, que não dá 

pra ser tão assíduo sempre. Às vezes não tem dinheiro, ou não dá tempo. 

Essa leitora também nota a presença de muitas mulheres nos encontros, o que acabaria 

por conduzir a leitura no sentido da partilha de experiências: acho que, por ter muitas mulheres, 

a gente fala muito das nossas vivências a partir do livro e às vezes não. Acho bacana. O 

interessante é que essa leitora não separa o conhecimento fundamentado na experiência, nas 

histórias vividas, daquele considerado teórico: isso é feminismo, não só de teoria feminista. De 

falar, de compartilhar experiências pessoais. Acho que às vezes tem, também. E acho bacana 

isso. Acaba sendo um grupo meio... quase de apoio. É interessante notar que, nesses espaços 

de partilha e escuta, o público e o privado se mesclam, e por dois motivos: primeiro, nas 

reuniões as mulheres encontram um local para compartilhar vivências e experiências, 

motivadas pela narrativa literária. Depois, há uma compreensão de que as questões que tocam 

a vida pessoal das leitoras são, também, motivadas por suas condições dentro da sociedade, 

vividas por outras mulheres de maneiras distintas, uma vez que as vivências femininas são 

múltiplas e motivadas por fatores que vão além de sua condição de gênero. A ação de refletir 

sobre esse lugar e trocar impressões é, na concepção da mediadora, uma forma de se criar um 

grupo de apoio, em que as participantes ganham acolhimento e podem ter a segurança para se 

colocar e expor situações pessoais. 

Entre os encontros marcantes, ela elenca também aquele voltado à discussão de 

Mulheres, raça e classe: o da Angela Davis, que também é um livro forte para mim, importante 

para mim, que eu já tinha começado a ler, mas não tinha terminado. Esse é um encontro que 
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marcou suas lembranças também pelo número de leitoras e leitores que se reuniram para 

conversar: acho que foi, também, um dia cheio. Acho que foi um dia com muita mulher negra, 

sabe? Que a gente não vê tanto, realmente.  

Desenvolvendo mais os motivos que a levam a considerar importante esse encontro em 

específico, ela explica: é uma demanda que me toca muito, por mil questões. Primeiro, por eu 

ser brasileira, e tem muito racismo aqui. E, segundo, por meu avô ser negro. Terceiro, porque 

eu já namorei pessoas negras que eu já vi sofrer preconceito etc, por questões pessoais. Mas 

eu brinco que acaba sendo... É mais fácil a gente ver. Às vezes a gente vê a dor do outro e aí 

vê a nossa dor, né? Assim, eu me entendi como minoria – porque eu sou privilegiada, sim, sou 

branca, sou de classe média, sou estudada, como dizem, mas sofro machismo todo dia, e já 

sofri coisas que você vai desenterrar que já sofreu e que é fruto de machismo depois de estudar 

essas coisas, porque você acabava achando normal o que não é nada normal. Mas o que me 

abriu os olhos, e eu acho bem curioso isso, foi trabalhar com literaturas africanas. Foi estudar 

Moçambique, Angola, sabe? E ver que... Pera aí, isso daí... Sei lá, acho que isso tem alguma 

coisa a ver comigo, né? Não só pelo racismo do país, mas por já ter passado por alguma 

privação por conta da minha condição, né? A condição do meu corpo, enfim... 

Seus interesses na discussão sobre racismo entrelaçam, então, uma preocupação com 

questões vividas por outras pessoas, e formas como essas questões tocam diversas esferas da 

sociedade – inclusive a sua experiência, ainda que como mulher privilegiada. Os encontros do 

clube de leitura se mostram, para Tatiana, como espaços em que é possível entrelaçar questões 

pessoais e coletivas, como nos casos em que as leitoras se sentem ameaçadas como 

coletividade: Na época da eleição teve muito isso. Muito relato pessoal. A gente percebeu 

bastante. Eu percebi muito isso. E achei interessante, e achei que era um espaço de resistência, 

mesmo. Porque não só estamos lendo mulheres, como estamos na maioria. Esses encontros 

eram de mulheres, apenas, e eram mulheres falando, às vezes, ‘Ah, como tá difícil, e aqui um 

espaço em que eu me sinto acolhida, e aqui um espaço em que a gente tá resistindo’. Tivemos 

alguns grupos assim. Achei importante.  

Assim, essa é uma leitora que considera que política tá em tudo. Política é o preço do 

pão, o preço do ônibus, é a sala de aula. E a política está também em suas escolhas de leitura, 

seja no contexto dos clubes, seja em seus espaços privados, pois essas são esferas inseparáveis, 

de seu ponto de vista. Quando pergunto quais foram as mudanças que ela notou após ter 

começado a participar dos clubes, relata: mudou no sentido, por exemplo, de eu fazer essa 

arrumação na minha estante e perceber que eu só tinha, na época, uma prateleira de mulheres. 

Uma prateleira nem tão cheia assim, nessa estante estreita. Como a conversa foi feita em sua 
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casa, Tatiana aponta para uma estante com prateleiras de entre 1 metro e 1 metro e 20cm. O 

resto era tudo homem, e eu dei, vendi... um monte de livros, ainda tem uns encalhados ali. E 

consegui espalhar mais, porque eu falei: ‘Eu não quero que elas fiquem só na estante. Elas 

vão... Os homens vão ficar dentro da estante. Elas, não, elas vão...’ Então eu botei aqueles dois 

modulozinhos ali, botei aquela prateleirinha ali embaixo, que só tem mulheres, também, com 

a arvorezinha. Então, eu decidi criar cantinhos de resistência de livros escritos por mulheres, 

e percebi que eu não tinha, quase, livros escritos por mulheres. Isso foi chocante. Assim, para 

Tatiana, a própria distribuição dos exemplares em sua casa é uma forma de resistir.  

 

* 

 

Ao ouvir esses relatos, pude compreender que, além de leitoras, as mediadoras atuam 

como produtoras. Primeiro, por propor a realização de reuniões, diálogos, encontros de 

personalidades em um espaço físico, em que as pessoas se veem pessoalmente, se escutam e 

alternam momentos de participação. Com o objetivo de concretizar esses encontros, as 

mediadoras precisam buscar espaços que possibilitem a organização das reuniões, e nem 

sempre encontram receptividade em relação ao projeto, apesar de destacarem situações em que 

gestores de espaços culturais públicos foram receptivos ao projeto. Além disso, preocupam-se 

em ampliar o perfil das e dos participantes, tornando-o não um perfil único, e sim uma união 

de perfis diversos, pela multiplicidade de pontos de vista. Nesse contexto, relatam que uma boa 

divulgação reflete em maior diversidade do público, o que configura um aspecto capaz de tornar 

o encontro memorável. 

Esse é um aspecto que pode passar despercebido àquelas pessoas que não conhecem o 

funcionamento ou a história dos clubes de leitura. Antes da ocasião em que conversei com as 

mediadoras, e tendo participado de algumas das reuniões do grupo, pensei nelas como leitoras. 

Leitoras tão apaixonadas que se dedicam, voluntariamente, a dialogar com outras leitoras 

mensalmente, e a estar à frente de um projeto com esse objetivo. Contudo, entendi, após as 

conversas com cada uma das mediadoras, que muito está por trás desse papel. Como temos 

visto, as mediadoras-produtoras procuram dialogar com diferentes parcelas da sociedade, em 

aspectos que vão desde o lugar em que realizam as reuniões, até a escolha dos livros e o modo 

como se efetuará a conversa. Ao produzir, imprimir e fixar cartazes para divulgação, dedicam 

seu tempo e seu dinheiro à realização dos encontros, afinal, a participação no clube é voluntária. 

Além disso, ao almejar tornar o espaço do debate literário um lugar em que se 

considerem vozes múltiplas, as mediadoras se inserem em um contexto no qual algumas 
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vertentes dos estudos de literatura, sobretudo aquelas atravessadas por abordagens sociológicas, 

olham a produção literária com um olhar crítico em relação à questão da participação e da 

distribuição de poderes no campo, indagando quais vozes são amplificadas, e buscando ampliar 

o alcance dessas vozes – e não podemos esquecer de que essas três mediadoras têm formação 

universitária, ou em letras ou em sociologia.  

É possível traçar um ponto de contato entre os critérios considerados pertinentes pelas 

mediadoras e aqueles apresentados pelos estudos culturais. Os trabalhos de Edward Said, 

Gayatri Spivak, Homi Bhabha, como também de Chandra Talpade Mohanty, apontam para a 

relevância de se destacar culturas e ideias historicamente silenciadas no imaginário ocidental. 

A partir da iniciativa de se atribuir valor a vozes consideradas inferiores, o debate pós-colonial 

tem participado dos estudos literários em virtude, sobretudo, de sua demanda pelo que Spivak 

chama de “histórias alternativas”, desenvolvidas a partir da consideração dos seguintes 

marcadores: “gênero, raça, etnicidade, classe” (SPIVAK, 1994 [1989], p. 189), ou seja, a 

possibilidade de reescrita da história do sujeito subalterno, sob novos pontos de vista. Regina 

Dalcastagnè apresenta da seguinte forma a relação entre os estudos culturais e a literatura 

brasileira contemporânea: 

 

 

cada vez mais, os estudos literários (e o próprio fazer literário) se preocupam 

com os problemas ligados ao acesso à voz e à representação dos múltiplos 

grupos sociais. Ou seja, eles se tornam mais conscientes das dificuldades 

associadas ao lugar da fala: quem fala e em nome de quem. Ao mesmo tempo, 

discutem-se as questões correlatas, embora não idênticas, da legitimidade e da 

autoridade (palavra que, não por acaso, possui a mesma raiz de autoria) na 

representação literária. Tudo isso se traduz no crescente debate sobre o espaço, 

na literatura brasileira e em outras, dos grupos marginalizados – entendidos, 

em sentido amplo, como todos aqueles que vivenciam uma identidade 

coletiva, que recebe valoração negativa da cultura dominante –, que sejam 

definidos por sexo, etnia, cor, orientação sexual, posição nas relações de 

produção, condição física ou outro critério (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 15). 

 

 

Ao propor a leitura de livros escritos por mulheres, os clubes de leitura em questão nesta 

pesquisa se alinham, por sua mera existência, com as reivindicações dos estudos culturais, que 

priorizam a valorização de atores sociais outros; afinal, o objetivo do projeto é destacar as 

atividades de um grupo tradicionalmente marginalizado nos estudos de literatura. Contudo, o 

recorte das mediadoras é o de, dentro de um foco em livros escritos por mulheres, abrir espaço 

para a participação de textos desenvolvidos a partir de realidades e propostas imaginativas e 

estéticas variadas. As análises das entrevistas demonstram, portanto, que as mediadoras se 

mostram ativas diante de um panorama em que certas vertentes dos estudos de literatura 
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passam, alinhadas com os estudos pós-coloniais, os estudos culturais e os decoloniais, a 

considerar importante o contato com escritoras que circulam em grupos sociais diversos. 

Como essa discussão tem demonstrado, as mediadoras procuram, de algumas formas, 

contornar a sub-representação e a baixa participação das classes populares entre o que circula 

nos espaços literários de maior visibilidade. É o que podemos perceber nas referências que elas 

fazem ao contato com a narrativa de Carolina Maria de Jesus: ou seja, essa é uma escritora que 

passa a informar, pautar as agendas das atividades do clube. Destaco esse trecho para marcar 

a questão da intervenção possibilitada pelo texto literário: sua discussão em um espaço 

compartilhado afeta as leitoras a ponto de estas se perceberem estendendo um olhar, passando 

a perceber de forma crítica uma nova questão. Esse aspecto conduz então a uma discussão sobre 

os encontros mais marcantes mencionados nos relatos das mediadoras. Uma dessas formas está 

relacionada à busca pela diversificação de leitores que podem vir a participar dos encontros do 

grupo. No que concerne a essa questão, o evento voltado à discussão do livro de Angela Davis 

merece uma discussão à parte.  

O debate cujo tema era o livro Mulheres, raça e classe, de Angela Davis ([1981] 2016), 

chama a atenção já na composição do grupo presente na ocasião. De fato, o encontro contou 

com a participação de mais pessoas do que a média dos eventos, e, entre estas havia mais 

participantes negras e negros, também. Havia no encontro em média 2 a 3 vezes mais pessoas 

que em outros encontros dos quais fiz parte. Uma das mediadoras comenta que, em virtude do 

conteúdo do livro, o grupo de debatedoras havia se dedicado a divulgar o encontro em coletivos 

e páginas de movimentos sociais, o que não é normalmente feito. Além disso, a divulgação foi 

feita não apenas nas redes sociais, mas também por meio de cartazes impressos e fixados em 

alguns campi da Universidade, porque eram os lugares que a gente sabia que tinham mais 

circulação de pessoas que poderiam se interessar. E a gente fez a divulgação no Facebook, aí 

eu fui e mandei para alguns coletivos, aí algumas pessoas compartilharam, também, como 

narra Ana. 

O resultado desse investimento foi positivo, pois o grupo conseguiu conferir um alcance 

maior à divulgação, e, logo, atingiu o público de pessoas que frequentam a Universidade e 

participantes de grupos online voltados à discussão política. O resultado foi uma reunião viva, 

na qual estive presente e da qual saí comovida. Essa presença somou-se, ainda, a uma 

participação engajada no debate como relata Ana: foi um evento em que participaram muitas 

mulheres negras. E isso foi muito legal, sabe? (...) E a gente convidou algumas mulheres para 

participar, nós mesmas convidamos. E elas se convidaram umas às outras, e, sabe? As pessoas 

foram se chamando pra aquilo. E, por mais que a gente orientasse a discussão, sabe?, a 
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discussão aconteceu sozinha. Foi muito assim, todo mundo estava lá e foi legal porque não foi 

só tipo assim: ‘Ah, o que eu acho, o que eu li, eu concordo, eu não concordo. Ou, quer dizer, 

eu concordo, sabe?’ Teve muita gente que só discordou e debateu e realmente colocou assuntos 

em pauta. E rendeu muito também, foi muito cheio. 

O evento contou com a contribuição de mediadoras convidadas. Também professoras, 

estas conversaram conosco sobre temas que orbitam o livro, como escravidão, preconceito, 

participação das pessoas negras na sociedade e uma urgência quanto à necessidade de 

estabelecer diálogos em torno dessas questões. Como pesquisadoras das áreas de literatura e 

história, ambas também procuraram estabelecer conexões entre os temas colocados no livro, 

sobre a história das mulheres negras e a busca pela democracia nos Estados Unidos, e o contexto 

brasileiro. Afirmaram, então, que um espaço como aquele é, também, um espaço de partilha, 

um local em que é possível expressar dores e tristezas para então descobrir como é possível 

caminhar em conjunto em uma sociedade que é, em sua maior parte, violenta e preconceituosa.  

Destaco, sobre a ocasião, o momento em que uma das mediadoras-convidadas fez um 

comentário sobre estarmos em uma sala construída em estilo colonial, cujas características 

descrevo: um lustre de cristais que refletem lâmpadas de tom quente; o piso de madeira escura; 

as grandes janelas emolduradas, as paredes – cor de cal, ou amareladas por efeito da iluminação 

do lustre? Sentada em uma das cadeiras de madeira maçiça dispostas em formato de roda, e 

apresentando-se como historiadora, a convidada então comentou que tende a ver esses locais 

como espaços não tão bonitos, pois em sua visão são casas que carregam a lembrança dos 

casarões construídos nos tempos de escravidão no Brasil. Ainda que eu tivesse interesse no 

debate sobre a permanência dos processos coloniais, fui levada a perceber como critérios 

estéticos que podem parecer belos, isentos e neutros podem ser vistos de outras formas se 

interpretados de acordo com sua carga histórica. 

O encontro foi marcante, em minha vivência, não só pelas colocações das convidadas, 

capazes de expor detalhes que haviam passado ao largo de minhas reflexões, fossem relativas 

ao local do encontro, fossem sobre o livro lido, ou sobre como as questões levantadas por 

Angela Davis têm relevância para pensar nossa história e nosso cenário presente. Destaco, 

também, que me emocionou a presença de rostos e corpos novos em relação aos de costume, 

assim como a maior quantidade de participantes e a habilidade das pessoas presentes de levantar 

e sustentar o diálogo. 

Como Ana comenta, houve discordâncias na condução da reunião, mas foi também 

possível encontrar pontos de contato por meio da conversa. De fato, as vozes predominantes 

foram das pessoas novas no encontro, fossem as debatedoras convidadas, fossem participantes 
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que não são usuais às reuniões. Ana ainda afirma: Foi muito bom poder ouvir, sabe? Todos os 

encontros a gente ouve muito, mas... é... A partir dali eu vou levar isso para a vida, sabe? Essa 

coisa de ouvir mais o outro e o que ele tem a dizer. 

Esses trechos deixam ver atividades das mediadoras para além do momento do debate: 

organizar o encontro, convidar leitoras e leitores. Depois, orientar a reunião de uma forma que 

o diálogo e o espaço de escuta sejam preservados, segundo o ideal de ter participações plurais 

e múltiplas. Nesse sentido, a diversidade em relação ao perfil das pessoas presentes se reflete, 

também, na forma de diversidade de locais de fala: com uma presença maior de pessoas negras, 

que compartilhavam sua vivência e seus olhares sobre os problemas do mundo, ou seus estudos 

e pesquisas, o tema do livro – ou seja, a participação de mulheres negras em espaços sociais 

distintos – encontrou ressonância. Nota-se, então, nesse caso, um vínculo entre o tema do livro, 

o perfil da escritora que assina o trabalho e as pessoas que se interessaram pela reunião. 

Contudo, a frequência das pessoas negras não se manteve em outros encontros, talvez pelas 

decisões relativas a quais livros serão lidos. Talvez a ausência dessas participantes nos demais 

encontros se dê pela variação de temas, escolhidos periodicamente pelas frequentadoras que 

estão presentes no dia de votação das leituras dos encontros seguintes. Trata-se, também, como 

tenho comentado, de uma política do clube: isso é uma característica nossa – a gente busca 

essa diversidade, diz Ana. 

 

* 

 

Até aqui, vim tratando de desejos que norteiam práticas, e de memórias de histórias de 

envolvimento com a leitura. Nesses relatos, as mediadoras, como vimos, declaram ter a intenção 

de, nos encontros do clube, incentivar leitores e leitoras a falar livre e respeitosamente sobre os 

livros escolhidos. O que dizem, então, as leitoras, quando sentadas frente à frente, lado a lado, 

em contato com a voz e os movimentos uma das outras? Buscando investigar mais 

profundamente um encontro do clube, e dentro de meu recorte, interessado em livros escritos 

por mulheres em atividade no cenário brasileiro, abro a discussão para incorporar também 

abordagens de participantes desse clube na conversa sobre o livro Amora, de Natalia Borges 

Polesso, lançado em 2015 pela Não-Editora, selo da Dublinense. 

Antes de me voltar ao que dizem as leitoras, e no contexto das propostas de reflexão 

sobre diversidade que a experiência dos clubes propõe, desejo colocar uma questão: se a tônica 

da minha abordagem sobre propostas de leitura tem estado nos aspectos do encontro e do 

contato, para introduzir a próxima seção, quero falar, também, sobre limites. E, para tanto, 



76 
 

escolho apresentar algumas informações que Regina Dalcastagnè divulga a partir de suas 

pesquisas. Gostaria, então, de articular a preocupação de leitoras em relação ao tema da 

diversidade aos já comentados estudos voltados a um mapeamento do que foi publicado pelas 

maiores editoras em atividade no Brasil da virada do milênio. 

Em seu gesto de demarcar o que se repete nesse panorama, os trabalhos de pesquisa de 

Regina Dalcastagnè e de Virginia Vasconcelos Leal apontam para uma limitação de pontos de 

vista. Constatando, nos livros estudados como fonte de dados de sua investigação sobre o que 

circula no Brasil contemporâneo, uma predominância não só de escritores, como também de 

personagens de classe média, essa pesquisadora afirma: “De maneira um tanto simplista e 

cometendo alguma (mas não muita) injustiça, é possível descrever nossa literatura como sendo 

a classe média olhando para a classe média” (DALCASTAGNÈ; LEAL, 2010, p. 35). Diante 

da pouca diversidade de vozes que ecoam nesse cenário, a pesquisadora aponta para uma 

repetição de temas e personagens semelhantes, narrados sob um só ponto de vista. E declara: 

“Falta ambição na acomodação com a temática modesta, com o insulamento no mundo 

doméstico das classes médias brancas, com o apego referencial à realidade mais imediata” 

(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 67). Dentro dessa análise, a pesquisadora afirma: “não significa 

que não possa haver aí boa literatura, como de fato há – mas com uma notável limitação de 

perspectiva” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 16). Essas limitações, como demonstram as 

pesquisas realizadas na UnB, estão tanto nos autores quanto nas editoras citadas como mais 

expressivas no âmbito nacional, que, na virada do milênio, apresentavam catálogos desenhados 

com propostas que não buscavam ir além do já estabelecido.  

Os resultados do estudo que, em seu teor sociológico, vincula caracterização de 

personagens e perfil de escritores, fizeram ecoar, em meu caso, após a primeira, a segunda 

leitura, e depois de tantas outras que as seguiram, uma série de insatisfações e inquietudes em 

relação ao panorama do que foi editado e lançado no Brasil na virada do século XX para o XXI. 

Na minha vida como estudante, o contato com o trabalho de Dalcastagnè teve o efeito de um 

alerta, me levando a investigar o que eu já li e o que passaria a ler. Enquanto pesquisadora, 

também relaciono minhas práticas e meus questionamentos ao meu modo de trabalhar com 

editoras, textos, personagens, livros, escritoras. Como tenho desenvolvido ao longo deste 

capítulo, o contato com outras leitoras me levou a perceber que elas também se veem 

embrenhadas em um constante pensar e repensar de suas escolhas. 

Essa é, também, uma preocupação declarada da escritora que assina Amora. Natalia 

Borges Polesso afirma que, ao compor este livro, a ideia era a de desenvolver modos distintos 

de estar no mundo. Em suas palavras, o livro 
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foi idealizado no interior de uma escolha que é política, porque se faz 

fundamental para mim como autora e leitora e que cumpre a função de expor 

representações mais plurais. A escolha também se faz estética, pela mesma 

motivação: revisitar estereótipos para repensar o estar-no-mundo dessas 

personagens (POLESSO, 2017, p. 5, grifo meu). 

 

 

A questão da política é, assim, uma constante nas composições dos contos abordados 

no clube Firmina. Segundo a escritora que os compôs, há, em Amora, uma dobra em que 

estética e política se encontram, pois seu trabalho de criação ficcional se dá como uma resposta 

a um cenário em que, embora as publicações que apresentem personagens lésbicas não sejam 

novidade, é possível notar, no que se refere ao tema, “proibições, conflitos, desvios e términos 

de relações” (ibidem), assim como “certo corte etário (mulheres jovens) e social (classe média 

ou alta), e determinado trânsito por grandes cidades (capitais ou cidades mais cosmopolitas)” 

(ibidem). Polesso se coloca, nesse contexto, como uma escritora que vê, em sua atividade 

profissional, uma responsabilidade, ou, em suas palavras, uma função: a de tematizar, em sua 

produção ficcional, personagens de outros perfis etários, sociais, e de outros espaços 

demográficos. 

Quais são os limites, contudo, que esses gestos encaram e enfrentam? A discussão sobre 

o livro Amora, realizada pelo clube de leitura que acompanhei e que abordarei na próxima 

seção, traz à tona essa questão.  

Desejo, antes ainda de apresentar o livro, trazer um fragmento do encontro realizado 

pelo clube de leitura organizado pelas mediadoras que conduziram nossa narrativa até aqui. O 

fragmento que desejo trazer começa, então, com uma divergência, que se dá quando um leitor, 

aqui identificado como participante 8, ou [p8], o oitavo a participar, conforme a ordem em que 

as vozes se apresentam no decorrer da conversa, afirma: vocês marcaram muito essa questão 

de diversidade, diversidade. E eu já vi um pouco o contrário. (...). Complementando esse 

comentário, a discussão se desenvolve na seguinte direção: 

 

[p8:] As mulheres são todas mulheres brancas. Porque a única vez que se fala de uma 

mulher negra, fala: “fulana com pernas mais morenas”. Então, assim... Nenhuma personagem 

se pensa enquanto raça. (...) se ela fosse lésbica e negra, a personagem, inevitavelmente o 

contexto e a vivência de ser negra ia aparecer. Não tem como. Porque era impossível você não 

ter isso como questão. Entendeu? Ia aparecer no cabelo. Porque ela fala muito de corpo. E 

uma marca da cor da pele no Brasil é o cabelo. Então eu acho que tem elementos que vão 
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evocar, mesmo que você não queira. E assim, eu não tô fazendo um julgamento de que o livro 

é ruim. Não. Mas assim, mesmo o livro tentando abarcar uma diversidade tanto estética quanto 

de tema, ela acaba tendo limites. 

 

Após ouvir essas contribuições, outra pessoa, aqui identificada como participante 1, 

comenta: 

 

[p1:] (...) sim, é uma questão. Mas eu acho... eu já percebi um pouco diferente. Eu ia 

falar que eu percebi três personagens que eu acho que podem ser negras. Mas acho que três é 

um número ínfimo, porque são 33 contos. Mas... tem uma que a namorada dela – ah, inclusive 

é o da Tia Marga. Que tia fala... Tem a noiva, e o primo que é gay... E o primo fala: “não, tia, 

ela é negra”. E a tia até se desculpa: “não, não é negra, tadinha”. Ou seja, a questão está 

explícita. Tem o das pernas grossas. Que ela fala de pernas morenas. E a Amora, propriamente 

dita, eu acho que ela é morena, também. 

 

Em seguida, um somatório de participantes busca contar quantas são as personagens 

negras presentes ao longo dos contos: – Tem a flor, também... / – Sim, tem o cabelo crespo. / – 

E tem outro, também. O da Califórnia. E, então, [p1] retoma a linha de análise: 

 

[p1:] Então assim, eu consigo recordar de alguns personagens, mas apesar do quê... a 

gente contabilizou pelo menos cinco personagens, mas acho que o que você falou se encaixa 

perfeitamente, porque, de 33 contos, e você tem... sei lá, duas em cada... então são 60 e poucas 

personagens, 5 serem negras é um número muito pequeno.  

 

Assim, embora esse tenha sido um livro escolhido especificamente por se enquadrar na 

categoria de produções LGBTQIA+, ou seja, apesar de estar dentro de um recorte direcionado 

a um grupo considerado minoritário, chama a atenção o fato de que as pessoas que vão ao clube 

procurem também, dentro desse recorte, a presença de personagens negras. O grupo, então, não 

só avalia o livro considerando o critério da pluralidade de experiências, como também enumera, 

em conjunto, quem são as personagens que poderiam ser consideradas negras. 

Acredito que uma indagação desse teor mereça estar nesta tese em virtude de apresentar 

preocupações de pessoas que se reúnem no contexto dos clubes de leitura. Ao colocar 

percepções e dúvidas sobre faltas e ausências, esse é um gesto que me faz pensar na questão 

dos limites: quais são os limites, quando falamos de acesso ou contato? Essa é uma questão 
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para a qual não tenho resposta, embora dispare uma série de reflexões ainda por elaborar. A 

meu ver, não há um certo ou um errado, nem por parte de quem lê, e percebe o livro em sua 

falta, nem por parte da escritora que pensou nas narrativas. 

Vamos, então, ao livro. 

 

 

1.2 O TEXTO E O CORPO: UMA CONVERSA SOBRE AMORA, DE NATALIA BORGES 

POLESSO 

 

Seja em primeira, seja em segunda ou em terceira pessoa, as narrativas dos trinta e três 

contos que compõem Amora apresentam histórias de mulheres que, pelo menos uma vez em 

sua vida, estiveram em uma relação com outra mulher. Esse é o ponto que une as personagens 

do livro, em meio a tudo o que há de variado nas experiências de mulheres com idades, 

profissões, lugares sociais, interesses, humores e momentos de vida distintos. Os contos, em 

sua quase totalidade, são narrados pela perspectiva de alguém que olha o passado, para então 

apresentar um fato que constitui uma novidade, uma descoberta, ou algo que desencadeie um 

processo de estranhamento. Entre as idas e vindas no tempo da memória, uma protagonista pode 

afirmar: “fiquei com a Martinha na cabeça por dias, a cena se repetindo infinitamente dentro 

dos meus olhos, atrás de tudo o que eu via” (POLESSO, 2015, p. 164). Assim, colados à 

subjetividade de personagens diversas, os contos se prendem a ações, pensamentos, descrições 

de eventos e de sentimentos. 

Desse modo se narram as descobertas, os ritos de passagem, os encontros de mulheres. 

Desde a campeã de xadrez que experiencia o primeiro amor em uma oponente no campeonato 

escolar, até a jovem que reconstitui o suicídio da companheira para tentar elaborar a perda, as 

protagonistas têm suas ações e seus afetos como foco das narrativas. Há a personagem que vê 

criticamente os hábitos familiares de fofocar sobre outras pessoas, e, mesmo assim, os reproduz, 

por querer de alguma forma fazer parte daquele grupo. Há a personagem que tem as 

interpretações dos fatos que vê distorcidas por paranoias. Há quem racionalize demais. Há quem 

tente conversar... e morda a língua. Assim, os sentimentos que permeiam a vida dessas 

protagonistas são diversos: de amor, carinho, surpresa diante de novas experiências sexuais, ou 

de paixão, desconfiança, abandono, dúvidas, incompreensão, insegurança.  

Se o afeto é matéria fundamental para compreender esse livro, suas narrativas abordam 

a sutileza da experiência sensível. Pouco se descrevem características físicas das personagens; 

se as protagonistas são magras ou gordas, não se sabe – ou não importa. Pouco se trata de 



80 
 

roupas, acessórios, maquiagem, cabelos. Enquanto o olhar das narrativas é para o interior das 

personagens, as paisagens narradas são afetivas, e ficam em primeiro plano em relação a outros 

ambientes. Essa caracterização lembra aquela que Regina Dalcastgnè observa em sua análise 

das personagens de textos produzidos no Brasil contemporâneo: “Podemos não saber muito de 

sua aparência física, ou de seus apetrechos domésticos, talvez, não conheçamos sequer o seu 

nome, mas temos como acompanhar o modo como elas sentem o mundo, como se situam dentro 

de sua realidade cotidiana”. Dalcastagnè então conclui: “E pouco importa se sua percepção está 

obstruída, se seu discurso é falho – tudo isso continua dizendo quem elas são” (ibidem, p. 90). 

Assim, uma vez que as narrativas partem da interioridade das personagens em seus afetos, o 

bar, o restaurante, o hospital, o estacionamento, a Universidade aparecem como espaços em 

que as vidas das personagens acontecem, ou, nas palavras de Dalcastagnè, que essas pessoas 

sentem o mundo. 

Essa é uma percepção presente nos comentários que leitoras e leitores expuseram no dia 

da conversa. Para abrir o encontro e incentivar as pessoas a falar, uma das mediadoras, a que 

neste trabalho aparece como Ana, declara: todo mundo é livre, aqui, para falar, e convida 

leitoras e leitores a expressarem seu gosto em relação aos textos: A gente vai conversar sobre 

o que que a gente gostou, sobre o que que não gostou, se a gente amou, se a gente odiou. Diante 

dessa liberdade em relação às abordagens e da abertura à expressão de critérios de gosto, 

observo um fato: algumas das intervenções em que as pessoas buscam justificar por que 

gostaram – ou não – se estabelecem tendo como foco a linguagem com a qual o texto foi escrito 

e os efeitos que sua construção produziu em cada experiência individual. Há quem diga que 

achou alguns contos legais por serem intensos e experimentais. Há quem afirme que o livro é 

poético. Há quem busque personagens cativantes. Algumas pessoas afirmam gostar da 

delicadeza de um dos contos, assim como, em mais de um momento, trazem o termo 

sensibilidade para qualificar a escrita do livro. Há quem trate ao mesmo tempo de sensibilidade, 

delicadeza e beleza, como a sétima participante a contribuir para a conversa: [p7:] eu acho 

muito bonito. (...) um momento, por exemplo, em que ela fala: “Ai, estava fazendo um café, e 

eu esqueci, por exemplo, o pó de café”... E eu acho isso de uma sensibilidade, uma delicadeza...  

Me chama a atenção também o modo como as pessoas que participam do debate 

entendem o trabalho de elaboração literária, utilizando verbos que apontam para o próprio 

processo de escrita do texto. Enquanto uma pessoa comenta: [p5:] a autora conseguiu, assim, 

com delicadeza, contar a história, há outra que também usa o verbo conseguir, comentando: 

[p3:] Os títulos são fantásticos, ela conseguiu dar vários títulos fantásticos. Há quem aborde o 

emprego de recursos, metáforas e ferramentas: [p8:] ela tem esse recurso (...) toda uma 
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metáfora de sentir e se entregar. Há quem fale em trabalho: [p7:] me chamou atenção o modo 

como ela trabalha isso. Assim, o grupo de leitores busca valorizar o texto em sua dinâmica de 

construção, abordando os contos levando em consideração modos de narrar.  

A ideia de delizadeza e sensibilidade aparece vinculada sobretudo a dois contos, que 

apresentam personagens que não são jovens Um deles trata ficcionalmente da relação de um 

casal de mulheres idosas. “Marília acorda” é narrado em primeira pessoa, do ponto de vista de 

uma das mulheres que compõem o casal. Esta narradora-personagem relata um dia de sua vida, 

na casa em que vive com sua companheira. Ao passo que descreve a rotina de um domingo 

como outro qualquer, a voz narrativa apresenta seus sentimentos diante da rotina ao lado de 

Marília: 

 

 

Marília não é doce, mas, olhando da outra metade da cama, não consigo não 

amá-la. 

Lá vai Marília até a cozinha e eu já imagino que, em pouco tempo, vou ser 

acordada pelo barulho de metais batendo, gavetas sendo empurradas ou por 

um assobio de canção velha que já não sabemos a letra. Eu viro para o lado da 

janela ainda com as frestas escuras, porque é muito, muito cedo, fecho os olhos 

e sorrio. Os ruídos começam. Ela não faz por mal, só não tem o silêncio nas 

mãos. A porta bate e, do fundo do nosso espaço, começo a ouvir a melodia. 

Sempre a mesma. E me pergunto que música é essa. Acho que é a nossa 

(ibidem, p. 132). 

 

 

Além de acompanhar protagonistas idosas que vivem uma relação ainda repleta de 

carinho e cuidado, de paciência e atenção, a autora também confere ao texto um tratamento que 

impõe uma sutil sensorialidade, ao enfatizar o paladar, a visão, a audição, a sinestesia de ter 

silêncio nas mãos. A personagem-narradora adivinha o que faz a sua companheira por meio dos 

sons e cheiros, e, da mesma forma, demonstra haver uma confusão dos sentidos, à medida que 

os corpos envelhecem. O tema do conto e o tratamento estético da narrativa, então, se 

complementam. Sem nome, a protagonista narra como é conduzida ao banho de sol, explica 

como tem se desenvolvido a perda do movimento de suas pernas, e como se preocupa com as 

progressivas falhas de memória de Marília: “Eu tenho medo. É justo que eu tenha medo. Mas 

não é justo que mostre isso para ela. (...) Todos os dias rezo para que morramos juntas, porque 

eu não vou suportar ficar sozinha, nem ela” (ibidem, p. 136.). Na discussão sobre Amora, uma 

das pessoas aponta para esse conto como um de seus preferidos. Quando a participante [p7] 

declara: [p7:] Gosto muito de um conto que é o “Marília acorda”, há um coro de vozes 

sobrepostas afirmando: ai, sim!, e Adorei! A leitora então continua: [p7:] tá aí em jogo também 
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essa questão de você envelhecer dentro de um relacionamento. Do envelhecimento dentro de 

uma relação.  

Outra das narrativas preferidas das leitoras é a de “As tias”, que tem como protagonistas 

duas mulheres, Leci e Alvina, que se conheceram no convento e decidiram morar juntas. A voz 

narrativa é da sobrinha que, a partir de um fato presente, reconstitui a história de sua tia com 

uma companheira. A narradora-personagem apresenta, então, o modo como as duas começaram 

a se relacionar, a forma como a família tomou conhecimento do casal e as interdições presentes 

no que se refere à relação das duas. Afinal, “tias” era um modo de se referir às mulheres sem 

enfatizar que se tratava, na verdade, de um casal, como evidencia o seguinte trecho: “Um dia, 

eu perguntei para a minha mãe de quem a tia Leci era filha ou irmã e minha irmã torceu a cara, 

depois disse que ela não era filha de ninguém e que ela e tia Alvina tinham se conhecido no 

convento e desde então moravam juntas.” (POLESSO, 2015, p. 189.) O discurso da narradora 

é o de uma jovem curiosa, que trata de tabus familiares conferindo-lhes espontaneidade em 

lugar de seriedade. A descrição das atitudes das personagens diante da pergunta interdita gera, 

ao contrário, um efeito cômico, que se junta ao bom humor com que a narradora demonstra sua 

alegria em poder conviver com o casal de pessoas que se amam e se divertem juntas. 

Desse modo, tratando o casal com normalidade e de uma forma isenta de preconceitos, 

a jovem passa a fazer parte da vida das “tias”, que a convidam para ser testemunha de seu 

casamento. Este é o ponto alto da narrativa. Na conclusão do conto, a sobrinha declara: 

“Casaram. Continuam felizes como sempre foram. E assim seria, até que a morte ou alguma 

burocracia as separasse novamente. De qualquer forma, é o melhor e mais bem-sucedido 

casamento da família” (ibidem, p. 192). Observa-se, portanto, que as dificuldades próprias ao 

casal lésbico que enfrenta preconceitos por parte dos familiares estão presentes na narrativa, 

mas não são o ponto alto do conto. Ao contrário de serem interdições, essas questões recebem 

um tratamento irônico, relegado a um segundo plano, tendo-se em vista a empolgação das 

protagonistas e das tias com a ideia do casamento, ainda que secreto. Concordamos, então, com 

a leitura apresentada pela pesquisadora Eurídice Figueiredo, ao afirmar que na maioria dos 

contos de Amora “ocorre uma naturalização do amor lésbico, e, eventualmente, da 

bissexualidade; quando existe perplexidade, ela advém do mundo exterior” (FIGUEIREDO, 

2018, p. 50). Esse conto ilustra o tratamento que a autora dá às narrativas para que a questão da 

sexualidade faça parte das personagens, mas exista junto de tantas outras características.  

A ideia de sensibilidade que as leitoras observam vai, então, ao encontro da ênfase aos 

sentidos verificada nas tramas dos dois contos. A referência a uma delicadeza, por sua vez, está 

na valorização das singularidades na construção das narrativas; talvez, a existência de um amor 
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quase eterno e romântico, feito de relações de cuidado, paciência, respeito, mesmo com a idade 

avançada; e, por, último a opção de aplacar assuntos negativos, como violências advindas do 

preconceito ou doenças, tratando-os sem gravidade; no máximo, um tom melancólico que 

prevalece em “Marília acorda”.  

Tenho ressaltado aqui comentários de pessoas que apontam aspectos positivos do texto. 

Mas houve, no encontro, aquelas que afirmaram não ter gostado do livro, e, em um momento 

em que o texto foi avaliado majoritariamente, tendo-se em vista sua construção, foi abordada 

também a forma de apresentação dos contos como se pronuncia a participante 4: [p4:] eu gosto 

de livros de contos que têm no máximo quatro contos, por edição. E esse... no começo eu meio 

que estranhei. Me incomoda um pouco, essa coisa assim... frases muito curtas. Uma coisa meio 

que como se fosse uma conversa. Isso me incomodou. Mas depois a gente se acostuma. Mas 

essa opção dela, de fazer muitos contos, muito pequenos... Eu não sei se foi acertada, não. Mas 

eu entendi a opção dela. Eu entendi. Mas só que às vezes é melhor fazer um livro com menos 

contos onde você possa trabalhar e desenvolver mais todos os contos. Porque aí acontece isso, 

que alguns contos são muito... qualquer coisa. Muito... pouco desenvolvidos, os personagens 

não são cativantes. De fato, alguns contos apresentam um ritmo acelerado, marcado por frases 

de apenas algumas palavras, como no diálogo de mãe e filha em “Não desmaia, Eduarda”: “Alô, 

mãe. Oi. Eu caí, estou bem, estou indo para casa. Eduarda, minha filha? Caiu como? Onde? 

Rolei uma escada. Como assim, Eduarda? Que escada? A escada do prédio da faculdade. Que 

tipo de escada? Como era feita? Como assim, mãe?” (POLESSO, 2015, p. 25). No conto, a 

sequência de perguntas e a repetição do termo “escada” conferem um tom vertiginoso ao 

diálogo, acentuando a posição de inquietude da mãe, em contraste com as respostas assertivas 

da filha. Já “Primeiras vezes” tem como abertura o seguinte trecho: 

 

 

Não aguentava mais aquilo de ser virgem. Dezessete anos e parecia um 

pecado. Estava cansada de mentir para os colegas sobre como tinha sido a sua 

primeira vez. Cansada. Já não lembrava qual era a verdade da mentira que 

tinha contado e agora adicionava fatos aleatórios. Ele tinha um chevette. 

Estava tocando 4 Non Blondes. Eu estava usando uma calcinha verde. 

Comemos uma batata frita. Ele não mora aqui. Calcinha verde? Quem usa 

calcinha verde quando sabe que vai dar? Nada daquilo era real (POLESSO, 

2015, p. 14). 

 

 

Além de apresentar, por meio de frases curtas, os elementos que a personagem cria para 

narrar um evento que não aconteceu, o trecho ainda apresenta outros elementos que podem 

gerar um estranhamento: a forma como a narradora situa o tempo em que vive a personagem, 
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não de forma convencional, e sim a partir de referências culturais que podem ser desconhecidas; 

a linguagem coloquial e os jogos de palavras. As formas de construção do texto são, no entanto, 

diversas, traçadas a partir de outras intervenções estéticas, e nem sempre marcadas por frases 

curtas. Por exemplo, no conto “Minha prima está na cidade”, toda a narrativa se desenvolve em 

um único parágrafo, ao longo de cinco páginas, seguido por um breve diálogo. 

Assim, uma vez que as interpretações se voltam à experiência de leitura e a como modos 

de articular linguagens podem ter efeitos em quem as lê, essa pessoa fala em estranhamento e 

incômodo, ou seja, sensações físicas geradas no contato com a leitura. Desse modo, o formato 

dos contos é duplamente abordado em sua dimensão estética – que diz respeito tanto ao modo 

como as informações são apresentadas e ao desenvolvimento das narrativas quanto nas 

consequências da brevidade dos contos. Após esse comentário, algumas pessoas abordam a 

questão do desenvolvimento dos contos, talvez como em resposta. Por exemplo, [p3] diz: eu 

gostei muito da maneira como ela conseguiu fazer contos. Que tudo bem, são muitos, mas são 

contos curtos que dão o recado. E também por conta dessa... Acho que eles conseguiram, 

também, atingir uma profundidade, também, de conseguir demonstrar aquilo que a própria 

autora tá falando. Para [p3], o fato de Amora ser composto de contos curtos não impede que 

suas narrativas deem o recado, ou, em suas palavras, que sejam profundas. Uma das pessoas 

presentes no encontro [p1] comenta, também, que algumas histórias continuam, ainda depois 

que terminam: você quer mais. E não tem. E você tem que, interativamente com a história, ela 

vai continuando dentro de você.  

No que se refere ao conteúdo do livro, no trecho transposto anteriormente [p1] afirma 

que o fato de os contos serem curtos não impede que a autora dê um aprofundamento às 

histórias. A dimensão da experiência abre caminho também para que participantes relatem 

vivências: já [p6] comenta que consegue vincular um dos contos narrados por Polesso a uma 

experiência pessoal, de convívio com um casal de mulheres: [p6:] o que ela conta de cuidado 

de uma com a outra, eu consegui verificar isso quando eu tive lá com elas. (...) Eu achei muito 

bacana. Eu achei que o conto retratou exatamente o que é uma relação assim. [P6] acentua, 

então, um caráter de verossimilhança presente no livro ficcional: ela pôde verificar que o 

narrado também espelha algo vivido. Como a fala transcrita permite notar, a participante do 

grupo aprecia o efeito de realidade das histórias ficcionais, ressaltando como, em sua opinião, 

o conto retratou exatamente a forma como se estabelece uma relação entre pessoas idosas. A 

narrativa ficcional seria, nesse sentido, passível de verificação, um aspecto que lhe atribui 

qualidade.  
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Além desse relato, houve outros sobre vivências, de participantes que compartilham 

com o grupo memórias de experiências em que tiveram contato com casais homoafetivos. Essas 

histórias são contadas ressaltando a dimensão de tabu que se coloca nas relações que estão além 

da heteronormatividade, seja quando não se pode nomear esses casais, tratando-os como 

amigos; ou, pior, seja quando algum tutor se preocupa em afastá-los da convivência, por 

considerá-los perigosos. Nesse contexto, [p9] compartilha com o grupo as lembranças de uma 

situação em que familiares que participam de sua educação não tiveram interesse em espalhar 

que dois de seus vizinhos mantêm uma relação não apenas de amizade, e sim de amor. Ao ser 

questionada quanto a ter mantido a informação em segredo, essa familiar afirma: ‘Mas eu não 

precisava contar. (...) Eles são pessoas que se gostam e que moravam juntos’, diz [p9], 

reproduzindo o discurso que gostou de ouvir dentro de casa. Contudo, essa mesma participante 

ressalta que, apesar da postura de uma das pessoas da família em relação a normalizar essa 

situação, a descoberta gerou algum estranhamento de seu irmão. Da mesma forma, um interdito 

se mantém, agora em relação a outras pessoas da família, como ela comenta: [p9:] anos depois 

a gente ainda repetindo, ainda, isso, e dizendo que não, eles são amigos e moram juntos. 

Porque sei lá, de alguma forma isso vai afetar negativamente alguém. Vai machucar alguém.  

Diante dessas duas histórias, vale destacar que a maioria das experiências lembradas no 

encontro diz respeito a casais de homens, sendo apenas duas sobre mulheres, embora o livro 

Amora tenha apenas protagonistas lésbicas ou bissexuais. Além disso, também merece ênfase 

o fato de as histórias de vivências relatadas não dizerem respeito às leitoras ou a pessoas 

próximas em seu convívio, e sim a vizinhos antigos ou a parentes distantes. Essa é uma 

característica que se afasta do normalmente observado nos encontros, como afirmam as 

mediadoras em suas entrevistas: geralmente, os textos literários geram debates sobre como 

essas leitoras se espelham em personagens, o que não se dá na discussão sobre Amora. 

A questão das vivências merece destaque por ter sido um ponto bastante debatido no 

evento, e considerado um dos temas principais de Amora. Uma das leitoras, nesse sentido, 

afirma: [p7:] ela traz muito isso, de uma vivência mesmo de mulheres que amam outras 

mulheres, e que eu achei muito interessante porque a gente vê pouco. Esta leitora enalteceu a 

questão do amor entre mulheres ao referir-se ao modo como as narrativas abordam essas 

experiências. Já outra participante [p3] considerou esse aspecto da seguinte forma: [p3:] ela 

falou de várias coisas diferentes num livro que você pega: “Ah tá. Esse livro é sobre o quê?” 

“Ah, é um livro sobre lésbicas, sobre contos lésbicos”. Tá. É. É e não é. É um livro sobre 

vivências de relacionamentos. De mulheres. Óbvio, todos os contos têm mulheres lésbicas. Mas 

são vivências que todo mundo vive, sendo hétero, sendo gay, sendo... né? Vivências de amor, 
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vivências familiares. E eu achei que ela conseguiu aprofundar isso, mesmo com os contos sendo 

muito curtos. Esta leitora entende, então, que as vivências que considera universais, aquelas do 

campo dos sentimentos e da vida familiar, se sobrepõem ao fato de as mulheres serem lésbicas. 

Na ocasião do debate, as falas de outras leitoras também permitiram afirmar que a identificação 

com os contos se deu não em função da sexualidade, e sim pela expressão de outras 

experiências, outros sentimentos.  

 

* 

 

A partir do que vimos até aqui, em uma apresentação dos modos como participantes 

leem e abordam as narrativas ficcionais, gostaria de desenvolver alguns pontos. Como este 

capítulo tem debatido, se o afeto se expressa no corpo de pessoas lésbicas, penso ser importante 

frisar que essa é uma importante característica de Amora, que não deve ser esquecida. São 

muitas as construções de personagens que o livro apresenta ao longo dos contos. A questão dos 

preconceitos vividos pelas personagens de algumas das narrativas, tais como as protagonistas 

de “As tias”, deve ser mencionada como algo próprio de um livro que trata de subjetividades 

vistas como desviantes diante de um ideal tradicional de heterossexualidade que, na realidade, 

não se concretiza. Da Mata afirma inclusive que a dicção de alguns contos de Amora pode ser 

considerada militante “porque toca mais diretamente na ferida do preconceito e propõe uma 

saída (...) pelo afeto” (DA MATA, 2019, p. 66). Ainda que, como já apresentado, alguns contos 

apresentem um desfecho que aplaca o efeito da violência simbólica, não podemos esquecer que 

um dos contos trata de uma mulher que comete suicídio.  

Caberia assinalar, ainda, que, entre as distintas formas de vida apresentadas em Amora, 

destacam-se aquelas das personagens periféricas. Em um dos contos, “Flor, flores, ferro 

retorcido”, a narradora-personagem relembra a sua infância, em um bairro pobre e com ruas de 

barro, e relata suas memórias do preconceito de seus pais em relação à personagem lésbica que 

trabalhava em uma oficina mecânica. Já em “Deus me livre”, do púlpito de uma igreja 

evangélica, a protagonista recorda seu passado, quando, por conta de um vício em drogas, 

passou a viver na rua. Além disso, entre as personagens tematizadas em “As tias”, uma trabalha 

como cozinheira. Vale registrar, também, que esta foi uma das histórias preferidas das leitoras 

do grupo. 

Como as narrativas que compõem o livro não oferecem muitas informações sobre a 

constituição física das personagens e dos cenários, cabe observar que as questões de 

pertencimento étnico e de classe estão presentes de forma sutil e como fator determinante da 
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singularidade das protagonistas, como parte integrante de seu estar no mundo. Acrescento, 

assim, que, mesmo que mais da metade dos contos apresente narrativas em torno de temas da 

classe média – como a possibilidade de fazer viagens ao exterior, morar em apartamentos, 

frequentar festas e restaurantes, ou, ainda, fazer terapia; a realização de trabalho intelectual; o 

acesso à Universidade –, é possível observar com frequência, geralmente por meio de ironias e 

piadas, o tratamento ácido conferido às famílias de classe média, caracterizadas como 

preconceituosas e moralistas como no já mencionado conto “As tias”. 

Ressalto, também, a ausência de protagonistas do gênero masculino em todo o livro, 

tema que não foi abordado no encontro mas é fundamental ao se considerar as características 

principais de Amora. A própria Natalia Borges Polesso se refere ao trabalho de compor 

narrativas lésbicas como de “certa resistência à heterossexualidade, à cis-heteronormatividade, 

à regulação dos corpos femininos, à homogeneização dos comportamentos neurotípicos em 

mulheres” (POLESSO, 2020, p. 6). Como Polesso é não apenas contista e romancista, mas 

também professora universitária e pesquisadora, o ambiente das revistas acadêmicas oferece 

artigos e ensaios em que essa escritora, que publicou Amora, Recortes para álbum de fotografia 

sem gente, de 2013 e Controle, de 2019, procura desenvolver elaborações ensaísticas e 

reflexivas sobre seus projetos de escrita e de pesquisa. Assim temos acesso à sua cartografia de 

escritoras lésbicas, mapa interativo em que se localizam escritoras em atividade não só no 

Brasil, como também em outros países mundo afora. E assim podemos ler textos em que ela 

aborda o problema da sexualidade hétero como norma: “estamos inundados pela ideologia da 

heterossexualidade, da branquitude, do ocidente”, declara (POLESSO, 2020, p. 11). E, 

retomando Maria Lugones, Gloria Anzaldúa, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Adrienne Rich, 

Judith Butler, Monique Wittig, essa escritora oferece outras formas de olhar para relações entre 

corpos. Se o pensamento ocidental é o que Wittig denomina de “Pensamento hétero” (1980), 

Polesso oferece em sua elaboração um desejo de construir outras formas políticas de expressão 

de desejos: “de algum modo essa literatura produzida serve para alargar essas estruturas 

normativas, para rompê-las”, ela propõe (op. cit, p. 6).  

Olhando novamente os registros que mantive sobre o encontro, gostaria, então, de 

abordar uma outra questão, que não se refere ao que falaram as leitoras, e sim às minhas 

expectativas em relação à reunião. Meus comentários sobre a conversa entre leitoras e leitores, 

feitos à época do exame de qualificação, atualmente me fazem perguntar se não houve alguma 

frustração de minha parte, por não ter encontrado uma leitura tal como eu idealizei. Uma vez 

que o livro debatido está entre meus prediletos, talvez eu tenha esperado leitoras que 

demonstrassem declarada afinidade em relação às narrativas que trazem personagens lésbicas. 
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Talvez tivesse esperado que se ressaltasse com admiração a dimensão de resistência que 

encontro no livro. Mas eu não o fiz, e outras pessoas também não o fizeram. 

Um aspecto que considero interessante foi que duas leitoras levaram ao grupo 

referências de outras produtoras que, no campo da cultura, trabalham com temáticas LGBT. 

Suas contribuições surpreendem enquanto se somam às referências de contistas citadas pelas 

pessoas presentes: Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Clarice Lispector. Já Hemingway e 

Joyce foram lembrados como escritores que buscam trabalhar a linguagem de seus textos, 

trabalhando com frases curtas ou com o fluxo de consciência. Entre as mulheres, uma das 

pessoas lembrou de Casandra Rios, uma escritora esquecida e apagada. E [p7] comentou se 

interessar por produções de temática LGBT: [p7:] não é o primeiro livro que eu leio que fala 

de mulheres que amam outras mulheres. Mesmo de autoras brasileiras. Tem o Como esquecer, 

por exemplo, que trata também um pouco disso. Tem o filme, também, é um filme com a Ana 

Paula Arósio, que fala mais da questão da perda. E tem o Quero, também, que é um clássico 

nessa discussão de literatura lésbica – que é um termo complicado, como ela falou, mas que 

também de certo modo é necessário – que vai falar sobre a vivência lésbica nos anos 50. A 

leitora também estabelece uma diferença entre essas produções e a de Polesso: Então eu acho 

que é muito interessante, nesse sentido, que ela traz pra uma vivência de hoje, né? E vai falar 

de várias mulheres. Da mulher velha, e da menina se descobrindo, e da adolescente. E da 

mulher adulta. Enfim... 

Ainda no que se refere ao tema do apagamento das produções que trazem a temática 

LGBT, ao fim da conversa, uma das leitoras comenta sobre Amora ter sido impresso em várias 

tiragens. A esse comentário se segue o seguinte diálogo: 

 

 

[p1:] A gente estava comentando no início sobre ser a quinta reimpressão, 

talvez diga respeito à falta de publicações sobre esse tema. Sendo divulgadas. 

Porque é aquilo que a gente estava falando: não é que não tenha. É que elas 

não são divulgadas. Então... 

[p8:] Nos meios formais, né? 

[p1:] Nos meios formais, acadêmicos e de mercado. 

[p8:] Sim. E ela ganhou o Jabuti, né? 

[p1:] Ah, é, importa tanto como prêmio que a gente deixa para falar no final: 

E ganhou o Jabuti. 

[p4:] Como se o Jabuti fosse sinônimo de qualidade.  

[p8:] Ah, e eu não falei de qualidade. Eu falei de visibilidade [sobreposição 

de vozes]. 

 

 

Esse é, então, um grupo de participantes afiadas e afiados, que criticam a validade do 

prêmio Jabuti, ou que têm respostas na ponta da língua quanto à sua importância. As conversas 
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se estabelecem, assim, com alguns temas lançados, em que uns repercutem mais do que outros. 

As mediadoras tentam, nesses momentos, levantar comentários variados, como esse, sobre a 

edição: [p1:] que edição maravilhosa. Boa. Tem um papel bom, grosso... Os temas são, no 

entanto, flutuantes. 

Assim, no primeiro estudo que fiz desse encontro, considerei haver “múltiplas formas 

de desconforto” nas reuniões, considerando a conversa um pouco desanimada: “Primeiro, o 

desconforto da leitora que assume uma postura de estranhamento em relação à narrativa e à 

breve caracterização das personagens”. Depois, comentei: “a recepção não foi tão positiva, e, 

mais do que isso, a discussão foi fugidia, oscilando entre observações negativas e digressões”. 

Por fim, considerei que uma das leitoras afirmava seu desconforto em relação ao tema das 

relações lésbicas que atravessa Amora. Nesse sentido, compreendi como sinal de insatisfação o 

fato de [p9] afirmar: [p9:] Querendo ou não, a gente vai com aquela preconcepção de é um 

livro que vai tratar diretamente sobre literatura lésbica, então você já vai com aquele: ‘Será 

que eu vou gostar?’. Não olhei, contudo, que aquela declaração era, também, um sinal de que 

a leitora havia se surpreendido com o texto, afirmando que, contrariamente a um 

comportamento reticente, em decorrência da escolha coletiva ela aceitou o convite e, então, 

declara que amou o livro. O contato com o texto foi positivo, portanto, em sua possibilidade de 

derrubar um conceito preestabelecido. Não considerei, então, que quem se sentia desconfortável 

diante daqueles modos de aproximação do texto era eu. 

Ainda no sentido de buscar afirmações positivas sobre o encontro, tomei como exemplo 

de momento interessante aquele em que participantes complementam as falas um do outro com 

o objetivo de formular um entendimento da seção final de Amora. Como revela seu título, 

“pequenas e ácidas”, essa segunda parte contém contos mais enxutos que os da primeira, sem a 

preocupação com a construção de personagens, de flashbacks explicativos ou de conclusões 

que retomem metáforas iniciais e apresentem como se deu a transformação da protagonista. O 

conto “Profanação”, que fecha o livro, inicia-se com um convite: “Vem me cobrir com os teus 

cabelos e deixar o teu perfume cítrico por horas em mim” (POLESSO, 2015, p. 253), ao qual 

se seguem outros. Assim como os demais textos desta parte final, “Profanação” é um texto que 

não se atém à definição de personagens e espaços, o que também gerou estranhamento de uma 

das participantes, a [p4]. Essa pessoa declara: [p4:] A parte final, também... Achei muito... 

qualquer coisa. É tão ofensivo, isso. Porque eu li assim... ‘Ah, qualquer coisa’. É ofensivo dizer 

isso, né? ‘Qualquer coisa...’. O diálogo então tem continuidade do seguinte modo: 
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[P1] Vamos tentar colocar em palavras. Isso é importante pra gente, 

também. Vamos tentar articular o que a gente tá sentindo.  

[P4] Ele é assim, é... sei lá. Mas assim, é uma coisa pessoal. É muito 

subjetivo, isso da gente gostar da escrita. 

[P6] É muito sentimental... Ela faz uma tentativa diferente, literária, 

né? 

[P4] É, pegar emoções e construir.  

[(...) Após um momento de vozes sobrepostas, em que uma das pessoas 

participantes compara a estética das narrativas com o estilo de James 

Joyce, a discussão se conclui:] 

[P6] E ela explode pensamento mesmo. Pensamento e sentimento. 

[P8] Ela se preocupa mais com sensações do que com a história. 

[sobreposição de vozes]: Isso. Isso aí.  

(....) 

[P8] Você acha que ela usa uma fórmula? 

[P4] Não, acho que ela tenta sair da fórmula em cada momento. Só 

acho muito... Fica cansativo demais pro meu gosto. 
 

 

 

A numeração serve ao entendimento de quantas pessoas interagiram no trecho, e de que 

forma se articulam suas falas. Nota-se, pela presença de quatro vozes, que as ideias se 

complementam mutuamente, na construção de uma cadeia de formulações sobre o texto. 

Embora declare não conseguir explicar as conclusões sobre a segunda seção do livro, à medida 

que a conversa se desenvolve, a primeira pessoa a falar passa a completar as colocações para 

fazer parte da discussão.  

Destaquei esse momento, em uma primeira análise, por considerar que ele ilustra a 

efetivação de uma das potencialidades de um clube de leitura: a de se constituir, 

horizontalmente, uma discussão em que cada pessoa contribui com uma forma de saber, para 

que uma interpretação textual coletiva ganhe realidade. A ideia de interpretação coletiva dialoga 

com a que DeNel Rehberg Sedo, pesquisadora de clubes de leitura, apresenta ao abordar os 

modos como leitoras interpretam os livros lidos. Nesse sentido, Sedo considera que há, nesses 

espaços, a formação daquilo que Stanley Fish (1980) compreende como “comunidade 

interpretativa”, em que a interpretação textual se dá em um conjunto, quando cada participante 

mobiliza seu próprio capital cultural e suas experiências, contribuindo, por meio do debate, para 

a criação de uma nova leitura do texto, coletiva e dialógica. Sedo então afirma: 

 

 
A resposta de cada pessoa à literatura muda de algum modo por meio do 

diálogo com parceiras respeitadas e de confiança. Criam-se novos 

conhecimentos. A interpretação do livro não se completa até que as mulheres 

a tenham discutido. As interpretações variadas permitem que as mulheres 
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observem o mundo por meio dos olhos e corações das opiniões de suas 

companheiras de clube (SEDO, 2004, p. 217, em tradução livre). 

 

Considero esse estudo ainda muito importante, mas, com a própria condução da 

pesquisa, passei a me perguntar se essa dimensão de interpretação coletiva não se estenderia 

para outros momentos além daquele que marquei como ponto alto do evento, em minha 

expectativa de afirmar como poderia ter sido rico esse encontro. 

Agora, passados alguns semestres, me pergunto, ainda, se os clubes de leitura não 

trabalhariam em um sentido impreciso, em que não haveria um espaço comum apreensível, que 

se poderia captar em anotações e transcrições. Seus efeitos talvez reverberem ao longo do 

tempo, tal como minha experiência demonstra. E tal como ocorre no texto de Virginia Woolf 

que abre este capítulo: se a escritora constrói sua narrativa com personagens que veem seus 

olhares e suas práticas modificadas pelo contato com outros lugares de enunciação, isso também 

se dá com a ação do tempo. Ou, talvez se dê incorporando também o conflito, tal como Lugones 

discute, mas não necessariamente em uma dimensão negativa, e sim positiva, na medida em 

que se provoca um tensionamento.  

Volto, então, a perguntar: em que medida podemos falar de um comum, de um lugar em 

que se estabelece um “nós”? A noção do comum, que já era importante às reflexões da tese, é 

também uma questão que gerou bastante inquietude no meu processo de elaboração sobre as 

atividades do clube. Em linhas gerais, a questão é: não estaria eu imaginando uma comunidade 

onde há apenas algumas pessoas ensimesmadas, fechadas em si, ou seja, um comum mais 

fabulado do que efetivo? 

Para bell hooks, no contexto de sala de aula, uma comunidade de aprendizado se constrói 

quando nenhum dos alunos ou nenhuma das alunas presentes se sente ameaçado, ameaçada. 

Como afirma essa escritora e professora, no contexto da construção de comunidades de 

aprendizado, “o entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo” (hooks, 2017 [1994], p. 18). É 

possível estender a contribuição de hooks ao contexto do clube de leitura, uma vez que se trata 

de um espaço de construção de conhecimento semelhante ao da sala de aula – sobretudo porque 

a sala de aula preconizada por bell hooks é distinta daquela dos moldes tradicionais. Em 

Ensinando a transgredir, a pesquisadora coloca o espaço da aula como propício à afirmação de 

subjetividades distintas, em que o acesso ao conhecimento deve se dar de forma crítica e 

contestadora, e não de forma bancária, burocrática, como mera reprodução de pensamentos. 

Posicionando-se como mulher negra, anticolonialista e feminista, hooks propõe 

caminhos para consolidar práticas pedagógicas que questionem as relações de poder e de 
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dominação, sejam expressas na forma de racismo, sexismo, da exploração de classes ou do 

imperialismo (ibidem, p. 42). Nesse contexto, a autora defende que práxis e teoria devem estar 

em conjunto, na união entre modos de conhecer e hábitos de ser: “o conhecimento proveniente 

da experiência pode melhorar a experiência de aprendizado. A experiência é um modo de 

conhecer que coexiste com outros modos de conhecer” (ibidem, p. 114). Seguindo esse 

pressuposto, os espaços de aprendizado em que diferentes pessoas falam sobre si e ouvem vozes 

de seus pares são espaços privilegiados de construção de conhecimento democrático. A 

professora estabelece, então, nos grupos que medeia, a diferença entre discurso de ódio e 

expressão de uma opinião: “nosso grupo se tornou uma comunidade de aprendizado porque 

privilegiamos o respeito e a responsabilidade como valores necessários em um contexto no qual 

o ponto de vista de uma pessoa poderia prejudicar a autoestima e o bem-estar de alguém” 

(hooks, 2004, p. 135-6, em tradução livre). 

Já para Sedo, haveria, na efetivação da experiência dos clubes, um conflito: de um lado, 

estaria a partilha; e, de outro, a afirmação de saberes. Em sua análise, se, por um lado, a 

experiência de participar de clubes é vista pelas suas participantes como fonte de prazer; por 

outro, a relação com o capital cultural permanece como fator que aponta para hierarquias, 

demonstradas sobretudo no momento em que leitoras escolhem os livros a serem lidos e 

debatidos em encontros, ou quando procuram marcar seu conhecimento, mesmo que não 

intencionalmente, ao declarar seu nível de escolaridade. A ambiguidade é, então, parte da 

própria dinâmica dos clubes: “Às vezes, os dois lados não podem se unir em um só” (SEDO, 

2011b, p. 1.159). Essas hierarquias, contudo, são constantemente renovadas pela própria 

atuação dos leitores, e são também relativas, a depender do perfil de cada um dos grupos e de 

suas participantes. 

Sedo afirma, então, que, nessa divisão, há nos clubes tanto a possibilidade de se buscar 

capital cultural quanto um senso de comunidade: o prazer de selecionar os livros vem 

acompanhado da possibilidade de criar algum tipo de conexão com pessoas que desfrutam do 

mesmo status cultural. A autora avalia que, muitas vezes, o objetivo das mediadoras de clubes 

é o de “criar comunidade”, em que as relações entre leitoras feitas do prazer de fazer parte e, ao 

mesmo tempo, de um senso de pertencimento ao grupo. Há, contudo, obstáculos: as trocas de 

indicações de livros e leituras seriam “marcadores de afiliação”, ainda que possam também 

funcionar como “barreiras” (SEDO, 2011a, p. 5). Para essa pesquisadora, haveria, contudo, uma 

forma de demonstrar agência diante dessas disputas, uma dimensão que permanece na 

possibilidade de questionar as posições hierárquicas atribuídas a livros e a modos de ler. Trata-

se, então, de formas de tentar desconstruir essas barreiras. 
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Destaco, também, que essa pesquisadora costuma comentar que leitores buscam se 

afiliar a pessoas com um mesmo capital cultural, em uma equivalência. Como, então, fazer 

parte de espaços que se firmam diante de uma postura democrática, buscando ler livros 

escolhidos segundo critérios democráticos, mas sem uma intenção de constuir muros? Trago 

um exemplo de uma conversa em que não se encontra um comum, no contexto do clube: 

 

 

[p8:] Angela Davis é muito pedagógica nisso, de mostrar o lugar das mulheres 

negras e a partir disso discutir a sociedade. Porque acho que esse é o ganho 

dela: “porque vou falar da mulher negra porque tem que falar, porque é 

identidade”. Ela: “não. Não me interessa identidade. Interessa discutir como 

a sociedade funciona” (...). 

[p6:] Mas a Djamila fala isso também. 

[p8:] Mas a Djamila tem ela como referência... 

[p6:] A Djamila fala isso também. Eu falei isso no último encontro. Que a 

mulher branca, ela é opressora da mulher negra. 

[p8:] Sim. Mas.... 

  

 

Esse desencontro de referências teóricas, em que, em uma tentativa de estabelecer 

filiações, uma das pessoas não abre espaço para a contribuição da outra, nos traz de novo à 

pergunta inicial deste capítulo: como formar alianças com quem não é – buscando uma imagem 

trazida por Patricia Nakagome em sua tese a respeito de discursos sobre leitores – a nossa 

imagem refletida no espelho? Lugones traz uma pergunta que ecoa neste momento: “Como 

cruzamos fronteiras sem nos tornarmos conquistadores?” (LUGONES, 2019 [2010], p. 374). 

Pergunto: como ler textos de temas que consideramos importantes em virtude das questões 

políticas que eles apresentam, e ao mesmo tempo, como conseguimos fazer política em nossos 

gestos de partilha? 

Essa pergunta me conduz a uma cena de leitura. Uma última, que complementa as quatro 

cenas que delineio ao início deste capítulo.  

 

_cena 5: querer saber mais, querer saber tudo 

Esta cena está em Amora, e tem como protagonistas avó e neta. “Vó, a senhora é 

lésbica?” é uma história narrada por uma estudante. Mais especificamante, uma jovem leitora, 

ingressante no curso de letras. Joana não gosta de latim, mas gosta muito de ouvir histórias, 

sobretudo as que a vó Clarissa narra. Gosta de contar histórias, também, e às vezes as apresenta 

do mesmo modo como as conheceu, vendo e ouvindo sua vó encená-las. Esse é, então, um 

conto que se passa num ambiente povoado por uma memória colocada em textos e vozes: 

 

 



94 
 

a casa era abarrotada de livros, atlas, guias, fitas VHS com documentários, 

revistas, papéis, tudo. Quando criança, eu perguntava para ela o que tinha 

naqueles livros todos e ela me dizia que eram histórias, muitas histórias, de 

diferentes lugares, tempos, com jeitos diferentes de contar (POLESSO, 2015, 

p. 35). 

 

 

Inquieta para conhecer os textos impressos naqueles papéis, e com a curiosidade nutrida 

pelo modo apaixonado e interessante como a sua avó fala das histórias, Joana rememora os 

momentos de leitura como feitos de diversão, de encantamento, brincadeira, prazer da 

descoberta: “Ela perguntava se eu queria ouvir alguma, me mandava escolher um livro. Meus 

olhos pegavam fogo de curiosidade. Eu corria pela casa e voltava com mais livros do que podia 

carregar” (ibidem). Essas experiências são, também, de se ver reconhecida na experiência 

presente nas narrativas. Ao ler junto da avó, a personagem declara: “eu pensava que já tinha me 

sentido daquele jeito” (ibidem). Essa é, então, uma história sobre afinidades com leituras, sobre 

curiosidade em conhecer, sobre sentir no corpo o que personagens sentem. Entre espelhos e 

projeções, no momento em que o nó da trama se apresenta, a personagem se vê imbricada na 

questão. Quando seu primo pergunta, sentado à mesa do almoço, se a vó é lésbica, Joana já 

suspeita que será a próxima a ser mencionada: “previ a cena: vó, a senhora é lésbica? Porque a 

Joana é” (ibidem, p. 34). O primo não age desse modo, mas, antes de revelar que a resposta de 

sua avó foi um “sim”, Joana narra os pensamentos e as lembranças que essa pergunta liberou. 

Assim conhecemos as cenas de leitura entre avó e neta, o prazer da descoberta de um 

mundo de personagens. Acessamos, também, um pouco das descobertas de Joana, quando 

conhece uma colega de turma e tem um encontro romântico com ela, no corredor da área de 

humanas da biblioteca da faculdade. A narração em primeira pessoa se estende amplificando as 

imagens que percorrem a memória da jovem: as aulas na faculdade. O momento em que se 

interessa por Taís. Aos poucos, a narrativa sobre seu envolvimento com a colega de turma se 

associa aos momentos em que via sua avó receber visitas de Carolina. Então, a historiadora que 

encena ficções para a neta agora conta a própria história. A neta, por sua vez, encara um tapete: 

uma tapeçaria com motivos medievais, uma festa num vilarejo:  

 

 

Minha vó foi contando toda a história, e ela era muito boa em contar histórias. 

Enquanto ela falava, eu tinha os olhos fixos numa tapeçaria que cobria toda a 

parede atrás dela, uma tapeçaria com motivos medievais, uma festa num 

vilarejo. Duas coisas sempre me atraíram nela: um anão bêbado e as duas 

mulheres dançando um pouco afastadas, atrás de uma árvore (POLESSO, 

2015, p. 40). 
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Na figura na parede, duas mulheres dançam. Joana, leitora de imagens tecidas no tapete, 

vê a sua história espiralada na que enxerga na avó. “Na tapeçaria, as duas mulheres tocavam as 

mãos. Respirei pesado e a Taís voltou, enfiei meu rosto em seus cabelos (...). Mas quando 

recuei, eram os cabelos brancos da tia Carolina sobre a face da vó Clarissa” (op. cit., p. 40-41). 

Encenando movimentos de dança e giro, o que a narrativa traz é o efeito da circularidade: ciclos 

e continuidades. Avó professora, neta estudante; ambas leitoras e narradoras. Enquanto as 

experiências afetivas são feitas de repetições e ecos imaginados pela protagonista e narradora, 

ficam também mudanças e interditos: 

 

 

me ocorreu que nunca tivessem dançado, nem bebido juntas, ou sim. Pensei 

na naturalidade com que Taís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha 

insegurança de contar isso à minha família, pensei em todos os colegas e 

professores que já sabiam, fechei os olhos e vi a boca da minha vó e a boca da 

tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, 

eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar (op. cit, p. 41). 
 

 

Esse é um conto que fala, então, sobre histórias em comum e sobre espaços comuns. A 

imagem no tapete ecoa, em minha leitura, na narrativa que Silvia Federici estabelece em Calibã 

e a bruxa. Não temos acesso ao desenho do tapete em que a personagem do conto via a sua 

imagem, e a de sua avó, espelhada nas personagens camponesas que dançam. Mas podemos 

acessar a figura que Federici utiliza para ilustrar a edição de Calibã e a bruxa [2004], lançada 

em 2017 no Brasil: 
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“Festa Rural. Todos os festivais, os jogos e os encontros da comunidade camponesa tinham lugar nas 

terras comunais. Detalhe de gravura de Daniel Hopfer, século xvi.” Fonte: FEDERICI [2004], 2017, p. 137. 

 

Enquanto essa imagem retrata encontros estabelecidos em um espaço comum, Federici 

narra o momento em que esses espaços comunais – onde as pessoas criavam espécies animais 

e vegetais, e onde se reuniam em festa e partilha – foram cercados, no processo de 

estabelecimento das relações que dariam origem ao capitalismo. Esses campos passaram a ser 

esvaziados de sua potência de agregar pessoas, de gerar alimentos, e esses processos de 

cercamento foram, por sua vez, acompanhados de políticas que tiveram como objetivo minar 

as relações coletivas mantidas nesses espaços.  

A esse processo teria segmento, como narra Federici, a caça às bruxas na Europa, a 

perseguição das mulheres, o processo de intensificação de um trabalho reprodutivo que daria 

origem à mão de obra a ser empregada no desenvolvimento do capitalismo. As consequências 

desses eventos, ainda que séculos depois, aparecem no conto de Polesso sutilmente, quando se 

apresentam as interdições que a narradora-personagem vê na história de sua avó, e que 
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despertam em sua imaginação uma série de perguntas: será que a sua avó pode dançar com a 

tia Carolina, como as figuras no quadro puderam, em outro tempo histórico, e dentro de outras 

relações sociais? O conto se estabelece então, em um olhar cíclico sobre retrocessos e avanços 

em relação a conquistas de direitos sexuais.  

E, se o tempo estabelecido com a acumulação primitiva, os cercamentos, o 

desenvolvimento do capitalismo é linear, do avanço, da evolução, sua relação com o mundo é 

de domínio. Nas palavras de Federici, “o mundo devia ser ‘desencantado’ para poder ser 

dominado” (ibidem, p. 313). Negando o tempo dos ciclos e o tempo cosmológico, desenvolve-

se uma outra temporalidade evolutiva, progressiva, em que o passado pode ser descartado ao 

ser considerado menor. Para essa personagem, contudo, o passado encenado na história que ela 

lê no tapete pode fazer parte de um mesmo encantamento que se dá em suas descobertas no 

presente, quando conhece um amor, entre livros; e quando vê as narrativas como forma de 

encantar olhos curiosos. Todas, formas de entrecruzamento de fios: narrativas, tapete, história 

vivida.  

Assim, quero acrescentar que vejo algumas repetições nas narrativas de Amora – que, 

longe de se apresentarem como problema, são, ao meu ver, interessantes. 

Entre uma adolescente que se relaciona sexualmente primeiro com um colega, e depois 

com uma amiga; uma mulher que encontra a ex-namorada e, vendo refletidas suas inseguranças, 

perde o equilíbrio físico e emocional; uma jovem adulta que se surpreende ao ver o primo 

perguntar se a avó é lésbica: o que as personagens dos quatro contos que dão início a Amora 

têm em comum? As três primeiras protagonistas são estudantes: uma cursa o ensino médio em 

uma escola pública e tenta uma nota mínima para ser aprovada na prova de física; a outra 

transita nos corredores da faculdade de direito; a terceira é neta de uma professora de história e 

acaba de ingressar no curso de letras. E, no conto seguinte, a protagonista declara se achar burra, 

percebe os próprios desejos como “tão imbecis que poderiam estar num livro bobo de 

autoajuda”, e ouve o terapeuta a aconselhar: “Talvez você esteja usando a parte errada do corpo 

(...). Racionalizar tudo, analisar tudo, escrutinar tudo. Tente sentir mais” (POLESSO, 2015, p. 

49). O livro tem em si, portanto, uma forte presença de elaborações em torno do gesto de 

conhecer, pensar, estudar. 

Mas estas não são ações tratadas de um mesmo modo: a protagonista do primeiro conto 

troca as aulas pelo bar; a personagem do segundo conto leva uma vida amorosa em paralelo aos 

estudos, e permanece concentrada em processos jurídicos ainda que sua vida amorosa esteja em 

dispersão; a personagem que vai ao terapeuta recebe a troca de uma racionalização em excesso 

por um contato maior com o que ensina o corpo. 
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Uma das leitoras do clube afirma algo assim no momento da conclusão da reunião sobre 

Amora. [p1] declara: [p1:] a literatura é uma forma de se fazer isso. De você ter contato com o 

outro (...) conhecendo, você respeita mais, você simpatiza quando elas vão lutar pelos seus 

direitos, e exigir um tratamento digno e tudo o mais. Mas é isso. A gente precisa conversar 

mais com as pessoas, com pessoas diferentes. Estas palavras merecem destaque por apresentar 

a visão que a mediadora tem sobre as atividades e a função do clube de leitura: destaca-se a 

intenção de tornar conhecidas questões que podem passar despercebidas a muitas pessoas, 

sobretudo no que diz respeito a modos de vida distintos daqueles convencionalmente elaborados 

em narrativas ficcionais. Como este capítulo busca discutir, é profícuo o diálogo entre a 

diversidade valorizada pelas mediadoras e os valores preconizados pelos estudos culturais e 

decoloniais. As mediadoras que abordo aqui desejam abrir livros em que possam acessar 

narrativas de mundos diferentes. Desejam também que o contato com essas histórias possa 

mudar suas práticas, como as tem modificado.  

Como a análise da conversa que delineio aqui busca mostrar, as propostas de leitura das 

e dos participantes passam por modos como essas encenações de possibilidades de vida 

reverberam, criam sensações, respostas físicas, sentimentos em suas leitoras – ou seja, como 

afetos se encontram e geram respostas. Nem sempre há respostas, contudo; às vezes, ainda que 

dentro das propostas de diálogo aberto, livre, respeitoso e demorático, há muros ainda por serem 

demolidos, em pequenos silenciamentos que permanecem. Decolonizar modos de acessar o 

conhecimento, sem silenciar outras pessoas, se mostra, então, um processo ainda em 

desenvolvimento.  
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Achar a própria voz não é somente o ato de contar as prórias experiências. 

É usar estrategicamente esse ato de contar 

(bell hooks, Ensinando a transgredir).  
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2 CRIAR E FAZER CIRCULAR: REGISTROS DE ALGUNS MOVIMENTOS NO CAMPO 

LITERÁRIO A PARTIR DO TRABALHO DE CIDINHA DA SILVA 

 

Para falar sobre Cidinha da Silva, decido partir da epígrafe de um de seus livros. Lançado em 

2018, este não é o seu primeiro livro; é o primeiro que tenho em mãos. Acima dos trechos que 

a escritora cita em itálico, encontro um autógrafo com a dedicatória: “Clarice, que este Exu te 

apresente meus mundos. Cidinha”. E são tantos os mundos, são tantos os caminhos que essa 

escritora me apresenta, que, em lugar de seguir na ordem ocidental-linear-teleológica-página-

após-página-num-crescente-numérico, retorno. Busco outro passo, outro olhar. 

 

Volto uma página para chegar à abertura, que saúda: Laroiê, Exu!. 

 

Volto mais um pouco. Até a capa. Viro as suas dobras. Encontro a voz de Natalia Borges 

Polesso, que, na orelha do livro, declara: Um Exu em Nova York é um livro sobre o que faz 

sentir fascínio, estranheza, e, também, junto: respeito, admiração, carinho. Não excludentes, 

não hierárquicos: simultâneos. A autora de Amora (2015) me ajuda a formular um pouco do 

que sinto diante do desafio de escrever sobre Cidinha da Silva.  

 

Fecho o livro, levanto a cabeça. 

 

Dou a volta; chego à quarta capa, assinada por Maria Valéria Rezende. Para Rezende, Um Exu 

em nova York é um livro sobre o que é estranho e, ao mesmo tempo, do que já está em nós: “de 

nossas origens mais profundas, dos mistérios de cada um, nossos sonhos, medos, perigos, 

nossas forças e aspirações”. Leio e penso que essas palavras não parecem se apoiar na suposição 

de uma universalidade. Em outro lugar, trata-se de atravessamento entre leitura e experiência, 

formas de experimentar mundos. 

 

Peço, então, licença para contar sobre o que tenho experimentado e descoberto. 

 

Volto um pouco mais. 
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Chego ao centro cultural em que se realizaria o encontro do clube de leitura Ponciá. Minha 

história com Cidinha da Silva começa nessa reunião, aberta ao público. Em um espaço mantido 

pela prefeitura e pelas centenas de pessoas que diariamente frequentam horta, jardins e 

corredores públicos. Gramado e biblioteca foram o que me levou a escolher o endereço em que 

morei por alguns semestres nessa grande cidade. Pelo valor que o trabalho precário de revisora 

freelancer permitia manter, aquele centro cultural seria, de algum modo, extensão da habitação. 

Assim encontrei, em uma populosa capital do Sudeste, um espaço público de circulação, 

movimento e permanência. Um lugar que não exige consumo em troca de uma tomada que 

possamos usar para carregar computador. Lugar de passeio sem necessidade de gasto 

financeiro. Área de lazer, espaço de estudos, trabalho com a edição de livros – antes de 

conseguir a bolsa Capes. De respiro, e, finalmente, de outra forma de trabalho, agora de 

pesquisa, em dedicação integral.  

Nesse centro cultural público, gratuitamente li os livros de Michèle Petit. Com a 

carteirinha da biblioteca, peguei emprestada uma edição antiga de Orlando, de Virginia Woolf. 

E comecei a frequentar reuniões abertas a qualquer pessoa que delas desejasse participar. 

Fossem as mantidas pelo coletivo que promove, com a mediação de imigrantes bolivianas, 

oficinas tão diversas quanto as de dança, conversa, bordado; fossem as dos clubes de leitura 

que o espaço cultural acolhe. Estes encontros desencadeariam meus interesses e temas de 

pesquisa, e um desses começa a germinar quando participo das edições das reuniões do clube 

de leitura que reúnem leitoras e escritora. Participando dessas redes de intervenção, experienciei 

encontros em que tivemos a oportunidade de conversar com escritoras convidadas. 

Destaco, então, o encontro de que participei com a convidada Cidinha da Silva. Essa foi 

uma reunião que me tocou em três aspectos. O primeiro foi o fato de a escritora levar os próprios 

livros para vender no local. Como narro no capítulo anterior, os rituais dos clubes de leitura que 

frequentei entre os anos de 2018 e 2019 incluem a leitura prévia dos títulos escolhidos. Assim, 

era comum que eu levasse comigo os exemplares antes da ida ao local das reuniões. Naquele 

evento, eu, que havia procurado sem sucesso pelo #Parem de nos matar! em uma livraria, pude 

comprá-lo para ler depois. 

O segundo reside nas palavras pelas quais a escritora nos apresentou a figura de Exu, 

pouco conhecida por mim, apenas simpatizante das filosofias de matrizes africanas. Pensar na 

imagem de uma força ao mesmo tempo mensageira e originária exige uma inversão da 

racionalidade que me forma. Assim, compreender uma simultaneidade entre início e meio me 

pareceu, naquele momento, um desafio – e ainda é. Mas, diante da possibilidade de um novo 

modo de ver as forças do mundo, também é um desafio bonito e provocante. 
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O terceiro ponto que me chamou a atenção nesse encontro está no posicionamento de 

Cidinha da Silva em relação à publicação de livros escritos por mulheres negras no Brasil. 

Minha memória registrou que, na ocasião, essa escritora nomeou como extrativista a postura 

das editoras em atuação no cenário contemporâneo, que por vezes não admitem o risco de 

publicar escritoras desconhecidas e as incorporam ao seu catálogo apenas após seu 

reconhecimento no campo. 

Esse foi um encontro em que nós, participantes da conversa, nos colocamos na posição 

de escuta, atentas ao que Cidinha da Silva queria nos contar sobre sua história. Em minha 

lembrança, a quantidade de comentários sobre impressões de leitura foi menor do que em outros 

encontros – e, de meu lugar, digo que meu interesse estava mais em ouvir o que a escritora tinha 

a dizer e conhecer sua visão, do que expor a minha. 

Saí daquele encontro com dois dos seus livros autografados, e também com bastante 

curiosidade sobre aquela escritora e editora, produtora que aborda o tema da produção de livros 

com um olhar bastante agudo. Que vende os próprios livros e leva para os eventos de que 

participa uma maquininha para fazer vendas via cartão de crédito ou débito. Que criou um selo 

editorial por meio do qual edita e imprime títulos de sua autoria.  

 

 

*** 

 

Leio Um Exu em Nova York pela primeira vez. Me sinto arrebatada. Pela contundência das 

narrativas, pelas histórias que se mostram feitas ao mesmo tempo de afirmação de força e 

construção lacunar. Lacunas preenchidas com o que a imaginação fornece, partindo das pistas 

que o texto traz – inclusive no formato de glossário, presente ao fim da edição, e destinado a 

apresentar definições sobretudo dos termos relacionados às filosofias de matrizes africanas que 

os contos contêm. 

Na dimensão de concisão expressiva das narrativas do livro, chama a atenção a presença 

das personagens impelidas a imaginar como construirão seus escritos. Destaco, nesse sentido, 

o conto “O velho e a moça”, em que, diante de um conselheiro, sentada no chão e acendendo 

uma fogueira, a personagem ouve o convite: “Tens agora um livro a escrever” (DA SILVA, 

2018a, p. 27). Sem saber como começar, a jovem pergunta: e basta contar o vivido? A indagação 

sobre o que é o bastante conversa com minhas inquietações. Reverbera a representação da 

personagem escritora, tema de interesse desde a graduação. Ecoa nas investigações sobre 
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métodos de organização de ideias que tenho percorrido durante a elaboração da tese – uma 

investigação que passa, também, pela insegurança, pelo tatear.  

Vejo, no conto de Cidinha da Silva, algo além de uma mente iluminada por um insight: 

alguém que é convidada a escrever, mas ainda não elaborou como o fará. Se Pierre Bourdieu 

(1996 [1992]) chama de illusio aquilo que conhecemos como o mito do gênio criador, do 

escritor talentoso e dotado de um dom transcendental, a imagem da escrita que se evidencia 

como trabalho talvez vá no sentido contrário ao desse imaginário. Nesse viés, ao encontrar essa 

personagem, me interesso pela representação da escrita como uma atividade experenciada 

fisicamente e trabalhada a partir dos sentidos, do que se observa e se fabula a partir do vivido.  

Com o tempo e o contato com outras palavras entre a vasta produção da autora, essa 

interpretação ganharia mais alguns contornos. Dentro da dinâmica que entendo como própria à 

leitura, ou seja, a de se fazer em ramificações, passei a olhar para esse conto não apenas como 

uma cena em que a escrita aparece como trabalho. Além dessa camada, o gesto de procurar 

conhecer mais de suas atividades passou a apontar para o que chamo, nesta tese, de uma 

ecologia de trocas, um conceito que desenvolvo a partir do contato com as proposições de 

Marisol de la Cadena (2015) e Donna Haraway (2016). Em minha abordagem, essa ecologia de 

trocas se estabelece na medida em que conhecer a atuação de Cidinha da Silva deu acesso aos 

caminhos que essa agente do campo abre e percorre ao se mostrar como uma escritora, editora, 

pesquisadora, professora, crítica literária que, em suas múltiplas atuações, se articula em redes 

de relações diversas, e as encena em variadas produções textuais que trago ao corpo deste 

capítulo, entre as quais o conto “O velho e a moça” se insere. 

Pretendo assim apontar alguns dos trajetos de leitura que percorri, mostrando como 

minha compreensão do texto de Cidinha da Silva ganha novos tons. Espero não cair com isso 

em um direcionamento em que texto literário seja entendido como reflexo da biografia de quem 

o produziu. Considero, no entanto, que o próprio contato com mais escritos que escritora coloca 

em circulação – seja em outros livros de sua autoria, seja nos textos em que elabora sua 

atividade como criadora e profissional do livro – me auxiliou a expandir o universo de leituras 

possíveis de sua produção ficcional. Essa ampliação se dá não só pelo contato com aspectos de 

sua história, mas também com outras leituras, de palavras escritas por outras pessoas, que 

podem me auxiliar a abrir o percurso em novos fios, compreendendo também as estratégias 

dessa agente atuante no campo em sua relação com a situação do panorama da edição de livros 

e da crítica feminista em movimento em anos recentes. 

 

*** 
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Busco por “Cidinha da Silva” + “extrativismo” no Google. Ainda em decorrência dos ecos da 

questão do extrativismo abordada na reunião do clube de leitura realizada no centro cultural da 

grande capital, na qual, em silêncio e com muito interesse, as pessoas mais ouviram do que 

perguntaram, para, então, se alinhar na fila à frente da mesa em que a escritora distribuiria seus 

autógrafos – tão simbólicos, como este capítulo mostra. A questão do extrativismo permanece 

reverberando como curiosidade, uma vez que Cidinha da Silva havia se mostrado uma 

personagem interessante e múltipla, com sua abordagem crítica sobre a atividade editorial, sua 

disposição a vender os próprios livros, e seu diálogo de encantamento com a cosmologia dos 

Orixás. Encontro na plataforma Medium o artigo intitulado “Manual de exploração de uma 

escritora independente”. Tenho, no entanto, uma surpresa ao descobrir qual é o objeto de sua 

crítica: estive à espera de um texto sobre grandes editoras e projetos de manutenção do status 

do campo em nome do acúmulo de lucro. Encontro, porém, uma crônica sobre uma escritora 

que é convidada para participar de atividades desenvolvidas na Universidade. O texto relata da 

seguinte maneira o desenrolar do evento: 

 

 

Ela disfarçará o tédio e a certeza de entrar em mais uma roubada, sabe 

Deus o porquê. Mentira, ela também sabe. É porque foi constrangida 

pela dita amizade; porque ela ainda acredita no imperativo de fortalecer 

os amigos pretos que trabalham em universidades particulares e 

públicas; por querer ampliar seu público, vender e fazer circular seus 

livros pelos vértices do mundo, porém, ela irá, principalmente, porque 

confiou tratar-se de uma reunião de número significativo de pessoas, 

resultado de uma divulgação ampla que, por si só, ventilaria o nome da 

autora por muitos cantos. Doce ilusão.  

(DA SILVA, 2019b, s.p.) 3 

 

 

Expondo suas contrariedades e desconfortos, a cronista coloca como constrangedora e 

frustrante uma situação em que espera encontrar um amplo público, mas se depara apenas com 

                                                           
3 Como Cidinha da Silva é uma escritora importante neste capítulo, trago sua voz em outro estilo de citação. A 

intenção é aproximá-la de uma voz de autora do texto, na medida em que suas palavras e suas ideias são, em grande 

parte, o elemento que guia a minha argumentação. As demais citações permanecem no estilo recomendado pela 

ABNT, por terem sido registradas por pessoas com quem estabeleço outro tipo de interlocução. 
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alunos matriculados em um curso de graduação. Um de seus incômodos está no fato de, a uma 

certa hora, o professor registrar a presença na lista de chamada, formalidade de um pré-requisito 

para obtenção de nota. Quem está no encontro por obrigação é menos interessado?, faz me 

perguntar o texto da escritora. Como pesquisadora, vejo a Universidade como lugar que oferece 

a possibilidade de dar ressonância a escritores e suas propostas de intervenção nas práticas 

cotidianas, ou a suas propostas de novos olhares sobre nossas vidas. Como propõe Rita Segato 

(2015; 2016; 2018), ao falar das ações que se inserem nas fissuras. Ou Analía Gerbaudo (2016), 

que aborda o tema das nanointervenções operadas quando professores universitários propõem, 

junto de suas turmas, outras aproximações em relação ao corpo de textos de suas ementas. 

Assim como bell hooks (2017 [1994]; 2004), quando narra sobre as turmas em que desenvolveu 

trabalhos de escuta, escrita e de formação de comunidades de leitura. 

Preciso, então, olhar novamente para o texto para buscar modos de compreender o gesto 

de declarar que a pessoa responsável pelo convite é um professorzinho, extrativista, mentiroso. 

Com essa intenção, a de repensar a minha resposta inicial e olhar de outro ponto de vista, 

entendo que seu tom de insatisfação está, por um lado, na ausência de convites para encontros 

maiores; e, por outro, na falta de transparência em relação a esta situação. A crônica sinaliza 

que a escritora convidada para participar das aulas do curso regular não será, no entanto, 

chamada para compor as mesas de debates em grandes eventos. A argumentação vai no sentido 

de propor que, para a programação do grande evento, em seu lugar, o professor selecionará 

pessoas que possam lhe garantir vantagens: 

 

 

Os que, como contrapartida, possam convidá-lo para compor bancas de 

mestrado e doutorado em suas respectivas universidades; aqueles que 

possam acenar com convites para publicar artigo em revistas 

acadêmicas; aqueles que possam oferecer-lhe palestras, oficinas e 

cursos, remunerados ou não, mas em instituições de prestígio, melhores 

do que a dele. Enfim, serão convites reservados àqueles possíveis 

integrantes de bancas de seleção para o cargo de professor nas 

universidades mais conceituadas e estáveis que povoam os sonhos de 

carreira acadêmica bem sucedida do professor. 

(DA SILVA, op. cit) 
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Esse não é o cenário que encontro – ou ao menos não o enxergo – em meu meio de 

circulação, mas não deixo de considerar relevante destacar a presença desse discurso sobre a 

Universidade. Como destaca a minha orientadora, Claudete Daflon, “Se a prática de troca de 

favores rege a política na academia, isso não significa que não haja espaço para outras práticas 

e que não se dê espaço em alguma medida para escritoras como ela”. Trata-se de uma conversa 

motivada pela crônica, que, em seu caráter radical, de fato aquece um debate sobre 

tensionamentos, disputas e acolhimentos de outras propostas dentro do próprio ambiente 

acadêmico. Esse é um tema presente em diversos momentos desta tese, que, ao abordar 

movimentos em curso no campo literário, traz também práticas que a crítica produzida por 

agentes que circulam também na academia tem adotado como forma de intervir nessa situação 

apontada por Cidinha da Silva. Como forma de nutrir um debate inicial sobre o tema, cito um 

trecho do texto que a pesquisadora Tatiana Pequeno escreveu para o Suplemento Pernambuco: 

 

 

as universidades públicas têm sido um celeiro importante para a manutenção de um 

espírito democrático que pense a literatura, e a poesia, claro, como também crítica da 

cultura. Com isso, não se trata de pautar a compreensão ou o fazer da poesia a partir 

apenas do identitarismo, mas de apontá-lo ou comentá-lo como “motiva-dor” dos 

processos estéticos da linguagem de muitos artistas e muita gente cuja história foi ou 

está guardada sob o silêncio da invisibilidade (PEQUENO, 2020, s.p).  

 

 

Assim, vejo, em pesquisadoras com as quais tenho afinidade, práticas políticas que 

considero alinhadas com posturas éticas, mas isso não quer dizer que todos os núcleos 

universitários tenham seu funcionamento orientado por uma só lógica e uma só conduta, seja 

ela ética ou não. O debate sobre agência e estrutura que tenho desenvolvido nesta tese se faz 

presente nesse contexto em que, devido a demandas de reconhecimento, a escritora vai até uma 

das instituições que podem contribuir para chancelar seu nome, mas não encontra o ambiente 

esperado, com o alcance sonhado. E, além disso, afirma ter caído nas armadilhas de alguém 

mal-intencionado. Como este trabalho tem demonstrado, o percurso da consagração é feito de 

percalços e disputas entre discursos e posições. Diante da denúncia de Cidinha sobre uma 

situação em que uma escritora se sente enganada, me coloco como leitora que busca ouvir e 

acolher suas reflexões para articular seus olhares na condução deste texto.  

 

*** 

 

Abro o exemplar de #Parem de nos matar que comprei naquele dia. Encontro, em letras 

douradas, o autógrafo, que diz: que este livro dialogue com suas inquietações. Penso: a questão 



108 
 

é exatamente essa, e também mais do que isso – a própria produção da autora me inquieta na 

medida em que não tenho impressões prontas sobre seu trabalho. Não se trata de uma obra que 

eu conheça inteiramente, tampouco sobre a qual eu queira estabelecer uma genealogia. Longe 

de querer apresentar sua biografia, vejo Cidinha da Silva como alguém que me apresenta 

camadas, caminhos em dispersão. Doutoranda, pesquisadora de políticas públicas de 

distribuição de livros; historiadora, atuante nos debates sobre movimento negro: trata-se de 

alguém com uma trajetória de fôlego e de muito trabalho, sobre a qual sinto que nunca teria 

domínio, mesmo se quisesse. Se procurasse por isso, a tarefa seria frustrada. Porém, muito mais 

interessante do que isso, a pesquisa é motivada por uma trajetória que se ramifica. E que me 

tira do lugar. 

Se os livros trazem em sua materialidade reflexos e recriações sobre imaginários, 

mentalidades, práticas, pensamentos, compartilhá-los é fazer circular esses imaginários. Quero 

abordar, neste capítulo, a literatura como atividade social, da qual não seria possível dissociar 

a circulação do texto literário, a figura da escritora e a da editora. Não pretendo, assim, construir 

uma visão globalizante do tema, construindo um esquema genérico; tampouco espero esgotar 

as possibilidades de mapeamento dos textos de Cidinha da Silva. Admitindo a impossibilidade 

de se atingir uma totalidade, e abraçando a parcialidade como modo de condução das atividades 

de pesquisa, busco, antes, pincelar pequenas questões, observações, pontos que ecoem na 

representação da escritora que também edita. Me interessa pensar em práticas. Seja ao pensar 

nas práticas da academia sobre as quais leio e as que observo – as de suas agentes, tanto quanto 

as práticas discursivas que as informam. Seja ao refletir sobre o campo literário e as relações 

entre mulheres que escrevem e mulheres que publicam mulheres. Este é um capítulo, então, 

sobre três ações: movimentar, vender, abrir caminhos.  

 

 

2.1 MOVIMENTAR 

 

Acredito na importância dos gestos em processo. Há alguns anos decidi que só 

compraria livros escritos por mulheres, como forma de posicionamento político, prática ética e 

investigação estética. Ao passo que passaria a ter a necessidade de pesquisar mais sobre a 

produção das mulheres no campo literário – pois essas não eram informações de tão fácil 

alcance nos meios que me informavam –, eu acreditava que esse gesto permitiria que de algum 

modo meus interesses se difundissem, que minhas escolhas provocassem algum tipo de efeito, 

ainda que mínimo. Ao mesmo tempo, vi florescerem projetos auto-organizados como o Leia 
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Mulheres, o Mulheres que Escrevem e o Mulherio das Letras. Enquanto já me interessava em 

saber mais sobre os clubes de leitura voltados às produções de mulheres, passei a tomar 

conhecimento de outros clubes, entre os quais chamam a atenção e merecem destaque os de 

proposição política antirracista, como o Leia Mulheres Negras e o Clube de Leitura Antirracista. 

Penso em uma ecologia do livro, pois considero que livros podem conter em si a ideia 

de movimento. Ou de sensibilidade, afeição: afetar-se e afetar a outras pessoas. Compreendo 

essa relação ecológica como feita de trocas e coparticipações, colocando-se à distância de uma 

ética da exploração e da concentração. Ela é, também, composta por atores que se afetam 

mutuamente. Feita de diferenças. Feita de leitoras que buscam encontros a partir da matéria 

lida. Feita de agentes que se entendem como construtoras de canais, artesãs, agricultoras. Ou 

como tecelãs, figuras que, para Silvia Rivera Cusicanqui (2010), constroem tramas alternativas 

e subversivas de saberes e práticas, ao propor relações de reciprocidade e de convivência. Penso 

na expansão. Na multiplicidade de vozes, sons, seres, fios, histórias. Ações individuais que 

ecoam em coletividades. Ações individuais podem reforçar instituições, ou podem questioná-

las. Podem reforçar o seu poder, ou podem, então, desmanchar os limites de sua atuação. 

Porque, embora simulem um funcionamento inalterável, as instituições não são imutáveis. 

Kolodny (1980), a quem me refiro com mais detalhes no terceiro capítulo desta tese, 

narra como a atividade da crítica feminista nos anos 1970, que se constituiu de gestos que 

seguiram na direção de uma revisão histórica do cânone estadunidense, fomentou uma 

renovação do catálogo das editoras. O papel de parede amarelo, de 1892, é mencionado em seu 

artigo, “Dançando no campo minado”, como um dos livros que foram publicados por editoras 

a partir dos movimentos de leitura da crítica acadêmica – e vale notar que esse é também um 

livro que consta das leituras dos clubes recentes no Brasil.  

Dentro da minha compreensão dos clubes de leitura, entendo que suas práticas 

convergem com aqueles gestos em curso, por parte da crítica, de atuar nessa ecologia: revolver 

métodos e conceitos sedimentados. Desenterrar livros, tais como Úrsula. Semear práticas que 

norteiem a proposição de outros critérios de valor. Tornar lidos, conhecidos, mencionados, 

debatidos, interpretados, divulgados, outros nomes – de livros ou de escritoras. Acompanhando 

todo esse movimento, a minha hipótese inicial para a construção da tese era a de que o campo 

literário passa por mudanças em um sentido de valorizar produções escritas por mulheres. Meu 

caminho para verificação desta hipótese incluía a análise de como editoras compartilham com 

sua comunidade de leitores números relativos a vendas, textos de divulgação de lançamentos, 

e como se relacionam com seus leitores e com as escritoras. Em uma perspectiva diacrônica, 

pretendia lançar um olhar sobre mudanças, no decorrer dos anos, em números de vendas, e 
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sobre uma possível transformação nos títulos publicados. O objetivo era estabelecer 

comparações tendo em vista um critério que se baseava na seguinte pergunta: os livros em 

circulação nas livrarias, divulgados nas revistas e nas redes das editoras foram escritos por uma 

mulher ou por um homem? Como tenho apresentado, e conforme discutirei mais 

detalhadamente no próximo capítulo, alguns foram os percalços que se colocaram entre esse 

planejamento e o que acabei por realizar. No entanto, no processo de escrita deste capítulo 

percebi que havia feito uma pesquisa sobre essas transformações de outro modo: olhando para 

o posicionamento de atores do campo literário que realizam práticas disruptivas. Ou seja, 

aqueles que, pelo tensionamento de discursos, imaginários e práticas, movimentam o campo. 

 

*** 

 

O trabalho de Heloisa Buarque de Hollanda é fundamental para esta pesquisa. Seu 

Explosão feminista, lançado em 2018, é ao mesmo tempo um sensor de questões que têm 

circulado e um elemento catalisador: ao menos para mim, este é um livro que abriu janelas para 

olhar o movimento de mulheres que se organizam para expor suas agendas. Entre a sua 

constelação de ensaístas, o livro traz mulheres pesquisadoras, testemunhas e formadoras de 

pensamentos em circulação nas redes das quais faço parte. 

Tendências e impasses (1994) havia sido um livro marcante em meus estudos para 

ingresso no doutorado, ao abordar importantes discussões propostas por mulheres que se 

voltaram a questionar projetos de construção nacional, ou que apontaram as falhas na 

historiografia quando esta opera um apagamento de mulheres e seus discursos. A seção final 

desse livro, que Heloisa lança na década de 1990 pela editora Rocco, traz indagações que se 

tornariam fundamentais para o desenho de meu olhar atual sobre gênero, fosse conceituando a 

produção de sexualidades como tecnologias; fosse apresentando o Manifesto ciborgue [1981] 

– um texto que, longe de me dar respostas, apenas me insuflou perguntas. 

 Como leitora informada pelas questões que fazem meu tempo e meu lugar, e tendo sido 

formada inclusive pela “escola” de Heloisa, não posso deixar de notar que a seleção que compõe 

o livro lançado em 1994 ainda não inclui textos produzidos por mulheres que falem de uma 

América Latina colonizada – ainda que trate do tema das intersecções de raça e gênero, e que 

traga um capítulo escrito pela indiana Gayatri Spivak. Essa é a paisagem que a mesma curadora 

passa a questionar no livro que organiza em 2018. Questiona e atua para promover alguma 

mudança, cuidando, ao mesmo tempo, para somar sem apagar o que foi feito antes. E mais: se, 

antes, ela foi a especialista, agora convoca mulheres a expor seu ponto de vista sobre lugares 
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de fala diversos. No calor do momento dessa efervescência, a pesquisadora se coloca como 

mediadora de uma multiplicidade de vozes, em escuta atenta. 

Alguns anos depois, novamente alternando a sua posição para a de mediadora que ouve, 

mas colocando mais ênfase sobre o ponto de vista que tem a oferecer, Heloisa lança uma coleção 

em que afirma desejar transmitir seu conhecimento às jovens dispostas a fazer parte do 

movimento de mulheres. A diferença é que agora a sua coleção contém, em todos os seus 

volumes, textos escritos por mulheres latino-americanas, sem deixar de lado algumas daquelas 

que estiveram presentes em seu Tendências e impasses, como é o caso de Donna Haraway. 

Considero a coleção um sucesso, com reimpressões constantes. Há uns meses 

acompanhei em uma rede social uma publicação que comunicava que algum dos volumes da 

coleção Pensamento Feminista estava em reimpressão. Na caixa de comentários da postagem 

perguntei qual foi a tiragem dos livros – sem sucesso, talvez em virtude da profusão de 

informações que circulam nas redes sociais. Após a conclusão da tese, escrevi, junto de minha 

orientadora, para a editora, com o objetivo de procurar um canal direto para nos informarmos 

sobre esses números, e os obtive: até junho de 2021, os dois primeiros livros da coleção 

somavam 24 mil livros impressos, e todos os quatro passavam dos 35 mil. 

Destaco essa informação porque considero a venda integral de tiragens como sinal de 

acerto. Como compreendo a formação do catálogo de uma editora em sua dupla face, de ao 

mesmo tempo canalizar alguns desejos de parcelas do público leitor e criar novos pontos de 

interesse, aspectos entrecruzados e inseparáveis, faço festa sempre que descubro que está 

esgotado um título que quero e que tenha sido publicado por uma editora independente. Ainda 

que seja necessário lidar com as frustrações de não conseguir acesso ao livro, tem também sabor 

de celebração a satisfação em saber que o número de leitores que o procuraram foi suficiente 

para fazer esgotar toda uma tiragem. 

Nessa nova série publicada por Heloisa, a pesquisadora e curadora ressalta a urgência 

do feminismo do século XXI quanto a colocar em sua agenda “a responsabilidade de recusar 

qualquer hierarquia ou prioridade na luta contra a opressão de todas as mulheres, em suas mais 

diversas características” (HOLLANDA, 2019, p. 20). Como exemplo desse posicionamento, 

destaco a participação de Lélia Gonzalez, que tem artigos publicados nos três volumes dos 

livros da coleção Pensamento Feminista. Já o Explosão feminista traz a participação de Cidinha 

da Silva, essa escritora que viria a ser um dos meus temas mais instigantes de pesquisa, e que 

me ensina que as mudanças que temos visto em curso não foram geradas agora. 

Na busca por apresentar uma mulher que fale de sua visão sobre o feminismo a partir 

do movimento negro, Heloisa Buarque de Hollanda convida Cidinha da Silva para compor o 
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conjunto de autoras que reúne no livro. No capítulo intitulado “De onde viemos: aproximações 

de uma memória”, Cidinha da Silva, como a historiadora que é, mostra a importância de um 

olhar histórico sobre o movimento feminista e suas relações com o movimento negro. A 

escritora declara: “existe uma percepção equivocada de que a roda foi inventada agora. As ações 

e construções políticas sólidas e transformadoras vêm sendo realizadas há décadas” (DA 

SILVA, 2018b, p. 253). Nesse sentido, Cidinha observa que, embora a expressão “feminismo 

negro” seja recente, isso não quer dizer que já não houvesse uma atuação de mulheres negras 

que apresentassem agendas pela justiça de gênero, como mostra a história de Lélia Gonzalez. 

Cito, então, um trecho em que Cidinha da Silva apresenta, em linhas gerais, um pouco 

da importância de Lélia Gonzalez para o pensamento feminista: 

 

  

Lélia Gonzalez é a precursora, no Brasil, de todas as mulheres negras 

que se identificam com os princípios filosóficos e políticos de eliminação 

da opressão sofrida e das desigualdades daí decorrentes e de promoção 

da nossa autonomia. Já no final dos anos 1970, Lélia, articulando 

questões ligadas à opressão de gênero, raça e classe, alertava sobre a 

interseccionalidade (sem usar a expressão) das violências sofridas por 

nós (DA SILVA, 2018b, p. 253-254). 

 

  

Destaco, então, o posicionamento que Cidinha da Silva assume ao demarcar a existência 

de uma separação entre os movimentos feministas e o movimento negro. Contando um pouco 

de sua história, a escritora relata a sua percepção de que, nas reuniões e eventos que reuniam 

mulheres negras no fim da década de oitenta, o movimento feminista era branco. Tinha, nas 

palavras da escritora, “cara e tom mais europeizados e intelectualizados” (op. cit, p. 256). E, 

enquanto Cidinha cita textos de mulheres que estabelecem argumentações no sentido de mostrar 

as limitações das políticas do feminismo em atividade nas décadas de 1980 e 1990, há outras 

pesquisadoras no elenco de Explosão feminista que apontam para um desencontro entre 

mulheres negras e a autodeclaração “feminista”. No capítulo “Nas artes”, Duda Kuhnert 

declara: “Definir-se somente como feminista é ainda mais complexo no caso das mulheres 

negras. É interessante como, nos depoimentos das artistas negras, elas hesitam em se dizer 

feministas e pautam imediatamente a questão racial” (KUHNERT, 2018, p. 79). 

Em diálogo com essas visões, essas agendas e esses problemas, Heloisa Buarque de 

Hollanda oferece um alerta para a necessidade de que o feminismo se afaste de um tom único. 

Essa talvez seja uma resposta possível – entre as muitas necessárias respostas – ao problema 
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para o qual as mulheres negras apontam quando nos mostram as exclusões operadas dentro do 

próprio feminismo. É preciso, ela declara, repensar nossas práticas, nossos modos de pensar, 

nossos horizontes de possibilidades: “novas solidariedades, novos territórios epistêmicos 

impõem urgência em ser sonhados” (HOLLANDA, 2020, p. 12). Na busca por encontrar formas 

de pensar que não sejam as da tradição europeia e centrada nas mulheres brancas, Heloisa 

destaca os feminismos decoloniais em sua proposta de ruptura epistemológica. 

No Explosão feminista, a pesquisadora acentua, também, a participação da Universidade 

em um sentido de arejar nossas formas de ver mundos, como destaca o capítulo de título “Na 

academia”. Angela Figueiredo, uma das vozes selecionadas pelas autoras do capítulo para 

compor o burburinho em reverberação no livro, constata: “Os negros, nós, negras, mudamos a 

academia. À medida que entram novos sujeitos na produção do conhecimento, eles reformulam, 

se apropriam, interrogam, elaboram novos objetos de pesquisa” (apud MORAES; DE FARIAS, 

2018, p. 231). No texto que trago ao início deste capítulo, Cidinha da Silva chama a nossa 

atenção para o fato de que essa mudança não se dá em todos os institutos, tampouco por parte 

de todos os agentes que atuam na Universidade como instituição. Essa não é, portanto, uma 

mudança que ocorra sem tensões e sem disputas. Posso relatar, entretanto, que acompanhei 

alguns reflexos da alteração dessa paisagem. 

Enquanto cursei graduação, pude observar uma mudança radical do perfil dos alunos 

que compunham as turmas que se reuniam nas salas de aula daquele prédio que havia sido, anos 

antes, o hospital psiquiátrico em que Lima Barreto esteve internado, apartado dos seus. Eu havia 

iniciado o ciclo básico em um curso de graduação restrito a alunas e alunos em sua maioria 

brancos, de classe média-alta e que podiam estudar em período integral, em um campus que 

não contava com restaurante universitário e que está localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Embora não sentisse afinidade ou desejo de partilha com a quase totalidade dos colegas de 

turma, não posso dizer que não faço parte desse grupo, com a ressalva de que, para a minha 

família, não foi fácil financiar meus estudos durante os quatro semestres de dedicação 

exclusiva. Nesse sentido, foi animador ver como a implementação das cotas e a criação do curso 

de comunicação em período noturno tornaram sensível uma mudança no perfil das pessoas com 

quem passei a cruzar nos corredores do prédio à época de minha formatura.  

É certo que esse percurso venha de bem antes do tempo em que passei a frequentar a 

Universidade. As Universidades adotaram as políticas de cotas graças a uma conjuntura 

favorável a partir dos anos 2000, mas essas pautas têm sido discutidas há décadas. Encontramos 

nos direitos de que desfrutamos o legado de outras gerações, que buscam ecoar seus desejos de 

fazer da Universidade pública um espaço democrático – e, por democracia, entendo a 
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possibilidade não só de representação, como também de participação, como propõe Nancy 

Fraser. Ou seja, não um lugar que em que as pessoas são representadas, mas um espaço em que 

possam falar de si, levando, para as esferas tradicionalmente reconhecidas como de produção 

de conhecimento, também suas visões de mundos. Sobre a difusão das discussões sobre racismo 

e a necessidade da adoção das políticas afirmativas no Brasil, Cidinha da Silva escreve: 

  

 

Se, na segunda década do século XXI, verificamos o crescimento 

da atuação de jovens feministas negras na web e mulheres negras 

competentes ocupando espaços significativos na televisão, nos 

telejornais e nos portais de notícias, é porque foram beneficiadas 

pela luta das mulheres negras organizadas dos anos 1980 até os 

dias de hoje 

(DA SILVA, 2018b, p. 260). 

 

 

A escritora destaca, nesse sentido, o ingresso das mulheres negras nos ambientes de 

pesquisa das Universidades e os movimentos organizados de mulheres nas ruas como fatores 

que possibilitaram a afirmação, apenas em tempos recentes, de um feminismo negro. 

Pesquisadora do tema das políticas públicas de incentivo à educação, personagem atuante em 

um programa de implementação de ações afirmativas promovido pelo Instituto Geledés, do qual 

passaria a ser diretora, Cidinha da Silva é uma importante voz quando falamos sobre relações 

entre movimento de mulheres, movimento negro e produção de conhecimento. No prefácio à 

edição de #Parem de nos matar!, lançado em 2019 como parceria entre a Kuanza Produções e 

a editora Pólen, Sueli Carneiro demonstra como a carreira da escritora não pode ser dissociada 

de uma trajetória como ativista pelos Direitos Humanos. Em um dos textos que compõem a 

coletânea, Cidinha da Silva diz:  

 

 

As cotas raciais foram (são) necessárias no país mais negro fora de 

África para garantir que mulheres e homens negros tivessem vez no 

ensino superior das universidades públicas brasileiras. Esse processo de 

luta pluralizou rostos, vozes, culturas e saberes no universo acadêmico 

ao impulsionar também as reivindicações de espaço para estudantes 
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oriundos de escolas públicas, indígenas, pessoas com deficiência e 

pessoas trans 

(DA SILVA, 2019a, p. 145).  

 

 

Chama a atenção no trabalho da escritora a frequência das referências à expansão do 

ensino universitário no país. Enem, ProUni, cotas raciais são parte do léxico de seus textos, que 

comentam a mudança na composição das universidades, “cada vez mais compostas por 

trabalhadores-estudantes” (op. cit., p. 75). Na crônica “Quem tem medo da universidade negra”, 

a escritora comenta que o processo de implementação de cotas tem contribuído não só para que 

possamos ver novos rostos nas salas de aula. A luta pelo acesso à Universidade, escreve Cidinha 

da Silva, “pluralizou rostos, vozes, culturas e saberes no universo acadêmico” (op. cit, p. 145). 

Na visão da escritora, essa circulação de novas vozes, culturas e saberes na Universidade se 

coloca como capaz de oferecer uma promessa: “a universidade negra apenas criará conforto 

existencial e epistêmico para os que só conhecem o desconforto. Porque o mundo é um conjunto 

de possibilidades, mais que um conjunto de realidades”, ela afirma (op. cit, p. 146). Talvez esse 

novo possível seja capaz de desestabilizar o cenário que a escritora observa, com revolta, em 

seu artigo sobre práticas extrativistas na academia. Esse tema faz deslizar a minha atenção para 

a sua atividade como cronista. 

 

*** 

 

Deixo Um Exu ao meu lado, me volto ao #Parem de nos matar!. Encontro uma escritora atenta 

e disposta a examinar notícias, artigos, jornais, novelas em circulação no início da década de 

2010. O contexto em que Cidinha escreve suas crônicas é o da rápida disseminação de 

informação nas redes, e da veloz resposta sobre o que acaba de ser veiculado. 

“Eu, cronista pessimista” é como a escritora se coloca na crônica de abertura do livro. 

Seu ponto de vista é o da “posição quilombola de observação de mundo (DA SILVA, 2019a, p. 

70). Cronista que se situa como alguém sentada em uma cadeira confortável, em um cômodo 

refrigerado com ar-condicionado (op. cit., p. 21). Que tem pouco tempo disponível para assistir 

à televisão por causa do trabalho criativo que tem a fazer (op. cit., p. 63). E que escreve sobre 

o que vê nas redes como reflexo das ruas. Ruas feitas de resquícios da escravidão; ciberespaço 

como “locus privilegiado para machistas, misóginos e racistas agredirem mulheres por meio de 

cusparadas de ‘volta à senzala’, ataques ao cabelo crespo e outros de conotação sexual” (op cit, 
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p. 23). Ruas e redes, ambos espaços de canalização do imaginário da Casa Grande que prevalece 

em nosso cotidiano. A casa-grande ainda não foi derrubada, diz Cidinha da Silva. Permanece 

nas estruturas institucionais, e permanece nas mentalidades, em nossos discursos e práticas 

cotidianos.  

 Assim teço contato com a escritora amplamente atuante nos debates sobre relações 

étnico-raciais no Brasil. Declarando: “Nós contamos nossos mortos há tempos quase 

imemoriais” (op. cit., p. 106), Cidinha fala sobre a perpetuação da colonialidade em nossas 

vidas, mostrando como a necropolítica é parte de nossa história. Demonstra, também, que um 

olhar atento pode evidenciar como sua presença se mostra nos programas de tevê que 

assistimos, nas produções de cinema de Hollywood, nos comentários que circulam nas redes 

sociais, nas partidas de futebol, na paisagem das manifestações organizadas para a retirada da 

presidente Dilma Roussef de seu cargo na Presidência da República. 

Grada Kilomba (2019 [2008]) foi, no meu percurso de leituras sobre questões raciais, 

elucidativa ao oferecer uma explicação didática sobre a compreensão de que o racismo é parte 

do nosso imaginário e do modo como as sociedades se estabeleceram a partir da experiência 

brutal da colonização. Aproximando-se de uma linguagem adotada na psicologia para uma 

compreensão da atividade de luto, a autora segmenta em etapas o processo pelo qual as pessoas 

brancas lidam com as políticas de reprodução do racismo. Kilomba então expõe: podemos estar 

na fase de negação, nos recusando a admitir que fazemos parte de uma sociedade que foi 

elaborada com gestos racistas – e que reproduzimos estes gestos, ainda que sem perceber; 

podemos continuar a nos colocar na fantasia de negação, vivendo os conflitos na forma de culpa 

ou vergonha. Podemos olhar para essa realidade de outro modo, passando a reconhecer que essa 

é uma parte integrante de nossa história; podemos agir, dentro de nossas limitações, no sentido 

de participar de um desejo de reparação desse cenário. 

As pessoas interessadas em escrever sobre as permanências do racismo mostram que 

ainda há muito o que fazer para mudar nossos comportamentos, nosso meio, nossa paisagem, 

nossos afetos, nossos sistemas de trocas, assim como as mentalidades nos espaços acadêmicos 

dos quais faço parte. Apontam, também, que a mudança passa tanto pelo micro quanto pelo 

macro. Tanto nas nossas escolhas quanto na implementação de políticas públicas. Em uma 

sociedade regida por padrões eurocêntricos, o racismo é, para Cidinha, um interdito escondido 

entre muitos outros discursos. Suas muitas manifestações compõem a complexa engrenagem 

que move a roda do mundo. Como cronista, Cidinha analisa esse cenário: 
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Discriminar racialmente e negar a discriminação faz parte da liturgia do 

racismo brasileiro, porque, por aqui, a gente é submetida ao absurdo 

cotidiano de provar que o racismo existe e de demonstrar que 

determinados comportamentos, os quais em qualquer lugar do mundo 

seriam entendidos como manifestações racistas, aqui são absolvidos pela 

intenção de não discriminar 

(DA SILVA, op. cit,. p. 61-62). 

 

  

 A crônica em que a autora discute a recepção da participação de dois jornalistas negros em 

uma edição do jornal nacional da Rede Globo demonstra como esse interdito se expressa. Para 

tanto, a escritora mostra as diferentes vozes que se colocam diante da escolha de Heraldo Pereira 

e Maria Júlia Coutinho para apresentar uma das edições do programa. Há os que não desejam 

mudanças no status quo para que não tenham ameaçados seus privilégios de herdeiros da casa-

grande (ibidem, p. 52). Os que dizem que são as pessoas negras que criam o racismo, os que 

generalizam afirmando que somos todos seres humanos. Além dos que se revestem do “xarope 

inócuo da meritocracia”, que a autora considera uma forma de arrogância escondida por trás da 

ingenuidade: uma forma de indicar como se resolveria o problema racial no Brasil, e pela 

prescrição de um comportamento para as pessoas negras. Entre as reações positivas observadas 

nas redes, Cidinha destaca o estranhamento. Trata-se, em sua visão, de uma postura que 

possibilita um debate. A celebração poderia vir acompanhada de olhares críticos sobre os 

cenários em que se situa esse episódio.  

Bolsa Família, Pec das domésticas se juntam a superávit primário e commodities quando 

Cidinha da Silva fala, em seu livro, de um contexto econômico que não se distingue de uma 

discussão sobre distribuição de renda. Biopoder, gentrificação e necropolítica são termos que a 

escritora maneja para falar sobre a relação entre Estado e população negra, sobre a situação das 

pessoas que moram em favelas, sobre a expulsão de famílias de regiões que se tornam foco dos 

empreendimentos imobiliários. Direito à terra, à cidade e à moradia aparecem ao lado do desejo 

de defesa dos bens comuns. 

Escritas entre 2012 e 2016, as crônicas tematizam não só a questão da representação e 

dos imaginários, mas também trazem uma abordagem sobre a distribuição de papéis e lugares 

de poder. Como mulher comprometida com o debate das relações étnico-raciais e as 

consequências políticas da exclusão de perspectivas de determinados grupos e singularidades, 

e a limitação do acesso a bens básicos a tais atores sociais, Cidinha da Silva comenta como as 
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atividades de ampliação dos direitos em esferas institucionais são importantes no debate sobre 

justiça e Direitos Humanos no país. Mais do que isso, as crônicas demonstram como os dois 

lados são inseparáveis, pois posições discursivas e posições sociais são indissociáveis. 

 

 

2.2 VENDER 

 

Começo a seguir o perfil @Cidinhadasilvaescritora no Instagram. É aí que o horizonte de 

leituras sobre essa escritora começa a se ramificar em mais muitas outras direções. Descubro, 

acompanhando as imagens e os textos que publica, uma produtora em intensa atividade, seja na 

replicação de textos escritos por seus leitores, seja na divulgação de seus projetos, na 

participação em eventos ou no desenvolvimento de cursos. Sobretudo, me intriga sua forma de 

escrita de si, a feitura de sua imagem como escritora.  

Logo ao início de janeiro de 2021, a página divulga a segunda edição do curso Vozes 

independentes no mercado editorial, organizado e promovido por Cidinha da Silva. A 

idealizadora aparece definida no material de divulgação como “uma escritora independente, 

experiente e vitoriosa com 18 livros publicados”. A cada entrevista, resenha ou evento com a 

participação da escritora, encontro o número de títulos publicados: 18, 16, 12, a depender da 

data de produção do texto. Este, publicado tanto no perfil no Instagram quanto no Blog da 

Cidinha, acrescenta ainda o tempo que sua personagem passou na estrada: 14 anos. E traz 

também o alerta: 

 

 

Se você tem um sonho de publicação, a gente quer problematizá-lo. 

Queremos plantar seus pés em solo firme, utilizar bem a calculadora 

junto com você, discutir estratégias de edição e circulação e construir 

um sonho real, executável, com resultados que te deixem feliz.  

(DA SILVA, 2021) 

 

 

No caso de Cidinha da Silva, chama a atenção que a pessoa que trabalhe em tantas 

frentes seja a mesma que, por um lado, se defina como uma escritora vitoriosa; e, por outro, 

enfatize a necessidade de manter os pés no chão quando aborda o tema da edição de livros. Essa 

personagem que fala ao mesmo tempo de sonho e cálculo, conciliando temas que podem parecer 

contraditórios, é sem dúvida intrigante, e aparece como uma figura marcante na paisagem do 

campo literário atual. 
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O interessante é que, na figura da escritora independente, reúnem-se em uma só a pessoa 

que produz os livros; a que assina os emails enviados para divulgar o código de rastreamento 

do pacote postado nos Correios; aquela que divulga notícias sobre suas publicações; a que 

aparece na foto impressa na orelha do livro. Aqui, distribuição e criação se fundem; produção 

e reprodução são complementares. Esse é um desenho que, aos poucos, passou a fazer parte de 

meu imaginário sobre a produção de livros – e se trata de um imaginário em constante 

transformação. Nos anos da minha breve experiência em casas editoriais, a figura da 

desenvolvedora de estratégias de contato com o público leitor ficava em uma sala distante 

daquela em que fica a mesa do editor. Contudo, minha experiência profissional em empresas 

que contavam com ao menos dezenas de profissionais envolvidos na produção dos livros é 

limitada. Sem dúvida, não se trata de um reflexo do que tenho visto no campo literário. 

As performances do escritor que trabalha para promover a própria imagem não são algo 

que tenha surgido agora. Não são novidades, na historiografia literária, as práticas de pessoas 

que produzem e vendem seus livros. Devemos lembrar que a iniciativa de imprimir e 

comercializar os próprios livros foi o aspecto que reuniu uma geração de escritores sob o nome 

de geração mimeógrafo. Além disso, quero ressaltar que o portal que registra os ISBNs no 

Brasil, agora sob os cuidados da Câmara Brasileira do Livro, permite que pessoas físicas 

solicitem o registro de sua publicação, deixando aberta a opção de publicar sem a mediação de 

uma casa editorial e seu CNPJ. O que desejo abordar, neste momento, são os diálogos entre as 

práticas de editores independentes, sobretudo Cidinha da Silva, e as disputas por visibilidade 

de que as mulheres têm participado no campo literário atual.  

 

*** 

 

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento do trabalho como pesquisadora, passei a me 

deter mais ao trabalho de editoras de pequeno porte, seja por meio de seu catálogo, seja 

acompanhando o trabalho de suas realizadoras. Entre estas, merecem espaço os nomes de Maíra 

Nassif e das editoras da casa Chão da Feira, que em suas redes no ambiente da internet 

frequentemente publicam materiais em que escrevem sobre a experiência de conduzir as 

atividades de produção de livros. No mesmo passo, vejo outras pesquisas lançarem um olhar 

sobre o trabalho de pequenas editoras que se mostram atuantes quando o tema é a participação 

de mulheres no campo literário; ou ainda sobre a atividade de escritores que precisam trabalhar, 

junto com as editoras, na divulgação de suas produções. Esses olhares partem de diversos locais: 

dos estudos de literatura contemporânea; dos estudos sobre edição de livros; da sociologia da 
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literatura. Considero que olhar para essas áreas de atuação estabelecendo seus diálogos e 

atravessamentos pode gerar imagens interessantes. 

No Instituto de Letras da UFF, por exemplo, a professora e pesquisadora Eurídice 

Figueiredo relata que, ao buscar mapear livros que tenham sido escritos por mulheres e que 

estejam em circulação atualmente, observou uma grande contribuição proveniente de editoras 

pequenas. Em um dos eventos de lançamento do livro Por uma crítica feminista: leituras 

transversais de escritoras brasileiras (2020), a autora conta que, dos 200 livros encontrados no 

levantamento inicial de sua pesquisa, 128 foram publicados por editoras pequenas. Os 

resultados que Eurídice Figueiredo relata talvez sejam decorrentes do modo como sua pesquisa 

procura responder a uma pergunta principal, apresentada na introdução do livro: “do que falam 

as mulheres?”. Uma pergunta que se desdobra na investigação de imaginários compartilhados, 

que, para a pesquisadora, revelam mundos plurais, heterogêneos, multifacetados. Ao buscar se 

aproximar de diversos posicionamentos, a autora acaba por ampliar, também, a cartela de 

editoras responsáveis pela sua circulação. 

Na ocasião da conversa sobre a produção do livro, Eurídice Figueiredo comentou, 

também, que tem observado um crescimento tanto no que se refere à publicação de livros 

escritos por mulheres, quanto no número de editoras em funcionamento atualmente. Acrescenta 

ainda que, ao divulgar a chamada para publicações no dossiê Escritas de autoria feminina 

(2020), notou, como parte da comissão responsável pela curadoria dos artigos, um volume de 

submissões maior do que o observado quando participou da organização de chamadas com 

outros temas. Destaco os comentários da pesquisadora não só pelos dados apresentados, como 

também pelo seu gesto de dar destaque a esses fatos. Considero que reunir e divulgar essas 

informações é também uma forma de contribuir para a movimentação do cenário.  

Ana Elisa Ribeiro é outra pesquisadora que se volta às investigações sobre a atuação de 

mulheres que se colocam à frente da produção de livros. Tendo avaliado que a própria história 

do livro no Brasil suprime os nomes das editoras mulheres atuantes na produção do que circula, 

a pesquisadora destaca, nos dias de hoje, uma presença que reivindica seu espaço. Há um 

burburinho no ar, gerado, em suas palavras, pelo “surgimento ruidoso e vigoroso de inúmeras, 

talvez incontáveis e incontornáveis, casas editoriais dirigidas por jovens mulheres, em larga 

medida a fim de publicar poesia e, em alguns casos, apenas autorias femininas” (RIBEIRO, 

2020a, p. 181). Ribeiro não só investiga projetos editoriais idealizados por mulheres, como 

também caracteriza os tempos atuais como propícios ao desenvolvimento de iniciativas que 

tenham em si essa marca. E compreende que, atualmente, as ferramentas úteis ao processo de 

produção de um livro são mais facilmente acessíveis. Ela nos diz:  
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Editar, hoje, em condições tecnológicas menos caras e mais 

horizontais, parece uma boa resposta à relativa dificuldade de encontrar 

espaço em grandes editoras. E é por esta razão, principalmente, que 

muitas editoras (mulheres) criam seus espaços, num empreendimento 

tão sério quanto aventureiro, como elas mesmas sabem (ibidem). 

 

 

Em sua análise desse cenário, a pesquisadora une a facilidade de acesso aos recursos 

tecnológicos a um momento em que mais mulheres desejam fazer parte do campo literário. E o 

fazem também como reação a apagamentos historicamente dados e reforçados. 

Entre as produções de Ana Elisa Ribeiro, é muito relevante seu livro recente, posto em 

circulação com a mediação da Zazie Edições. A editora Laura Erber, que conduz as atividades 

da Zazie, tem como projeto a publicação de livros em PDF, com acesso livre e gratuito. Em 

uma entrevista (ERBER et.al., 2020), a editora, professora e pesquisadora destaca que, em meio 

a um cenário no qual as Universidades recorrem predominantemente aos arquivos digitais como 

forma de acesso à pesquisa, decidiu fundar uma editora que pudesse fornecer uma contribuição 

a esses agentes. Acompanhando o perfil de Laura Erber no Facebook, descobri o bonito livro 

escrito por Ana Elisa Ribeiro. Em Subnarradas: mulheres que editam (2020b) – parte da 

“Pequena biblioteca de ensaios” organizada pela Zazie –, a pesquisadora, vinculada ao Cefet-

MG, constrói um ensaio para contemplar movimentos que identifica no panorama da publicação 

de livros não só no Brasil, como também em outros lugares do mundo. 

A hipótese apresentada no livro de Ana Elisa Ribeiro é a de que, apesar de subnarradas, 

inenarradas, apagadas, através dos tempos na história do livro houve mulheres que fizeram bons 

trabalhos à frente das instâncias de produção de livros. Um desses exemplos é o de Maria 

Mazarello. Ribeiro assim relata a sua história: “Mazza, como é chamada, aprendeu os ofícios 

do livro depois de trabalhar como faxineira em gráficas mineiras. Com o aprendizado ali 

construído, passou a atuar em outras frentes, até chegar à sua própria casa, que, em 2020, conta 

quase quatro décadas de existência” (RIBEIRO, 2020b, p. 12). Contando essa história, Ribeiro 

deseja mostrar que há em curso iniciativas no sentido de dar visibilidade a histórias como a de 

Mazza. A escolha de lançar os holofotes a trajetórias como essa se dá, como argumenta sua 

escritora, com uma constatação de que: “a) a importância de também investigar as editoras tem 

sido notada; b) essas pesquisas têm sido produzidas em várias partes do mundo” (op. cit, p. 46-

47). Obviamente, isso também pode ser notado no Brasil.  

Em convergência com o que Ana Elisa Ribeiro apresenta, a relação entre mulheres e 

edição está marcada em um dos trabalhos que Pierre Bourdieu realizou não na América Latina 
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atual, e sim na França, nos anos 1990. O autor nos conta, no artigo “Uma revolução 

conservadora na edição” (1999 [2018]), que a figura mais frequente em sua coleta de dados 

sobre editoras pequenas é a de mulheres, com formação universitária, de classe média ou um 

pouco abastadas. Essas são pessoas que tentam cuidar de todos os aspectos da produção de seus 

livros, e que trabalham bastante na pesquisa para encontrar títulos que mereçam ser publicados, 

de autores ainda não estabelecidos no campo, pois estes são os que permitem que se firmem 

contratos de menor custo. Já nos grandes conselhos editoriais de corporações transnacionais, 

ou seja, nos cargos de decisão de maior destaque, a figura predominante é a masculina. 

O que é interessante nessa discussão é que Bourdieu argumenta que a força que promove 

transformações do campo é movida pelo trabalho das pequenas editoras, aquelas que trazem 

novos atores para disputar espaço e arejar as práticas. Já os grupos consagrados têm como 

objetivo adquirir os direitos para publicar os que já contam com algum capital simbólico. Nesse 

contexto, as reuniões dos comitês das grandes corporações são o que Bourdieu chama de 

desencantadas: o espaço de decisão nesses ambientes é tão reduzido que o trabalho se torna 

uma atividade com um quê de decepção, uma vez que não há espaço para as decisões audaciosas 

de publicar novidades. Se não for pela ação das organizações independentes que precisam 

publicar livros a preços baixos, o campo permanece estagnado, reproduzindo o que já circula, 

ele nos conta. 

Em um dos artigos escritos por Ana Elisa Ribeiro, encontro um depoimento da editora 

Maíra Nassif. Para falar sobre o trabalho das editoras independentes no Brasil, a idealizadora 

da casa Relicário destaca: “muitas fazem um trabalho incrível de investigação e curadoria, 

trazendo ao nosso mercado autores e autoras que as grandes editoras não publicam, apostando 

em desenhos gráficos audaciosos e inclusive com procedimentos mais artesanais” (NASSIF, 

apud RIBEIRO, 2019, p. 237). É patente que o discurso sobre uma boa edição feita pelas 

pequenas casas está, na declaração de Nassif, permeado por um senso de ousadia. Esse trabalho 

de ampliação dos espaços de possibilidade está, em sua visão, na construção do livro em seus 

aspectos gráficos, na realização de uma impressão fora dos modelos industriais e na seleção de 

nomes a serem publicados. Merece ênfase, também, que a editora se refira ao seu trabalho como 

inspirado pelo que vê em ação a partir dos gestos de outras editoras, enfatizando um olhar de 

admiração. 

A articulação entre o trabalho de pequenas editoras merece atenção a partir do caso da 

publicação dos livros de Audre Lorde no Brasil – tardia, diga-se de passagem. No ano de 2020, 

tive acesso, a partir da página de Maíra Nassif, no Facebook, à informação de que algumas 

casas editoriais fariam publicações em parceria. A Relicário, a Bazar do tempo, a Ubu e a 
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Elefante divulgaram juntas a produção de A unicórnia preta, Entre nós mesmas, Sou sua irmã 

e Zami. Pude acompanhar o lançamento do livro produzido pela Relicário, que reuniu, em uma 

conversa, mulheres negras atuantes como profissionais do livro. No evento, a tradutora 

Stephanie Borges estava ao lado de Cidinha da Silva, responsável pela redação do prefácio a 

um dos livros.  

Em relação ao jogo de riscos que envolve a publicação de livros, Cidinha da Silva afirma 

que, editando os próprios títulos, consegue fazer apostas que outras editoras não assumiriam. 

Sobre os livros que publicou por meio de sua editora, declara:  

 

 

podem-se ter projetos arrojados que gerem insegurança de investimento 

por parte de editoras bem estabelecidas e para as pequenas pode 

configurar uma aposta muito alta, mas, se você acredita no projeto e 

reúne condições de execução, você se autopublica. 

Fiz isso com os dois volumes iniciais da série que reúne minhas melhores 

crônicas. Acho muito difícil que outra editora além da minha se 

interessasse pelo projeto. Fiz 2.000 exemplares do primeiro volume 

(Exuzilhar) e 1.000 do segundo (Pra começar), do primeiro vendi 1.300 e 

no segundo 800 cópias em um ano. Considero que a aposta vingou. 

(DA SILVA; MULHER DE PALAVRA, 2020, s.p.) 

 

 

O fragmento permite obervar uma distinção traçada pela autora entre o posicionamento 

das pequenas e o das grandes editoras: enquanto as primeiras muitas vezes não podem apostar 

alto nas tiragens, as maiores, que contam com maiores orçamentos e fundos a que podem 

recorrer, muitas vezes não desejam fazer os investimentos. Em uma posição que fica entre 

ambas, a autora consegue fazer propostas ousadas na escolha de textos que irão compor o 

catálogo da sua editora, publicando-os e mantendo, ainda assim, contratos com outras casas. A 

autopublicação é, assim, uma forma de somar ao que as editoras já têm feito. 

Segundo Ana Elisa Ribeiro, o tempo que Maíra Nassif investe nesse trabalho é de dez 

horas diárias. Convergindo com o que aponta Bourdieu, esse parece um trabalho a que a editora 

dedica um amplo investimento de tempo, mas é também um trabalho que podemos chamar de 

encantado com a possibilidade de pesquisa e descoberta de títulos que podem vir a ser 

publicados. Aliás, se o sociólogo francês afirma que muitas vezes o trabalho da editora aparece 

revestido da illusio, a crença fetichista, apaixonada, no que será publicado, talvez eu mesma 
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compartilhe desse sentimento. Entendo que essa se diferencia da illusio que apresento à 

introdução deste capítulo, que compreende a atividade de escrita como ato genial. No caso da 

produção de livros feita por meio de um trabalho de pesquisa, que encontre escritoras que soem 

relevantes e de algum modo importantes, não se trata de uma questão de genialidade: meu 

sentimento se dá neste momento em que há mudanças no sentido de abrir os horizontes dos 

nomes que merecem ser valorados no campo editorial, incluindo em sua paisagem a 

participação de mulheres negras e latino-americanas.  

 

*** 

 

Descubro o Blog da Cidinha. Acesso a página e vejo se abrir uma amplitude de conteúdos que 

permitem alguns estudos de seu olhar sobre o campo. A cartela de variedade dos textos que 

encontro na página é vasta. Sua produção vai desde a divulgação de entrevistas que, como 

escritora, Cidinha da Silva forneceu a jornais e Websites; passa pela publicação de crônicas de 

autoria própria; se estende à reprodução de imagens e resenhas que seus leitores postaram nas 

redes sociais; se desdobra na divulgação de eventos em que estará presente, e de informações 

sobre os cursos que oferece. Chega ao lugar de uma revista, escrita por quem promove e 

comenta os trabalhos de escritores que admira.  

Me enveredo nessa profusão de conteúdos que Cidinha da Silva publica em seu blog. 

Em uma de suas postagens, a escritora aborda o tema da participação das mulheres no cenário 

editorial brasileiro contemporâneo:  

 

 

Durante uma mesa de debates, quando nós, as escritoras convidadas, 

recebemos uma pergunta sobre publicarmos ou não por editoras de 

mulheres, uma colega posicionou-se defensiva e argumentou que não era 

fácil encontrar tais editoras, eram muito poucas. Na minha resposta, 

num exercício rápido, listei as editoras pelas quais eu publicava e me dei 

conta de que a maioria era de mulheres. 

(DA SILVA, 2020a, s./p.)  

 

 

A argumentação se dá, então, por uma divergência: ao passo que destaca a variedade de 

títulos que teve sucesso em publicar junto de mulheres editoras, a escritora apresenta seus dados 

em contraste com o discurso de outra personagem, que declara ter dificuldades na tarefa. Com 
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a intenção de mostrar que não são tão poucas as mulheres que coordenam editoras, a postagem 

soma, então, oito nomes de casas editoriais junto das quais a escritora já publicou. Se incluirmos 

a Kuanza Produções, que Cidinha da Silva mantém e pela qual publica seus livros, são nove as 

editoras que têm, ou tiveram, em algum momento, o seu nome como parte do catálogo. 

Ela conclui a postagem com a declaração: “esse texto é só para registrar nos anais da 

História que houve uma escritora negra que publicou um montão de livros por um monte de 

editoras de mulheres” (DA SILVA, op. cit). A postagem enfatiza, desse modo, uma intenção 

de dar visibilidade a um cenário no qual as mulheres têm uma participação não tão evidente, 

embora sejam muitas. Junto disso, a escritora associa sua imagem à de escritora procurada por 

editoras diversas.  

Se venho pensando as relações entre agentes e movimentos de disputas dentro do campo, 

Cidinha da Silva se mostra uma preciosa fonte sempre que publica textos em que fala do próprio 

trabalho. No texto “O Jabuti 2020, estive lá dentro”, após falar de sua participação na escolha 

do melhor livro na categoria crônicas, a escritora explica como se dá o funcionamento do 

sistema de avaliação do júri do Prêmio Jabuti. Comentando sobre os parâmetros avaliativos da 

premiação, que se baseiam na distribuição de notas a um dado universo de livros, ela compara 

esse sistema com outros, de outras premiações nas quais esteve no júri: 

 

 

já participei de processos totalmente subjetivos de avaliação de 

romances, em que a avaliadora criava seus próprios critérios e acho isso 

um tanto desesperador. 

Depois rolava a reunião com os colegas de grupo avaliador, o encontro 

(ou confronto) de subjetividades. Não gosto disso, prefiro sistemas 

objetivos de avaliação e atribuição de notas de acordo com aspectos bem 

definidos, porque os critérios minimizam o fogaréu de egos, a disputa de 

conhecimento sobre o sistema literário, sobre teoria literária, sobre a 

leitura (ou não) dos clássicos, firulas da ordem dos umbigos em 

detrimento da avaliação do texto. 

(DA SILVA, 2020f, s./p) 

 

 

Ao abordar o trabalho que realiza, e detalhando como o faz, ela nos fornece curiosidades 

interessantes sobre os bastidores da premiação, ao passo que se coloca como uma voz que de 

alguma forma se destaca no campo. Enquanto, em outras postagens, declara ser longo seu tempo 
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na estrada; enquanto soma o número de títulos e exemplares que têm seu nome e que estão em 

circulação, a escritora une a esse conjunto a sua participação em prêmios na condição de 

membro do júri. Esses três são os principais aspectos apontados por Bourdieu como os 

constitutivos na determinação do capital simbólico: 

 

 

Para avaliar o capital simbólico ligado a uma editora e a seu nome e, por meio deles, a 

todos os seus membros e autores, é necessário se apoiar em um conjunto de 

características que contribuem para a representação coletiva dessa editora como 

pertencente à “nobreza” da profissão: a antiguidade (que, em todos os universos sociais, 

está associada à nobreza), a importância e a qualidade do fundo de catálogo, medido 

pelo número de escritores consagrados e clássicos, e, em particular, pelo número de 

agraciados com o Prêmio Nobel. (BOURDIEU, 2018, p. 200) 

 

 

Bourdieu entende que os prêmios literários conferem às editoras, assim como aos nomes que 

compõem o seu catálogo, um prestígio carregado de densidade suficiente para ser convertido 

em capital. Nesse sentido, é relevante observar que, ao narrar a experiência de estar na posição 

de jurada que avalia trabalhos de colegas, a escritora se coloca como parte desse jogo de 

distribuição do poder simbólico, mas de forma aparentemente desinteressada. Na posição de 

quem apresenta críticas às relações que os agentes dessas premiações estabelecem entre si, e 

apontando para formas de avaliação que considera mais justas, Cidinha da Silva constrói para 

si a imagem de uma pessoa que tem experiência suficiente para mostrar como o sistema 

funciona. Assim como se coloca como alguém que fala de dentro do Jabuti, ao receber o Prêmio 

da Biblioteca Nacional, a escritora se mostra consciente das relações entre as premiações e a 

posição dos agentes no campo:  

 

 

A memória da rede social avisa que há um ano Um Exu em Nova York 

era premiado pela Biblioteca Nacional na categoria contos. Nunca 

recebi qualquer comunicado formal, soube pela imprensa (...). Sem 

problemas, a distinção do prêmio é o que importa 

(DA SILVA, 2020c). 

 

 

 

Cidinha da Silva fala, assim, sobre o campo, assumindo a posição de alguém que está dentro de 

seu jogo de forças, e, em lugar de denegá-las, as torna tema de sua escrita. Demonstra, então, 
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um olhar ao mesmo tempo crítico – tanto sobre as posturas de seus colegas, quanto sobre as 

regras do jogo –, e prático, quando se refere à utilidade do prêmio para a sua carreira. O 

interessante é que, em minha leitura, a escritora desenha para si uma imagem de alguém realista. 

Embora jogue o jogo da distinção, Cidinha da Silva parece fazê-lo declaradamente, tendo 

consciência das relações implicadas nas posições que assume. 

À medida que encontro a elaboração de histórias e a expressão de opiniões sobre as 

esferas em que circula, vou colhendo traços da imagem que Cidinha da Silva desenha de si 

mesma, em seu exercício de autorrepresentação e sua performance de criadora. Um dos dados 

que encontro, raro de obter na paisagem dos conteúdos que as editoras divulgam sobre seu 

trabalho, está no número de livros que tem publicados. Bourdieu observa em suas pesquisas: é 

comum que as editoras mantenham em segredo os dados sobre tiragens das edições que colocam 

em circulação. Esconder quantos livros foram impressos parece ser parte da mística do valor de 

muitas casas editoriais, algo como parte de um jogo em que o blefe acaba por construir uma 

imagem prestigiosa. Para a felicidade desta pesquisa, essa não é uma preocupação da escritora 

e produtora que escolhi estudar. Cidinha da Silva não só mantém registros sobre a circulação 

de seus escritos, como também divulga detalhes sobre o processo de publicação de seus livros, 

possibilitando o acesso a estas informações. Em seu blog, encontro a postagem de outubro de 

2020: 

 

 

Contem comigo: 

Os nove pentes d’África (novela) - 13.000 

Um Exu em Nova York (contos) - 6.500 

#Parem de nos matar! (crônicas) - 4.500 

Sobre-viventes! (crônicas) - 4.000 

O homem azul do deserto (crônicas) - 3.000 

Cada tridente em seu lugar (crônicas) - 3.000 

Kuami (romance para crianças) - 3.000 

Oh, margem! Reinventa os rios! (crônicas) - 2.000 

Baú de miudezas, sol e chuva (crônicas) - 2.000 

O mar de Manu (conto) - 2.000 

Exuzilhar - melhores crônicas de Cidinha da Silva, vol.1 - 2.000 

Africanidades e relações raciais: insumos para políticas públicas na 

área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil (ensaio) – 1800 

Pra começar - melhores crônicas de Cidinha da Silva, vol.2 - 1.000 
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Canções de amor e dengo (poemas) - 1.000 

Racismo no Brasil e afetos correlatos (crônicas) - 1.000 

O teatro negro de Cidinha da Silva (dramaturgia) – 500. 

(DA SILVA, 2020d, s./p.)  

 

A postagem sobre os livros em circulação é importante no sentido de mostrar a variação 

do tamanho das tiragens, a depender do título impresso, e também da casa editorial que conduz 

a sua produção e sua distribuição. Da lista chama a atenção o volume de exemplares já 

impressos do livro Os nove pentes d’África. Publicado pela já mencionada Mazza Edições e 

classificado como infantojuvenil, o título foi selecionado para o programa PLND, de adoção de 

livros em escolas. A questão da adoção escolar é frequente na discussão sobre políticas 

editoriais no Brasil, e ganhou mais ressonância quando se intensificaram os cortes nas verbas 

destinadas à educação, por parte do Governo Federal. As editoras viram seus orçamentos 

sofrerem grande redução, e os números que Cidinha exibe demonstram por quê: distribuir livros 

para programas de incentivo à leitura e à educação é uma forma de fazer circular tiragens em 

centenas de turmas escolares, centenas de milhares de alunas e alunos, incontáveis bibliotecas. 

Após ter colhido os dados para compor este capítulo, acompanhei em suas redes a 

divulgação sobre a distribuição de mais milhares de exemplares a escolas públicas. Os exatos 

156.678 livros que Cidinha revela que serão distribuídos alteram a conta que a escritora divide 

com sua comunidade de leitores. Se, na postagem que cito, de outubro, a ecritora somava, com 

orgulho, seus 50 mil exemplares já impressos, em dezembro o total quadruplicou, alcançando 

os 200 mil. O número de livros escritos por Cidinha e impressos, seja por seu selo, seja por 

editoras parceiras que publicam seus títulos, está em rápida transformação, o que torna essa 

lista rapidamente defasada. 

O interessante no modo como a escritora apresenta esses dados é que seu enfoque não 

está em exemplares vendidos, e sim em número de livros em circulação. Enxergo, nesse 

contexto, que a lógica de obter dinheiro com vendas, de importância inegável, aparece 

acompanhada também da demonstração da satisfação em ver cumprida uma parte de seu projeto 

como escritora, ao poder compor o acervo de bibliotecas ou chegar a seus leitores. 

Vale destacar que, entre as editoras que publicam os livros da autora, estão a editora 

Pallas, a Mazza e a Nandyala, as quais aparecem, na pesquisa de Luiz Henrique de Oliveira, 

como parte de grupos chamados de Quilombos Editoriais. O pesquisador os define da seguinte 

forma: “Possuem nítido projeto de intervenção político-intelectual a fim de criar debates e 

formar leitores sensíveis à diversidade em sentido amplo. Espaços de ação e resistência ao 
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bloqueio tácito no campo editorial brasileiro” (DE OLIVEIRA, 2018, p. 195). Essas editoras 

teriam, em sua visão, o “explícito propósito de alterar as configurações do imaginário social 

predominante” (op. cit), sobretudo em relação ao racismo. 

Nesse contexto, desejo destacar que, a partir dos números que Cidinha apresenta, os 

Quilombos sobre os quais o pesquisador Luiz Henrique de Oliveira lança seu olhar, longe de 

serem grupos que têm poucos livros em circulação, trabalham com a aposta de que encontrarão 

leitores. Marília Barcellos (2006) afirma que, no panorama das editoras que pesquisou em sua 

tese de doutorado, as microempresas costumam imprimir até 1.000 exemplares por tiragem; as 

pequenas produzem até 3.000, e, as médias, por volta de 3.000 e 5.000. As renovadas 

impressões de Um Exu em Nova York confirmam esta aposta como um acerto. Cidinha conta 

em uma entrevista que uma das tiragens do livro foi de 1.500 exemplares. A segunda, de 2.000. 

A terceira, descubro em seu blog, foi de 2.500. 

Embora se defina como escritora independente, Cidinha da Silva não tem como projeto 

ser publicada pelas editoras pequenas: “Dia desses um editor me procurou e justificou a demora 

para fazê-lo porque imaginou que eu não quisesse publicar por ‘editora grande’. Bobagem, 

minha gente. Quem tem medo do mar é peixe de lagoa” (DA SILVA, 2020b, s./p.). O mote da 

crônica é, então, o de que aprender a guerrear dentro do que chama de mandíbulas do mercado 

é uma necessidade de sobrevivência. Essa não é a única situação em que Cidinha se refere ao 

mercado de livros por meio de expressões bélicas. Em um artigo para o site Jornalistas livres, 

comenta que fazer parte de eventos como a Flip traz algumas vantagens, entre as quais atrair 

“as editoras mais estruturadas e com mais poder de fogo no mercado” (DA SILVA, 2017, s./p.). 

A autora declara que, nesse contexto de disputa, suas batalhas são as cotidianas, que realiza 

estabelecendo condições justas de troca, embora, como afirma, não seja peixe de lagoa, 

tampouco peixe pequeno. 

Convergindo com um cenário em que se notam mudanças na participação de mulheres no 

campo editorial, destaco que, recentemente, a escritora informou que a Editora Perspectiva irá 

publicar um de seus títulos, o que aponta para uma expansão também no número de editoras 

com as quais estabelece contratos. Essa nova notícia abre também caminho para imaginarmos 

que seus livros passarão a circular em mais espaços, agora fora do âmbito das editoras que têm 

nas feiras e no contato direto com o leitor seus maiores canais de venda. 

Nesse sentido, embora valorize o trabalho de mulheres que atuam em editoras 

independentes, Cidinha não procura se restringir a um modelo de publicação, tampouco a um 

perfil editorial. Sua busca parece ir no sentido da variedade de suportes, seja no formato de 

livros, de postagens em redes sociais ou de vídeos no Youtube, como o seu recente Almanaque 
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Exuzilhar, em que, como editora e agitadora cultural, tem o papel de apresentadora, convidando 

outros artistas a falar sobre seu trabalho e suas visões de mundo. Visões tecidas a partir de uma 

ideia ampliada sobre o que é a política: “Gosto muito do campo da política e o entendo como 

uma forma de gerir a vida (negociar conflitos) e promover direitos, principalmente para as 

pessoas mais desprotegidas social e economicamente. A política atravessa a minha obra”, 

declara na ótima entrevista a Oluwa-SeyiSalles Bento (2019, p. 314). Essa escritora, que faz 

parte de uma variedade de selos editoriais, parece apostar na multiplicidade. De formatos. De 

gêneros textuais diversos como a crônica, as peças teatrais, o conto curto. 

 

*** 

 

Em uma reunião de um clube de leitura, Aline Bei esteve presente para conversar com leitoras 

e leitores sobre o seu O peso do pássaro morto (2017). O encontro merece destaque, 

inicialmente, pela atmosfera nutrida no decorrer da conversa. Tendo escrito uma prosa poética 

em que a protagonista passa por sucessivas violências de gênero, sejam materiais ou simbólicas, 

as temáticas da perda, do luto e do silenciamento foram pontos-fortes abordados pela escritora 

e pelas participantes do encontro. Nesse contexto, a reunião teve como marca a abertura da 

escritora às intervenções das participantes, que, por seu lado, narraram experiências vividas e o 

modo como viram suas dores e traumas ecoados a partir do contato com o texto. 

Chama também a atenção a trajetória de Aline Bei. No encontro, a escritora relatou que 

o livro foi escrito como parte das atividades de uma oficina de escrita promovida por Marcelino 

Freire. Em comum na trajetória de Aline Bei e Cidinha da Silva está a passagem de suas 

produções pelo olhar atento de Freire. O escritor de Contos Negreiros, Rasif e Angu de sangue 

é, também, um grande agitador cultural, criador de redes e promotor de novas vozes, com o tato 

de quem, para Heloisa Buarque de Hollanda, é um leitor que nunca erra em suas indicações de 

pessoas promissoras (DE HOLLANDA, 2019, p. 50). Para Cidinha da Silva, o escritor foi um 

incentivador, ao dizer que a escritora poderia reunir suas produções em um livro. Junto de Aline 

Bei, Marcelino participou da escrita, da produção e do lançamento de O peso do pássaro morto 

(2017), em um projeto de incentivo à publicação de novos nomes. Nessa atividade, o escritor 

pernambucano escolheria, junto de uma banca, uma obra a ser impressa com seu selo. É 

marcante que, tendo seu livro publicado, e após vencer o concurso do Prêmio São Paulo de 

Literatura, Aline ainda comercializa seus livros por conta própria. Na ocasião da reunião, 

algumas pessoas presentes relataram ter comprado O peso do pássaro morto via Facebook, com 

entrega efetuada pela autora via Correios. 
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Em uma entrevista, a escritora narra: “Eu, como autora, vendo meu próprio livro pela 

internet. A minha editora é independente, está em poucas livrarias. Quando o lancei, sabia 

que ia ter que pôr meu livro debaixo do braço” (BEI; CERVANTES, 2019). Ao curtir a página 

de Aline Bei na rede social, também recebi uma mensagem que acentuava a possibilidade de 

comprar exemplares de seu livro, e considerei essa uma forma tão ativa de formação de rede de 

leitores que dei continuidade à conversa, para comprar mais um exemplar de seu livro sem a 

mediação de livrarias. Talvez pelo prazer de ter contato com a produtora do livro; sem dúvida 

como gesto decorrente do desejo de prestigiar o seu trabalho. 

No tema dos escritores e das escritoras em atividade atualmente, algumas pesquisas 

abordam também a venda de livros como complementação aos esquemas de divulgação e 

distribuição que as editoras mantêm. Por exemplo, nas pesquisas em que se volta à questão da 

visibilidade das mulheres no campo da literatura escrita atualmente no Brasil, a professora Ieda 

Magri, da UERJ, dá espaço às estratégias de escritoras que procuram, por conta própria, 

divulgar seus escritos. Nessa discussão, cita o blog pessoal da escritora Ivana Arruda Leite, que 

declara: 

  
  

Como eu quero muito que meus livros cheguem ao maior número possível de 

leitores (se não, pra que escrever?), desde outubro do ano passado [2014] 

venho exercendo bravamente a função de escritora-mascate e vendendo meus 

livros de mão em mão pelas redes sociais (afinal, alguma serventia eles têm) 

(LEITE, apud MAGRI, 2015). 

 

 

O relato que Ieda Magri apresenta nos permite observar que, para a escritora 

entrevistada, essa tarefa é um desafio, como evidencia o termo “bravamente”. Trata-se de um 

olhar distinto daquele que Bei apresenta.  

Na sociologia da literatura, o pesquisador Marcello Poncai Stella identifica o recurso a 

estratégias que permitam que escritores divulguem o próprio trabalho como um reflexo da 

precarização das relações de trabalho no campo. Com um olhar que une os estudos de literatura 

e a sociologia, Stella afirma: “na maioria dos casos, precarizados, os autores têm encarado o 

enfrentamento cada vez maior das pressões econômicas: estratégias de marketing, estratégias 

de venda de seus livros, necessidade de auto-divulgação de si e de suas obras” (STELLA, 2018, 

p. 170). É interessante que o pesquisador atribua essas estratégias a um cenário de precarização. 

De meu ponto de vista, esse não é um fato decorrente da precarização tão somente ou 

principalmente. Ainda que o seja em parte, me parece ser, sobretudo, uma decorrência da 
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descentralização: enquanto proliferam as editoras em atividade, também se multiplicam os 

perfis de quem tem seu nome na capa do livro.  

Da parte de Aline Bei, destaco que mesmo com o primeiro lugar no Prêmio São Paulo 

de Literatura, as vendas feitas pela internet tiveram continuidade. A escritora diz: “isso não me 

incomoda. Acho uma delícia esse contato com os leitores. Eu envio pelos correios, faço 

dedicatória, gosto de estar perto dos leitores, de saber quem está me lendo, formar leitores. Isso 

tudo me interessa.” (BEI, op. cit., s./p.). A partir do comentário da escritora sobre manter a 

relação com leitores apenas por vontade, por considerar essa uma atividade que interessa, e 

talvez também como uma estratégia de autorrepresentação como escritora simpática e sociável, 

o que a aproxima de outras pessoas, pergunto: se houvesse garantia financeira de uma boa 

remuneração por suas atividades, escritores deixariam de promover a sua imagem? Sem querer 

dar uma resposta a esta pergunta, suponho que, em alguns casos, pensar em interesses que vão 

além do sustento – como, por exemplo, o desejo de ser lida, de participar de debates, 

movimentações, e de intervir na cena pública – talvez seja uma forma de desmontar conclusões 

que entendem a autodivulgação de uma escritora como necessariamente o sintoma de um 

problema. 

 

 

 

2.3 ABRIR CAMINHOS 

 

Volto a Um Exu em Nova York. Quero contemplar as mulheres representadas com densidade 

nos contos que compõem o livro. As que cruzam com figuras desconhecidas e ressignificam os 

próprios percursos e as escolhas de vida após esses encontros. A que teme os neofascistas na 

rua escura e que permanece caminhando, apesar do medo. A que interfere no crime de 

intolerância religiosa de invasores de um terreiro. A que presencia a oferenda de flores em um 

rio. As que amam mulheres. 

Me concentro nas personagens de leitoras e escritoras. Estas se apresentam na forma de 

jovens que frequentam a Universidade pública recém-aberta. Estão também na personagem 

solitária que lê Natalia Borges Polesso, e que sente a frieza de estar sozinha em contraste com 

o aconchego dos contos de Amora. Na dramaturga, com dreads na cabeça, leitora de Audre 

Lorde, que, enquanto aguarda o momento de abertura de sua peça, conversa com uma 

desconhecida e a convida a assistir à sua produção teatral. Neste momento, quero abordar as 

personagens que pensam em formas de tornar a escrita possível. Retorno ao conto “O velho e a 
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moça”, que menciono ao início do capítulo. Enquanto, em um primeiro momento, considerei a 

narrativa uma elaboração sobre escrever a partir da experiência vivida, agora interpreto de mais 

uma forma a narrativa sobre a personagem que é convocada a escrever. 

O conto traz a imagem de um velho que orienta uma jovem. Amolando uma lâmina, a 

jovem ouve o velho Ayrá afirmar: “Esvaziar o copo é uma arte. Demoraste um longo tempo no 

serviço, agora tens a agulha do tempo novo” (DA SILVA, 2018a, p. 27). As simbologias 

presentes na narrativa – seja pela imagem do manto vermelho e branco, seja pelo fogo que será 

aceso na fogueira, seja pelas águas que escorrem na forma de lágrimas diante da menina que 

realizou sua tarefa – me levam a investigar mais sobre a figura de Xangô. Para isso, recorro a 

pessoas que abordem a temática da cosmologia dos Orixás. Como não sou iniciada nas práticas 

do candomblé, trago a esta composição fontes que tenham pesquisado o tema, ainda que sob o 

risco de apresentar citações excessivas em minha escrita. 

Ayrá é o Xangô Branco, diz o pesquisador Reginaldo Prandi. Sua história é contada em 

um dos mitos apresentados no livro Mitologia dos Orixás. A narrativa nos conta que Oxalá foi 

preso injustamente no território em que reinava Xangô. Ao descobrir a injustiça, “Xangô vestiu-

se também de branco/ e nas suas costas carregou o velho rei” (PRANDI, 2001, p. 521). O gesto 

de carregar Oxalá nas costas, vestido de suas cores, é, para Xangô, uma forma de pedir 

desculpas pela injustiça de manter preso um inocente. O livro de Prandi conta, também, que 

esse gesto é relembrado nos terreiros de candomblé como ritual, nos cerimoniais conhecidos 

como Águas-de-Oxalá. Encontro, portanto, cruzamentos entre mito e conto quando ambos 

trazem em sua narrativa o tema da justiça pelas ações cometidas. Nas águas que escorrem do 

rosto do velho conselheiro, vejo reflexos do que Prandi apresenta como a expiação de injustiças 

sofridas e os gestos para desfazer erros. O velho Ayrá é aquele que relembra tanto as iniquidades 

quanto a oportunidade de recomeçar. No conto de Cidinha da Silva a imagem de Xangô é ora 

a do Xangô Agodô; ora a de Xangô Ayrá, que traz no corpo a memória dos sentimentos. Água 

que insiste em brotar, que não tem fim, mesmo que se tente esgotá-la. A alternância de nomes, 

assim como a figura do guia espiritual que ora sorri, ora chora, traz ao texto o que é cíclico e 

também o que se renova. De um lado, a memória das águas, que não se pode cortar; de outro, a 

personagem que tem em suas mãos uma faca.  

Se o glossário do livro de Cidinha da Silva nos diz que Xangô é a divindade iorubá da 

justiça, que tem como símbolo o fogo, Ildásio Taváres nos conta um pouco mais:  

 

 

Xangô está aí para nos ensinar com sua dança de equilíbrio como 

dominar o fogo, como oscilar e coreografar o medo, como executar o 
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bailado dos sentidos – não reprimir os impulsos mas transformá-los em 

energias positivas, dar-lhes um sentido constitutivo. (TAVÁRES, 

2019, p. 144). 

 

 

Assim, soma-se a ideia do ordenador, daquele que aprecia os feitos alcançados, à 

imagem de Xangô guerreiro e justo. Ildásio Taváres assim o descreve: “O iluminado, o justo, o 

equilibrado que dança mas não cai. (...) Dos orixás mais humanos, mais exemplares para o 

comportamento mais ético e ordenado, para um caminhar mais sobre a terra, com os pés na 

terra, mas jamais arrastando-se sobre a terra” (op cit., p. 142-143). Me aproximo do texto desse 

escritor porque considero que essas são dimensões presentes na construção do conto. O que 

quero destacar é o complemento que os guias da personagem trazem ao seu conselho: a 

recomendação é não só quanto a falar do vivido, mas do que foi feito da vida. A dimensão da 

justiça enfatizada nos textos sobre Xangô se mistura com um desejo de construção de uma 

memória escrita, com um sentido de honrar o vivido de muitas formas, inclusive por meio de 

seu registro. O que foi feito merece ser escrito, e, nesse sentido, a vida por si só não basta. O 

que importa é o caminho criado. 

O laço entre escrita e caminhada está também em outro conto que tematiza a personagem 

escritora. Escrita e movimento se mostram vinculadas quando a protagonista de “Metal-metal” 

encontra Zebrinha Onirê. Seus passos são largos. Seu corpo, ágil, sobe com velocidade os 

degraus de uma escada. A personagem escritora vê chegar essa presença vivaz e a cumprimenta. 

Enquanto conversa com o recém-chegado, no entanto, não deixa de pensar nos bloqueios 

energéticos que o próprio corpo apresenta: 

 

 

Estava concentrada nas dores e nódulos do vasto lateral, querendo 

entender como um aparente problema no joelho tinha origem num 

músculo da coxa, que por sua vez estava inquizilado por inseguranças do 

pé durante a caminhada. 

Pensava também na personagem frouxa do conto que precisava acertar. 

Na crônica que teimava em ser um conto fraco. Na carta que fingia ser 

crônica... 

(DA SILVA, 2018a, p. 19). 
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Associa-se, então, a anatomia corporal ao formato do texto que a escritora desenvolve 

em sua mente. A insegurança no caminhar se relaciona a uma personagem frouxa, a um conto 

fraco. Em contraste com a personagem de Zebrinha Onirê, que caminha com agilidade, a 

protagonista investiga a sua insegurança em se movimentar. Nesse momento, a escrita aparece 

em meio a entraves, acompanhada da tentativa de resolvê-los pela consciência dessas 

limitações. Assim, a atividade criativa se realiza como prática cotidiana, diária, feita dentro dos 

espaços possíveis: enquanto a protagonista esbarra com outras pessoas, enquanto busca resolver 

suas limitações. Trata-se de uma escrita que se realiza no movimento da rotina, no corpo, na 

mente, mesmo quando longe dos papéis.  

No conciso conto, repleto de simbologias que se desenvolvem no glossário, a 

personagem que escreve recorre a agulhas de acupuntura e à prática de yoga, indicada no texto 

pelo termo “ássanas”. O glossário do livro assim o define: “palavra originária do Sânscrito que 

nomeia as diferentes posturas utilizadas pela ioga para suprimir a atividade intelectual e deixar 

o corpo entregue ao movimento” (op. cit., 76). O interessante é que a própria definição do 

verbete contribui para encaminhar uma leitura do texto, uma vez que ássanas podem ser 

conceituados apenas como posturas ou posições corporais da prática de yoga. Nesse sentido, a 

leitura do conto se faz como leitura parcialmente desenvolvida na consulta ao glossário. 

Mas o glossário, é claro, não poderia resolver completamente uma interpretação do 

conto. Em seu caminho interpretativo, a hipótese de Samara Lima (2020) é a de que a presença 

de Zebrinha Onirê no texto faz referência ao bailarino e coreógrafo José Carlos Arandiba. A 

homenagem ao dançarino baiano, que serve de inspiração em sua liberdade de mover-se, de 

dançar e criar movimentos com beleza e vigor, oferece um caminho para compreendermos o 

título “Metal-metal”: além de fazer alusão aos metais dos instrumentos usados pelas 

personagens no cuidado com o corpo, há mais interpretações possíveis. Metá-metá é, em certos 

terreiros, um nome de Ogum Xoroquê, de quem Arandiba é filho, como nos conta Andréa 

Magnoni (2016). 

Reginaldo Prandi explica que, na qualidade Xoroquê, Ogum é semelhante a Exu em seu 

comportamento. Sobre Ogum, Prandi afirma: “Ogum está entre os mais populares orixás 

cultuados no Brasil. É comumente associado aos caminhos, que se abrem e se fecham, de acordo 

com sua vontade” (op. cit, p. 111), característica vinculada também a Exu, como discutirei 

adiante. 

Os mitos de Ogum dizem respeito a histórias de conquista, seja na guerra, seja na esfera 

amorosa, assim como ao aprendizado necessário ao exercício do trabalho, seja qual for. Ogum 

é aquele que ofereceu o conhecimento da forja para otimizar a colheita e a caça quando os 
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instrumentos disponíveis não eram suficientes para alimentar toda a população de Ifé 

(PRANDI, 2001, p. 86-88). No conto de Cidinha da Silva, Zebrinha Onirê transita em um 

espaço em que se oferecem recursos para que as personagens possam manter saúde física e 

espiritual.  

Quero, então, destacar que os dois contos representam a escrita como atividade que se 

faz com o trabalho de elaboração simbólica, e revelado como expressão de um desejo de 

movimento. Seja na figura da jovem que escreve sobre o que realizou e os caminhos que trilhou, 

seja na figura da escritora que deseja abrir os caminhos para resolver os conflitos do exercício 

criativo, a escrita é transformação. Transformação de bloqueio em fluidez. De atitudes que 

Cidinha da Silva chama de frouxas em agilidade e determinação no caminhar. Transformação 

do corpo por meio de concentração e exercícios. Transformação da experiência em linguagem; 

transformação de histórias em narrativas, transformação de feitos em livros. 

Como tenho discutido ao longo destas páginas, compreendo que essa produção ficcional 

carrega em sua tessitura também encenações sobre posturas de insistência e de engajamento em 

projetos que se estendem também às próprias realizações que Cidinha procura imprimir ao 

mundo. Como cronista que, com sua história de ativismo, busca trazer temas relacionados aos 

Direitos Humanos, à distribuição de poderes e recursos, à justiça racial; como escritora que 

estabelece parcerias e alianças com editoras, valorizando o trabalho de mulheres que estão à 

frente de trabalhos independentes; como editora ousada em sua disposição a encontrar leitores; 

como jurada de prêmios literários, que topa fazer parte do jogo da consagração do campo 

literário, e que ainda transforma essa história em crônica, declarando que deseja obter o 

prestígio que o prêmio pode lhe conferir.  

 

 

*** 

 

As produções de Cidinha da Silva me levam a observar, também, que suas ações não se tecem 

pela agência de uma pessoa apenas, sozinha com seus desejos. Seu sucesso talvez se realize 

com o recurso à ajuda espiritual, ao cuidado com o corpo, tema abordado com as personagens 

que procuram aconselhamento e incentivo de seus guias. Como também na escritora em “Metal-

metal”, que procura na acupuntura e na yoga meios para desbloquear o movimento de seu corpo 

e a fluidez do desenrolar de seu texto. 

Igualmente, seu sucesso se tece com redes de apoio e de alianças, entre as quais se 

destacam, inclusive, os clubes de leitura. Em uma entrevista, ela declara: “Coloco minha 
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literatura na rua de maneira presencial, a maior parte do tempo, nos festivais literários dos quais 

participo, oficinas, cursos, palestras, seminários, clubes de leitura e também nos eventos 

literários que organizo” (DA SILVA; LOURES, 2019). Nesse jogo entre prêmios e número de 

exemplares publicados; entre instituições e seus agentes; entre contratos e signos de distinções, 

seu valor se constrói por meio de seu trabalho, de sua presença, por meio de uma história de 

disputas e de articulações entre agentes. E, nesse meio, a escritora declara que não está nas 

margens. Vive em um “bairro de classe média” (2020), e só frequenta as periferias em seus 

caminhos de vida e suas práticas de cuidado com o corpo. Em seu blog (2008) essa escritora 

apresenta uma entrevista que atribui ao jornalista Davi Amorim, que pergunta se, como 

escritora, Cidinha se identifica com a literatura marginal. Sua resposta é a segunte:  

 

 

Sim, eu me identifico, respeito e admiro, mas não o integro. Acompanho, sou solidária e bem 

recebida, os escritores e escritoras marginais ou periféricos demonstram respeito por meu 

trabalho e o acolhem. Literatura marginal ou periférica no meu modo de ver, parte 

essencialmente de um lugar geo-político-afetivo. É um jeito de morar, viver e produzir na 

favela e nas periferias, para a favela e com a favela, usando as armas do amor e da guerra. 

O lugar geográfico periferia é de suma importância para que os integrantes da literatura 

marginal ou periférica emitam sua voz. Ali tudo começa, a partir dali tudo se desenvolve. Eu 

não moro na periferia, não tenho meu coração plantado nesse lugar político, transito por lá, 

vou buscar perfume e deixar minhas flores, mas emito minha voz de outro lugar 

(DA SILVA, 2008, s.p.). 

 

  

No último conto que quero destacar neste capítulo, encontro a representação de uma 

escritora que diz contar histórias e jogar palavras ao vento. A personagem de “No balanço do 

teu mar” percorre becos e largos de Salvador e narra as figuras que vê nas festas de rua: a 

cantora no palco, o canal de TV que filma liturgias do candomblé. As expressões do sincretismo 

da Orixá Iansã pela figura de Santa Bárbara. Seu culto personificado na figura da senhora “que 

levanta os braços marcados por panelas quentes, descuido de quem cozinha e cuida de filhos, 

de netos, e faz as contas, e pensa na comida do outro dia, na falta de dinheiro, no desespero que 

adoece as pessoas” (DA SILVA, 2018a, p. 35). Agora a voz narrativa se mistura com a de Iansã, 

senhora do tempo e do vento, como também com a expressão amorosa de Oxum. As duas dão 

origem a esse conto que tem como protagonista uma narradora que descreve à sua amada o que 
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vê e o que sente. E que passa pelos exuzilhamentos, aquilo que, para a narradora, é o que nos 

atravessa e nos testa. Cidinha da Silva não me soa como essa pessoa que joga palavras ao vento. 

As suas histórias estão registradas, consolidadas, guiando os passos de quem constrói o seu 

caminho com o que me parece uma mistura de sensatez, paciência e firmeza de decisões 

pensadas. 

Esse caminho de interpretação converge com o que tenho descoberto na figura de Exu, 

desde aquele encontro em que pude ouvir, pela primeira vez, Cidinha da Silva falar. Destaco, 

nesse sentido, o mito originário sobre as lendas que compõem a cosmologia dos orixás no 

panteão iorubá, narrado por Reginaldo Prandi: 

 

 

Conta o mito que Exu foi aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que 

falassem dos dramas vividos pelos serem humanos, pelas próprias divindades, 

assim como por animais e outros seres que dividem a Terra com o homem 

(...). Assim fez ele, reunindo 301 histórias, o que significa, de acordo com o 

sistema de enumeração dos antigos iorubás, que Exu juntou um número 

incontável de histórias (PRANDI, 2008, p. 17). 

 

 

Essas histórias foram, nas tradições iorubás e na diáspora africana, difundidas 

oralmente. Na busca por estudos sobre as cosmologias dos orixás e sobre Exu, me deparo com 

uma riqueza de fontes orais, desdobramentos de transmissões de mitos seculares, ou ainda blogs 

e páginas em redes sociais que buscam narrá-las. No podcast Benzina, da já mencionada 

tradutora Stephanie Borges, aprendo que os mitos são também poemas, espaços a serem 

preenchidos por quem está diante de suas reverberações. Pelo desenvolvimento originado na 

repetição, criam-se histórias e personagens em ecos, ressonâncias.  

Trago a esta discussão algumas informações sobre a figura dos Orixás porque seus mitos 

são, além de orientações que guiam práticas religiosas, fundamentos filosóficos. Estes, 

primeiro, estão entrelaçados na construção ficcional de Cidinha da Silva; e, depois, fazem parte 

de suas próprias práticas profissionais. Talvez seja isso o que Ildásio Taváres afirme ao 

conceituar o candomblé como “uma religião holística, integrada totalmente nos trâmites 

existenciais, no dia-a-dia dos indivíduos e da comunidade e no cosmo, no todo” (TAVÁRES, 

2019, p. 125). Cidinha da Silva apresenta, assim, narrativas em que as experiências de suas 

personagens são mescladas com forças do mundo que as motivam e que acompanham seus 

movimentos. 

Exuzilhar é como a autora chama sua atuação sobre memória e experiência. Dado o meu 

pouco conhecimento sobre essas cosmologias, não pretendo aqui definir o que pode ser o 

exuzilhamento elaborado por Cidinha da Silva. O que posso dizer é que compreendo sua relação 



139 
 

com narrativas que reverberam graças a seu potencial de ecoar no movimento que as pessoas 

realizam em suas trajetórias mundo afora. 

Para compreender um pouco mais sobre esse conceito, recorro ao que Vagner Gonçalves 

da Silva traz em seu livro Exu (2015). O pesquisador define Exu como “aquele que nos ensina 

que todo caminho passa por uma encruzilhada e é nela que continuidades e mudanças se 

processam, pois é nela que reside a casa do futuro em cujo solo plantamos os fundamentos dos 

nossos antepassados e em cuja cumeeira penduramos o nosso presente” (GONÇALVES DA 

SILVA, 2015, p. 23). Cidinha fala sobre horizontes, caminhos, sobre vidas que podem ser dadas 

a viver conforme as escolhas feitas nas encruzilhadas, estes pontos em que há diversos 

caminhos possíveis a seguir. Exu é, nesses lugares, mensageiro tradutor, agente de ordem, 

desordem, transformação, criação. E os orixás são guias, fontes de aconselhamentos, força e 

incentivo. Lendo seus textos penso que a vida parece a Cidinha uma questão de oportunidades 

oferecidas, oportunidades aceitas. Oportunidades como sementes, aberturas, portais para outras 

vidas possíveis, outros cenários em construção. 

Essa escritora já prevê, talvez com um pouco de ironia, o que poderia vir a acontecer 

neste meu trabalho. Em um dos contos-crônicas de O homem azul do deserto, Cidinha da Silva 

afirma: “a brincadeira lírica dá rasteira nos teóricos que analisarão a palavra, mas não 

entenderão o sopro do verbo” (DA SILVA, 2020 [2018c], p. 126), um trecho que me afeta em 

meu gesto de pesquisadora que busca apreender, ainda que minimamente, um sopro, um tom, 

uma pincelada do que essa escritora, produtora, editora, pesquisadora oferece em sua trajetória, 

em seus textos, em sua filosofia, em sua cosmologia. 

Nesse sentido, me aproximo do trabalho de Marisol de la Cadena, que tenho como 

inspiração na tessitura desta tese. Em seu livro Seres da terra: ecologias de práticas que 

atravessam mundos andinos, minha tradução livre para Earth beings: ecologies of practice 

across Andean worlds, De la Cadena nos narra os desafios que encontrou em sua pesquisa 

etnográfica com camponeses que vivem na região dos Andes. Admiro a trajetória dessa 

antropóloga que, em sua narrativa, faz dos desvios, dos vãos e das falhas parte fundamental de 

seu trabalho: enquanto seu plano inicial era investigar a história de uma família atuante na luta 

pela terra no Peru, seu livro se torna uma narrativa sobre diferentes formas de apreensão das 

forças da Terra. Marisol nos conta sobre os desafios que se colocavam quando seus 

interlocutores, Nazario e Mariano Turpo, contavam um pouco de sua cosmovisão, seu 

compromisso com Ausangate, que a antropóloga entende como “um ser da terra que é também 

uma montanha” (DE LA CADENA, 2015, p. XXVII). Assim, percebendo que havia espaços 

de incompreensão nas conversas que se estabeleciam em seus trabalhos de campo, ela faz do 
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desacordo parte de sua narrativa, abandonando a ideia de que uma compreensão total seria 

possível.  

Apesar de seus mundos de criação e habitação serem distintos, e apesar da irritação que 

muitas vezes os problemas de comunicação geravam, De la Cadena sustenta que as divergências 

ontológicas e epistemológicas não os impediam de estabelecer uma comunicação. O que se 

desenvolvia era o que a pesquisadora chama de conexões parciais: entre o que um dizia e o 

outro entendia, havia uma zona densa, nebulosa, mas não bloqueadora de trocas. Nesse sentido, 

a pesquisadora declara: “Nossa comunicação não dependia da partilha de noções únicas, 

limpissimamente idênticas” (op. cit. p. XXV). O que se realiza, então, é uma conexão 

intermitente: “Ao invés de manter a separação que a diferença causava, nós escolhemos 

investigar a diferença juntos. Usando as ferramentas de cada um dos nossos mundos, 

trabalhamos para entender o que podíamos sobre o mundo do outro”, ela narra (op. cit, p. 4).  

Uma vez cientes dos limites estabelecidos sobre a possibilidade de uma compreensão 

mútua, os interlocutores puderam estabelecer uma comunicação colaborativa. Essa conversa 

aparece feita, então, a partir da disposição, de ambas as partes, a se colocar na fronteira do que 

sabe e o que não compreende; do que é evidente para um, mas que se assemelha ao impossível 

se visto pelo filtro da experiência de vida da outra parte. Earth beings narra como esses 

desentendimentos se mostraram. Conforme os encontrava, a pesquisadora se via diante de 

solicitações para que adotasse mudanças em seus métodos de pesquisa. Assim, aborda os 

conceitos de equívoco e mal-entendido que Walter Benjamin e Eduardo Viveiros de Castro 

desenvolvem quando falam de tradução. Para o primeiro, o mal-entendido é parte da tradução, 

e, longe de desprezível, pode ser, na verdade, produtivo. Do mesmo modo, para o segundo, é 

preciso partir da ideia de que o equívoco é inevitável e inclusive fundante das relações. Viveiros 

de Castro complementa: uma tradução se dá quando diferenças se comunicam, ao invés de 

silenciar umas às outras. De la Cadena nos diz, então, que o resultado desse encontro de 

heterogeneidades é a mudança em ambos os lados.   

Assim, a proposição de ecologia de práticas diz respeito não só ao que Marisol de 

Cadena entende pela cosmologia de seus interlocutores, que se relacionam com as forças da 

terra de um modo que as considera dotadas de agência até mesmo nas disputas territoriais em 

que Nazario atuou, envolvendo-se em momentos de batalha e lutando junto da comunidade 

andina. Esse conceito se oferece também como forma de abordar o próprio trabalho de campo 

que a família dos Turpo e a pesquisadora realizaram conjuntamente. Ela apresenta o conceito 

de ecologia de práticas para falar, então, como poderiam mundos divergentes estabelecer algum 
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tipo de comunicação. Uma conversa entre essas diferenças é sem dúvida heterogênea, e, como 

mostra a antropóloga peruana, feita de lacunas. 

Inspirada nas ecologias de práticas tal como Marisol de la Cadena as desenvolve, fui 

começando a imaginar que nesta tese me interessava, também, um movimento que pudesse 

apontar para a heterogeneidade, para relações estabelecidas entre pessoas com objetivos 

diversos entre si, mas que podem se encontrar em algum aspecto em comum. Para isso 

proponho a ideia de ecologia de trocas. A troca, conforme passei a pensá-la, é abordada neste 

trabalho de alguns modos: primeiro, ao se pensar o livro em sua dimensão de janela para partilha 

de experiências, com a mediação da leitura; depois, em seu aspecto econômico, ao olharmos 

para o livro como objeto ao qual se atribui valor, inclusive monetário. A troca se dá também 

entre leitoras que querem ler livros de um perfil ou de outro, ou entre escritoras que vão até 

clubes de leitura para conversar com leitoras. Ou entre editoras que promovem projetos em que 

podem se unir para divulgar seus livros, ao invés de competir por espaço. 

Como narro neste capítulo, considero que Cidinha da Silva se envolve em uma ecologia 

de trocas da qual fazem parte escritoras, editoras, livros, leitores, assim como outras forças do 

Universo. No caso dessa agente do campo, é marcante sua disposição a se envolver em 

constantes negociações com personagens diversas, inclusive leitoras como eu, que comprei 

cinco de seus livros diretamente pelo contato com ela, e, em certos momentos, negociando 

valores em promoções que ela divulga no Instagram. Entre as forças que ela convoca, não seria 

possível deixar de lado as forças da terra que fazem parte de suas narrativas e que busco passar 

a considerar neste texto, ainda que ciente das minhas limitações nessa compreensão, como em 

qualquer outra comunicação que estabeleço. A imagem da cosmologia dos orixás que Cidinha 

da Silva tece em sua prosa ficcional é sem dúvida rica em sua possibilidade de falar dos 

caminhos que sua escrita é capaz de abrir. Assim, de seu Exuzilhar (2019), destaco o trecho em 

que a escritora comenta: “A estrada aberta pode dar num beco sem saída, numa bifurcação ou 

em direções múltiplas, depende da mestria e dos destinos espirituais do caminheiro. Os sentidos 

que se encontram e também se desconectam são o princípio de tudo, a encruza, então, é lugar 

de principiar as coisas” (DA SILVA, 2019c, p. 34). Essa escritora é, ao meu ver, hábil em falar 

desses caminhos e convocar suas leitoras, como eu, a imaginá-los, desafiando lógicas com as 

quais nos acostumamos.  

  

 

 

*** 
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Apesar de tratar do livro como mercadoria, com um valor de troca que não deve ser negado, 

espero que este capítulo não se torne uma homenagem à lógica produtivista, empreendedora, 

empresarial que o discurso neoliberal nos propõe. Judith Butler oferece uma contribuição 

precisa ao afirmar: “a racionalidade neoliberal exige a autossuficiência como uma ideia moral, 

ao mesmo tempo que as formas neoliberais de poder trabalham para destruir essa possibilidade” 

(BUTLER, 2018, p. 20). Como complemento, Butler comenta que essa lógica tem a própria 

vida em valor de mercado, no sentido de que o valor de uma existência é monetizado levando 

em conta o que foi realizado individualmente. E que cada pessoa faz para si só, como se o 

sucesso econômico fosse responsabilidade de indivíduos, abandonados às suas atitudes e 

impossibilitados de pensar em atuações para alguma coletividade. 

Em contraste, podemos, argumenta a filósofa, ver a responsabilidade como ética 

coletiva. Podemos, nos diz Judith Butler, “desconstruir essa forma de responsabilidade 

individualizadora e enlouquecedora em favor de um ethos de solidariedade que afirmaria a 

dependência mútua, a dependência de infraestruturas e de redes sociais viáveis.” (op cit, p. 27-

28). Essas construções coletivas poderiam, inclusive, ser pontos de discussão sobre a condição 

de vulnerabilidade que o neoliberalismo amplifica, pois, se viver é se expor à vulnerabilidade 

do imprevisível, essa condição não se distribui igualmente. De modo a complementar essa ideia, 

deixo a contribuição que Lubi Prates, escritora, editora e mediadora de clube de leitura oferece 

em uma entrevista: 

 

 

sinto que precisei fazer MUITAS coisas para que tivesse visibilidade, 

reconhecimento. E isso é um comportamento observado em outras mulheres 

negras. Ou seja, é um rastro de racismo e sexismo que nos coloca dentro de 

uma quantidade imensa de trabalho (ou de anos de trabalho) para ser vista e 

respeitada como profissional. (PRATES; BENTO, 2019, p. 323). 

 

 

Gostaria de ressaltar que trabalhar para construir algum caminho não prescinde da 

constante lembrança sobre o papel das diversas instituições na garantia de direitos e espaços 

para que vidas possam ser plenamente vividas. Colho, então, nos textos de Cidinha da Silva, 

nomes das pessoas que essa escritora costuma mencionar, destacando sua participação quando 

lhe forneceram algum tipo de apoio, oportunidades, portas abertas. Estes estão nas menções a 

seu pai, que a incentivou a gostar de livros na infância. A Marcelino Freire, agitador cultural 

que identificou um livro no conjunto de textos que Cidinha pediu que lesse. Ou a Sueli Carneiro, 

nome principal do Instituto Geledés, escritora reconhecida quando falamos do contexto social 



143 
 

brasileiro, sobre a questão da participação de pessoas negras nas diversas redes de que é feita a 

nossa sociedade. “Sueli Carneiro é mulher de abrir portas, todas elas” afirma a escritora (DA 

SILVA, [2018c] 2020, p. 132). Foi trabalhando com Sueli, ela narra no livro Exuzilhar, que a 

jovem de 20 anos de idade se mudou de Belo Horizonte para São Paulo, e foi com a ajuda de 

Sueli que ela pôde discutir um projeto de pesquisa quando não encontrara a interlocução 

desejada na Universidade (DA SILVA, 2019c, p. 67). Novamente, o cenário universitário 

aparece como lugar em que há disputas e silenciamentos, mas também alianças que vão além 

de uma mera troca de favores, na direção de uma construção de conhecimento partilhada.  

Entre as pessoas com quem Cidinha da Silva dialoga destaco até mesmo aquelas que 

publicam críticas que a autora considera de qualidade. A escritora afirma, a propósito da resenha 

que Taís Bravo escreveu sobre Um Exu em Nova York: “Produzir fortuna crítica sobre nossa 

literatura é algo fundamental, nos alça ao lugar de resenhável, criticável, nos atribui valor e nos 

aproxima daquilo que o cânone considera valorável” (DA SILVA, 2019d). O interessante é que, 

embora afirme reconhecer seu valor, como é possível observar em outros textos citados nesta 

discussão, Cidinha da Silva também fala sobre o valor como um atributo que a crítica 

universitária lhe confere. 

Sabemos, por inúmeras pesquisas, das quais se destaca a de Regina Dalcastagnè, que 

nosso campo literário é excludente. A investigação conduzida pelo grupo de pesquisa da 

professora da UnB mostra como é monótono o cenário das editoras mais lembradas pelos 

professores universitários no Brasil. A visão de Cidinha da Silva me soa marcante porque, 

embora não tenha livros publicados pelas cinco editoras estudadas por Dalcastagnè (2005), e 

enquanto escritora e editora, essa é uma mulher que colhe os louros de suas vitórias, e abre os 

braços para receber retornos positivos sobre o que criou. Destaco, nesse cenário, os momentos 

em que a escritora e produtora leva ao seu texto o tema das escolhas de que é feita a construção 

de seu caminho. 

Nesse contexto, desejo dar espaço a um texto por meio do qual o site Geledés divulga a 

notícia da premiação do livro Um Exu em Nova York. Jessica Balbino, que assina o texto, 

celebra a vitória de Cidinha, publicando uma de suas declarações sobre o assunto: 

 

 

Sou uma autora que considera os prêmios literários uma coisa 

importante, por isso me inscrevo e também solicito às editoras que o 

façam. Um prêmio é um referendo dos pares, um copo de água fresca 
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depois de um dia exaustivo de trabalho. Estou bebendo minha aguinha e 

me refrescando pra ganhar fôlego continuar fazendo o caminho.  

(DA SILVA, apud BALBINO, 2019) 

 

 

Ainda sobre o prêmio, a escritora publica, no mesmo dia, algumas palavras sobre o 

reconhecimento de Um Exu em Nova York: 

 

 

Hoje é segunda-feira, é dia de agradecer e de comemorar o caminho 

vitorioso do Exu, de lembrar ao dono do dia que continuo de braços 

abertos pra receber o que é meu. E acessar todos os dias, com alegria e 

concentração, a mensagem do Sr. Tranca Rua inscrita há muitos anos na 

minha memória ram: “Ocê pensa que caminho e estrada é tudo a mesma 

coisa, mas tá errado, minha fia. A estrada é uma coisa, o caminho é 

outra. A estrada é uma via, uma picada no mato, um cortado no chão e é 

muita. O caminho é quando ocê escolhe uma estrada pra seguir e chegar 

no seu lugar”. 

(DA SILVA, 2020c, s.p.).  

 

  

A distinção pode ser vista como um problema, algo a ser combatido em nome de um 

desejo de justiça - eu mesma outras vezes a vi desse modo, considerando-a vinculada a uma 

afirmação de hierarquias entre um grupo de conhecedores, que se estabelece enquanto coloca à 

parte outros grupos, de quem se separa em um sentido de superioridade. Um artigo que fale 

sobre a questão da distinção de um modo simples como este convida, entretanto, a deslocar meu 

ponto de vista. Trata-se de um olhar prático sobre necessidades e possibilidades. Sobretudo, 

sobre um reconhecimento que garante alguma visibilidade em um campo de disputas. 
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Tempos para aprender novamente, ou pela primeira vez, como nos 

tornarmos menos mortíferos, mais responsáveis por nossas respostas, 

mais afinadas, mais capazes de surpresa (Donna Haraway, em 

Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene).  
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3 PRÁTICAS DE ESCRITA, PESQUISA SITUADA, CORPO EM REINVENÇÃO: A CRISE 

COMO CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO 

 

E se um trabalho de uma pesquisadora da área de literatura comparada for um trabalho 

que gira em torno das dificuldades encontradas no processo de composição e consolidação de 

um texto? A própria pesquisa, então, dirá, e tem me observado com frequência: essa dificuldade 

é partilhada. O acesso a textos escritos por mulheres que tornam parte de sua elaboração as 

crises, os obstáculos, o medo, a mudança de ideia, o vacilar – o tatear – me ajuda a compreender 

que não sou a única a experimentar a necessidade de rasura do que já foi escrito, de 

reorganização de ideias. Além de revelar histórias em comum sobre uma necessária e constante 

reelaboração, esses textos, e o próprio processo de pesquisa, me ajudam a pensar que se trata 

de uma questão que não se resolve em um momento anterior à escrita. Como esta tese busca 

mostrar, sua solução é processual, e se encontra nos gestos de confrontação de perguntas, na 

investigação de caminhos de ação. 

Por isso, me vi diante da necessidade de compor um capítulo sobre o desenvolvimento 

de métodos em cenários adversos. Que aborde como e por que precisei reinventar escrita e 

pensamento para acompanhar as mudanças dos meios com os quais me relaciono e dos quais 

faço parte. Este é, ainda, um texto sobre afetos, reconhecimento de gestos que me afetam: 

aceitar a vulnerabilidade como parte de um estar no mundo. Entre asteriscos, lacunas, pausas 

na formulação, estabeleço relações entre produções diversas, demonstrando que minhas ideias 

se tecem com outras, de outras pessoas, de outras forças do mundo. 

Na primeira seção, “Aprender a escrever na varanda (porque os gramados estão cercados 

e as bibliotecas estão fechadas)”, dialogo com Virginia Woolf e Gloria Anzaldúa para pensar 

em como as epistemologias feministas contribuem para possibilitar o desenvolvimento de ações 

em ambientes desfavoráveis. Porque, embora parte da pesquisa tenha se realizado em meio à 

crise da pandemia – tema da segunda seção, “Aprender a pensar com (ou, no isolamento social, 

ter alguns textos como companhia)” –, aquilo que é escrito a partir de um ponto de vista que 

considere as condições de produção como parte intrínseca dos seus resultados pode mostrar que 

o cenário de um mundo favorável às nossas criações é uma grande idealização. A terceira parte 

do capítulo, “Aprender a mudar”, se tece a partir de uma discussão sobre o que foi dissolvido, 

reelaborado, transformado. Trago, ao longo de todo o capítulo, vozes de escritoras que admitem 

a precariedade como parte constitutiva de sua formulação, ou que propõem outros olhares e 

outras práticas para viver e agir melhor neste mundo.  
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3.1 APRENDER A ESCREVER NA VARANDA (PORQUE OS GRAMADOS ESTÃO 

CERCADOS E AS BIBLIOTECAS ESTÃO FECHADAS) 

 

Para apresentar trajetórias de leitura, teorização e organização de ideias que tenho 

percorrido, parto da biblioteca. Lá está uma mulher que tenta organizar a sua pesquisa.  

Sentada diante de uma pilha de livros que encobre a sua visão, a personagem da escritora 

comprometida com a preparação de uma palestra vê como é complexa a sua proposta. Em seu 

caso, escrever um texto que aborde um tema amplo: as mulheres e a ficção. Enquanto pensa no 

assunto, uma das perguntas que a narradora-personagem vê surgir como desdobramento de sua 

questão é: por que as mulheres são pobres, enquanto os homens encontram tanta prosperidade? 

Na biblioteca, diante da profusão de livros que apontam para aspectos diversos, o 

caminho da investigação que a jovem escritora tenta conduzir para responder às suas indagações 

se multiplica em várias direções. Em contraste, o jovem universitário ao seu lado parece ser 

capaz de delinear com exatidão um percurso. Soterrada pela avalanche de informações e, ainda, 

pela comparação com o desconhecido sentado ao seu lado, a narradora de Um teto todo seu, de 

1929, observa: 

 

 

O estudante de Oxbridge treinado em pesquisa tem, sem dúvida, algum 

método para pastorear sua pergunta para além das distrações até encontrar sua 

resposta como uma ovelha encontra o redil. O estudante ao meu lado, por 

exemplo, que copiava furiosamente um manual científico, estava, tenho 

certeza, extraindo puras pepitas de minério essencial mais ou menos a cada 

dez minutos. Seus breves grunhidos de satisfação o indicavam. Mas se, 

infelizmente, a pessoa não tiver o treinamento da universidade, a pergunta, 

longe de ser pastoreada até o redil, voa como um bando assustado de um lado 

para outro, numa confusão, perseguida por uma matilha de cães de caça 

(WOOLF, 2014 [1929], p. 45).  

 

 

Sem direito a frequentar sequer o gramado do jardim da Universidade, pois fora expulsa 

por um guarda, a personagem-narradora não conta com boa parte das ferramentas, dos métodos 

e das técnicas de que dispõe o pesquisador universitário sentado ao seu lado – técnicas que 

permitem que ele extraia, com precisão e eficiência, as informações que sabe buscar nos textos. 

De seu lugar, a escritora sem treinamento se depara com a confusão de não conseguir decidir 

por qual caminho seguir, unida ao desconforto que lhe traz a comparação com um tipo que 

considera ideal, ou, ao menos, mais preparado. A imagem da ovelha guiada por cães de caça 

expõe como Virginia Woolf representa os fatores externos que compõem sua paisagem: a 
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Universidade aparece como o pastor que guia a criatura perdida em direção ao bando (ainda 

que, às vezes, à base de latidos e rosnados). Tentando, com seu próprio método, buscar “o óleo 

essencial da verdade”, a personagem afirma: 

 

 
era preciso respostas, não perguntas; e uma resposta só poderia ser obtida ao 

consultarmos os eruditos e os imparciais, que se colocaram acima da rivalidade 

da língua e da confusão do corpo e publicaram o resultado de suas ponderações e 

pesquisas em livros que podem ser encontrados no Museu Britânico. Se a verdade 

não for encontrada nas estantes do museu, onde, perguntei-me, apanhando um 

caderno e um lápis, está a verdade? (op. cit, p. 42.) 

  

  

Embora essa escritora procure uma verdade que existiria fora da confusão do corpo, a 

verdade, descobrimos no decorrer da leitura da narrativa, não está tão separada da experiência: 

a pesquisadora independente traça sua própria investigação sobre a Universidade e seus 

ambientes, sobre a biblioteca que não pode frequentar sem uma autorização ou sem a 

companhia de um homem; sobre os livros que estão na biblioteca do Museu Britânico; sobre o 

que dizem os exemplares que estão nas prateleiras da estante da casa onde dorme. Essa é uma 

verdade constatada com a mediação do ponto de vista da pesquisadora e dos espaços que esta 

percorre em sua elaboração. 

Assim, a partir de uma mistura entre levantamento da experiência vivida e observada 

em pesquisas, a narradora-personagem apresenta as interdições espaciais, sociais, ideológicas 

e materiais à atividade de uma mulher que deseja tornar-se escritora profissional na Inglaterra 

do início do século XX. A exposição do método de pesquisa traçado a partir da caminhada pela 

cidade alia a proposta de discussão sobre poder, dominação patriarcal, violência simbólica à 

experiência de quem percorre espaços tradicionais de produção de conhecimento e tenta 

analisá-los. Apesar de não se esquecer de observar o seu entorno e de tentar encontrar prazer 

no caminho, muitas vezes a protagonista da narrativa desconfortavelmente vê suas elaborações 

interrompidas – seja pelo guarda da Universidade, seja por portas trancadas, seja pela 

comparação com pesquisadores que contam com apoio institucional em suas iniciativas. 

Um teto todo seu é um livro sobre a materialidade que reveste o pensamento, um 

pensamento também animado, cuja expressão não se dá em uma racionalidade estrita: seu fluxo 

oscila na corrente do rio, faz barulho, se mexe, agita, anima e empolga – a imaginação é uma 

“centelha bravia” que torna os textos radiantes (op. cit, p. 16), tal como expõe Auerbach em sua 

análise das páginas iniciais de Rumo ao Farol, de 1927, das quais se vale para discutir a relação 

entre fluxo de consciência e a construção da narrativa de Virginia Woolf. Para o teórico, não só 
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na produção de Woolf, como também em outros romances modernos, “um acontecimento 

exterior insignificante libera ideias e cadeias de ideias, que abandonam o seu presente para se 

movimentarem livremente” (AUERBACH, 2002 [1946], p. 486). Em Um teto todo seu, observo 

que esse movimento se dá também no sentido inverso. Na mesma medida em que têm potencial 

de desencadear uma série de imagens, os acontecimentos exteriores podem bloquear uma cadeia 

de ideias que antes estivera em desenvolvimento e, assim, impedir o seu curso.  

A narrativa se estabelece, desse modo, como um texto sobre estados mentais, estados 

de espírito e sua influência em nosso comportamento, nosso trabalho, nossa produção material. 

Seu caráter ensaístico é potente na dissolução da dicotomia entre materialidade e abstração. Em 

lugar de face e contraface de um tecido, esses são fios que se entrelaçam, assim como tantos 

outros: visões sobre nós :: nossa visão sobre mundos / texto :: corpo / dinheiro :: emoções (“é 

notável a mudança de humor que uma renda fixa consegue causar” [op. cit, p. 58]) / medo :: 

frustração / autoconfiança :: disposição :: realização / paz de espírito :: saúde mental. 

O resultado, em Um teto todo seu, é uma narrativa sobre as dificuldades encontradas na 

trajetória de uma mulher branca, europeia, peça-chave da família patriarcal – ainda que 

considerada peça assessória do lar –, que deseja um reconhecimento que permita que a atividade 

da escrita seja a fonte de seu sustento. Que também deseja sair da casa, deixar de ser o “anjo do 

lar”, percorrer outros espaços, sem laços de dependência em relação à opinião de outras pessoas. 

Ao se ver desobrigada em relação a anseios externos, assim como despreocupada quanto a 

possíveis retaliações às suas opiniões, seria possível, para a personagem-narradora encenada 

por Woolf, entrar em contato com um olhar criativo sobre o mundo. 

Para a escritora, um estado poético, um estado de produção literária, é acessado com 

mais desenvoltura diante de um exercício de dissolução de qualquer tipo de mágoa, 

ressentimento, revolta em relação a outras pessoas. O conceito de poético expresso em Um teto 

todo seu não é o mesmo que adoto. Mas – ainda que eu considere que a revolta é bem-vinda em 

certas ações; que a raiva pode ser motor que move práticas transformadoras; e que o que é 

classificado como poético e literário deve ser constantemente revisto – menciono as elaborações 

de Woolf em relação a estados emocionais e escrita porque considero que seu fundamento está 

no incentivo a posturas de coragem. Coragem para sustentar opiniões e colocá-las sobre o papel. 

Nesse sentido, ela declara: 

 

 

se cultivarmos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o 

que pensamos; se fugirmos um pouco das salas de visitas e enxergarmos o ser 

humano não apenas em relação aos outros, mas em relação à realidade, ao céu, 

às árvores, (...) se encararmos o fato, porque é um fato, que não há em quem 
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se apoiar, e de que seguimos sozinhas e nossa relação é com o mundo da 

realidade e não só com o mundo de homens e mulheres, então a oportunidade 

surgirá (op. cit, p. 159). 

 

 

Com curiosidade e prazer leio e releio a narrativa sobre a pesquisa em documentos e a 

leitura do mundo. Um texto sobre a contemplação do que está além do corpo como parte da 

racionalidade, em um estar no mundo permeável aos cheiros e às cores da paisagem, ao 

movimento do vento e das correntezas do rio. Um conhecimento feito de uma mistura entre 

racionalidade e outros sentidos, de corpo e imaginação. Os sentimentos são parte da produção 

do conhecimento, me diz Um teto todo seu. 

 

Para dar sequência ao caminho de leituras sobre o – não tão simples – processo de 

composição de ideias e exposição em um texto, passo a outra época, outro local, a outra 

materialidade textual, e a outra compreensão sobre o que pode ou não ser considerado literário 

(agora incluindo também em suas linhas o medo, a raiva, a pertubação). Em sua “Carta para 

mulheres escritoras do terceiro mundo”, Gloria Anzaldúa escreve sobre não conseguir escrever. 

E observa: “Como é difícil para nós pensar que podemos escolher tornar-nos escritoras, muito 

mais sentir e acreditar que podemos! O que temos para contribuir, para dar?” (ANZALDÚA, 

2000, p. 230). Em lugar de esconder as perguntas e as contradições de que é feito seu 

pensamento, Anzaldúa faz das diversas inquietudes o ponto de partida da escrita. Admitindo a 

dificuldade em encontrar o tom e a forma de apresentação, e dizendo-se um pouco ensaio, um 

pouco poema, e finalmente uma carta, o texto da escritora chicana é feito de interrupções, 

desistências e retomadas. E de discursos produzidos a partir de locais inesperados. Ao ar livre, 

na fronteira entre a casa e a rua, Anzaldúa descreve um lugar de enunciação distante do 

escritório que ocupa na Universidade: 

 

 

Sento-me aqui, nua ao sol, máquina de escrever sobre as pernas, procurando 

imaginá-las. Mulher negra, junto a uma escrivaninha no quinto andar de algum 

prédio em Nova Iorque. Sentada em uma varanda, no sul do Texas, uma 

chicana abana os mosquitos e o ar quente, tentando reacender as chamas 

latentes da escrita. Mulher índia, caminhando para a escola ou trabalho, 

lamentando a falta de tempo para tecer a escrita em sua vida. Asiático-

americana, lésbica, mãe solteira, arrastada em todas as direções por crianças, 

amante ou ex-marido, e a escrita (ANZALDÚA, 2000, p. 239). 

 

 

Anzaldúa indaga, situando o seu discurso: poderia uma mulher, latina, lésbica, não 

falante de inglês como primeira língua, não educada em escolas prestigiadas, ambicionar ser 
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reconhecida como escritora? Questiona, ainda: quem me autorizou a escrever, quem sou eu para 

achar que posso, e como me atrevi a achar que poderia? No ato de tentar escrever, podemos nos 

deparar com uma frieza burocrática que nos separa do que realmente desejamos; podemos não 

encontrar o sonhado e idealizado tempo para pensar; podemos não encontrar um espaço para 

cuidar de nossas questões. E, muitas vezes, precisamos lidar com discursos externos sobre nós, 

que por vezes norteiam nossos pensamentos no sentido do impedimento. Como observa a 

escritora, a crise é condição comum entre mulheres não brancas e terceiro-mundistas em um 

mundo destro. Ao mesmo tempo, há especificidades em cada existência, conforme os aspectos 

materiais da condição de sobrevivência de cada uma, e também relativas ao espaço ocupado, 

ao grupo social de origem e convivência, ao dinheiro disponível para viver, às histórias de vida 

singulares e partilhadas.  

Abraço, como Gloria Anzaldúa, a crise como um estado permanente, uma condição 

constante nas práticas de escrita e, mais amplamente, de criação de vida. Como mulher, latino-

americana, pesquisadora que escreve uma tese de doutorado no século XXI, indago, 

ecoando os incômodos de Anzaldúa e Virginia Woolf: como encontrar uma pesquisa 

possível, e, ainda mais, como acreditar que sou capaz de escrever algo que tenha alguma 

validade em um mundo destro? A resposta a esta pergunta ainda está em processo de 

formulação, e considero que sua elaboração passa por situar este trabalho em um tempo e 

um espaço. 

Em uma perspectiva relacional, o diálogo com outras pesquisadoras tem me levado 

a ver que, além de mulher, feminista, bissexual, branca (se considerada no contexto do 

estado do Rio de Janeiro), latina (se considerada na divisão mundial de poder) e estudante, 

sou também atravessada pela história de outras mulheres. Tanto as que me criaram, com 

um trabalho inesgotável e invisível, quanto as pesquisadoras, professoras, estudantes, 

escritoras que participam dos desenhos de meu imaginário e de minha visão de mundos. 

Inclusive, essas mulheres me convidam a ver como trabalho aquilo que chamei apenas de 

amor: as práticas reprodutivas de avós, irmã, mãe e tias. Ou seja, o encontro com essas 

ideias propiciou até mesmo uma revisão de minhas relações na cidade de origem, filha de 

uma classe média de práticas rurais, comerciais, cristãs. Reconheço, assim, que minha 

socialização é permeada por um ideal de perfeição e pela procura de uma adequação a 

critérios definidos externamente, e que o contato com esses textos promove um outro olhar 

sobre a relação que podemos estabelecer com essas visões que se querem limitadoras.  

Talvez aí esteja um aspecto fundamental do processo de elaboração da tese: a 

pesquisa e sua órbita ao redor da elaboração sobre ideias, imaginários, discursos, me ajuda 
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a repensar o contexto em que vivo, trazendo novas formulações para o espaço dos 

possíveis. Quando, assim como Anzaldúa e Virginia Woolf, as mulheres que tenho lido e 

com quem tenho dialogado apontam para os possíveis interditos perpetuados em sua 

história – e as interdições entre as quais escrevemos nossas histórias –, lanço um novo 

olhar sobre minha própria vida, sobre as relações estabelecidas entre as ideias e pessoas 

das quais me aproximo e com as quais concordo, mas também sobre outras, em outros 

contextos. Observo, então, que não são só as narrativas que ecoam na minha biografia 

direta as que me interessam: as textualidades feministas que me apresentam histórias sob 

outros pontos de vista contribuem igualmente para enriquecer um olhar que se propõe 

histórico e situado. 

Para Virginia Woolf, uma mulher pode ser uma escritora reconhecida como tal se 

tiver um teto só seu. Com uma remuneração que lhe permita ter tempo para trabalhar em 

um texto, o acesso aos estudos formais, a independência financeira em relação ao pai ou a 

um marido, uma mulher que escreve poderá ter a tranquilidade da elaboração. Terá à sua 

disposição o tempo para trabalhar em um texto com qualidade suficiente para ser 

reconhecido conforme os critérios destacados pela crítica, e em conformidade com os 

parâmetros estéticos caros ao romance moderno. Já para Anzaldúa, o caminho da sua 

escrita torna-se possível a partir de um gesto deliberado: o de esquecer o que professores 

tentaram ensinar, aquilo que os críticos literários tinham em conta como o melhor, mas, que, 

no entanto, não era o melhor para ela, porque não levava em conta seus desejos e suas 

especificidades. Vale ressaltar: ainda que o ponto de vista de ambas seja distinto, a escrita é, 

nas duas situações, uma atividade que exige uma reinvenção. 

Esta pesquisa se desenvolve em um momento de, assim como Anzaldúa e Virginia 

Woolf, tentar situar meus modos de enxergar o mundo, de me colocar como pesquisadora, 

de compor ideias. De olhar para histórias distintas da minha; de entender minha história 

para poder não repeti-la tal como me foi dada, e então investigar motivos, justificativas e 

critérios outros, que não sejam os definidos externamente e em outros contextos. Trata-se 

de um momento de pensar nos ideais externos e nas condições materiais; no que se projeta 

como perfeito e no que é possível, viável, tangível. Compreender para esquecer. Analisar 

para mudar. E situar historicamente para que, nessa história, não haja vilões ou culpados, 

vítimas ou heroínas. 

Nesses tempos, uma pergunta se mostra frequente: O que se espera de uma tese, de 

um pesquisador, de um doutor? Ou, melhor dizendo: de uma pesquisadora, de uma doutora? 
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A pergunta remete, em um imaginário que partilho com meu tempo e meu lugar, às 

imagens de donos do saber, especialistas, técnicos, semelhantes àqueles que tentam ditar o 

modo como Anzaldúa deveria escrever. Como as que estudei no mestrado, representadas 

na literatura de Rubens Figueiredo: profissionais que – por precisar afirmar seu domínio 

técnico sobre seu tema de trabalho, sustento, escrita – se revestem também da postura de 

dominação que compõe a imagem consolidada de um crítico literário dito respeitável, de 

um pesquisador dito bem-sucedido, de um jornalista dito sério. 

Ainda que as personagens da ficção de Rubens Figueiredo se apresentem como 

homens que buscam projetar a imagem de pessoas impassíveis, centradas, minuciosas, 

precisas, a prosa ficcional se desenvolve de forma a revelar homens arrogantes, 

intransigentes, e desesperados para obter uma fonte inédita, um furo, uma grandiosa teoria. 

O que Rubens Figueiredo compõe em sua ficção é a imagem de criadores em perpétua crise 

interior, aflitos para encontrar saídas. Chama a atenção na prosa ficcional do autor o modo 

como essas personagens masculinas lidam com expectativas: sua saída para se manter no 

campo está em perpetuar práticas, mesmo que desonestas com seus pares ou seus temas de 

estudo, para atender as expectativas externas – as das práticas de valoração e 

reconhecimento das produções artísticas. Para um homem a escrita também não é uma 

atividade fácil, diz Virginia Woolf: 

 

 

As circunstâncias materiais em geral estão em oposição. Os cachorros vão 

latir; as pessoas vão interromper; o dinheiro precisa ser ganho; a saúde vai 

sucumbir. Além disso, acentuando todas essas dificuldades e tornando-as mais 

difíceis de suportar, há a indiferença notória do mundo. Ele não pede às 

pessoas que escrevam poemas, romances e histórias; ele não precisa disso 

(WOOLF, 2014 [1929], p. 77). 

 

 

No entanto, o que encontro nas práticas feministas é uma proposição de outras 

performances, situadas, adequadas a espaços específicos, voltadas a uma análise complexa do 

que está dado para identificar caminhos para transformá-las – ainda que por meio de gestos 

mínimos. É desse modo que a palestrante que protagoniza a narrativa de Um teto todo seu 

incentiva mulheres a disputar uma configuração dada do espaço e buscar uma independência 

material. De outro lugar, Anzaldúa decide defrontar-se com tudo o que decorre da sinergia entre 

expectativas sociais, interdições externas, e os medos alimentados por essas perspectivas para 

realizar sua elaboração. Então, se, em um primeiro momento, a escritora relata como essas 

influências externas se traduzem em uma fuga da escrita, depois – e ao mesmo tempo, pois na 

composição do texto o tom é de repetição, idas e vindas, caminhos circulares –, Anzaldúa fala 
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sobre como, apesar desse sentimento de incapacidade, de medo e de fuga, em momentos raros, 

entrecortados, tortuosos, escreve. E por quê:  

 

 

Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para 

registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal 

escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e 

consigo. Para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia. 

Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma 

sofredora. Para me convencer de que tenho valor (ANZALDÚA, 2000, p. 

232). 

 

 

Seus gestos de escrita se colocam, portanto, como parte de um contexto de 

inconformidade: ao descrever um cenário em que se vê desqualificada, reduzida, mal-

representada, desvalorizada, Anzaldúa maneja as ferramentas da escrita como uma forma de 

conferir um novo contorno à sua imagem, mas não só isso. No próprio ato de escrever, 

redesenhando-se, a escritora traça também um novo olhar sobre si mesma. Mais generoso, que 

contemple e respeite sua experiência. 

E, assim, notável como aquela que alia cosmologias de povos originários ao seu texto, 

Anzaldúa propõe um giro radical de perspectiva, afirmando que as tolices esotéricas são aquelas 

que aprendeu na escola: “Nos convencem que devemos cultivar a arte pela arte. Reverenciarmos 

o touro sagrado, a forma. Colocarmos molduras e metamolduras ao redor dos escritos. Nos 

mantermos distantes para ganhar o cobiçado título de ‘escritora literária’” (ANZALDÚA, 2000, 

p. 230) O esoterismo está, em sua visão, numa falsa ideia de separação entre vida e arte. A essa 

exigência de distância, a escritora chicana contrapõe o convite a escrever com as vísceras, com 

ánimo, alma, medo, paixão. “Fico pensando, eles mentiram, não existe separação entre vida e 

escrita” (ANZALDÚA, 2000, p. 233), afirma. E em uma carta, com tons biográficos, afetivos, 

convida, como em um manifesto, outras mulheres de cor a colocar no papel seus desejos e 

sentimentos, aberta e honestamente. 

 

 

Esqueça o quarto só para si — escreva na cozinha, tranque-se no banheiro. 

Escreva no ônibus ou na fila da previdência social, no trabalho ou durante as 

refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se 

demore na máquina de escrever, exceto se você for saudável ou tiver um 

patrocinador — você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever. 

Enquanto lava o chão, ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo 

(ANZALDÚA, 2000, p. 233).  

 



155 
 

 

Corporificada, e em contato com a realidade de mulheres trabalhadoras e envolvidas em 

jornadas duplas ou triplas, a escrita se torna parte da vida, da rotina, das atividades cotidianas e 

banais. Deixa de ser, assim, um ato de genialidade, feito no isolamento, em uma temporalidade 

impossível, inalcançável. Para Anzaldúa, se o teto todo seu que Virginia Woolf projeta não é 

possível num tempo presente para todas as mulheres, é urgente abrir as portas e escrever 

ocupando novos espaços – mesmo que tumultuados. A atividade da escrita se desenha sem a 

expectativa de se criar um ambiente, um tempo ou um espaço ideal, e também sem a expectativa 

de se adequar aos critérios de valoração de uma crítica que protagoniza o trabalho formal como 

critério maior na avaliação de uma obra. 

Chamo a atenção para o trabalho de Gloria Anzaldúa e Virginia Woolf sobretudo por 

sua proposta de intervenção a partir da criação de narrativas. Diante de uma proposta de 

releitura histórica, ambas me fazem pensar que nossos imaginários são recheados de mitologias, 

discursos, e que esses, por sua vez, se consolidam como normas, prescrições. O próprio discurso 

sobre o lar como um local externo à esfera pública é uma construção que pode ser dissolvida, 

como nos mostra Nancy Fraser (1990), ao argumentar que a separação entre público e privado 

é orientada no sentido de legitimar algumas posições discursivas em função de outras, excluindo 

a casa do que temos como espaços de decisão e de cidadania. Criar outros posicionamentos é 

uma questão de mudança de comportamento: que admitamos que a imparcialidade é uma 

invenção; que nossa história é contada e recontada; que herdamos pontos de vista, categorias e 

comportamentos prescritivos, e que a visão de um mundo sem crise, um mundo perfeito, é um 

de nossos mitos mais potentes justamente em seu efeito de nos paralisar na inação.  

Vale destacar que, embora Virginia Woolf ressalte a necessidade de encontrar um lugar 

pacífico para escrever, devemos nos lembrar do texto em que a escritora relata que escreve 

enquanto ouve as bombas explodirem. No ensaio “Pensamentos sobre a paz durante um ataque 

aéreo”, de 1940, Virginia escreve sob metralhadoras: “Agora o zumbido dos aeroplanos é como 

o ruído de um galho sendo serrado por sobre a nossa cabeça. Ele dá voltas e voltas, serrando e 

serrando um galho bem em cima da casa. Outro som, como o de serra, começa a abrir caminho 

no cérebro” (WOOLF, 2019a [1940], p. 125). Ainda que essa mulher tenha encontrado um teto 

e tenha tinta e papel em suas mãos, seu cenário não é o do silêncio que permite o livre fluxo de 

ideias: a guerra permanece como perturbação maior. Mesmo nesse contexto, a representação 

dos ruídos do ataque aéreo como forma que violenta também o corpo de quem presencia os 

disparos, embora não como alvo direto, é uma impactante representação do incômodo que não 

impede a escrita; ao contrário: motiva a escritora a colocar palavras no papel.  
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Virgina Woolf é uma mulher que escreve na Inglaterra do início do século XX. Escreve 

sob bombas, em meio às paredes, aos muros e campos minados da modernidade. E não pensa 

apenas na agência da mulher na escrita de caminhos possíveis. Imagina, além disso, como o 

cenário das bibliotecas, do palácio da justiça, da Universidade poderiam se tornar diferentes do 

que vê, e coloca no papel o que fabula. Nas cartas que compõem o livro Três Guinéus, de 1938 

[2019b], Woolf sugere que as Universidades devem se transformar, deixando de ser um espaço 

de circulação restrita a homens e de perpetuação de lógicas patriarcais, e inclusive militaristas, 

para se tornar um lugar que receba também mulheres dispostas a se unir e agir, até mesmo 

contra a guerra. O que essa escritora me apresenta são textos que, em uma convergência entre 

micropolítica e macropolítica, contemplam não apenas as atitudes que as mulheres podem 

tomar para viver melhor, como também a necessidade de transformação de cenários mais 

amplos.  

Já em 1981, Anzaldúa escreve em um cenário no qual pode não só frequentar a 

Universidade, como também tornar-se professora em um de seus institutos. Pode se movimentar 

de sua casa, próxima à Universidade, até a casa de sua família no Texas, onde cresceu. Pode 

falar, ao mesmo tempo, no mesmo texto, sobre produção de conhecimento e limpeza da cozinha 

– lugar tradicionalmente considerado restrito à reprodução, e que, logo, por essa lógica, seria 

distinto daquele da criação. Pode escrever na varanda, unindo público e privado em um só 

espaço, e dissolvendo as fronteiras entre o particular e o partilhado. Na década de 1980, essa é 

uma mulher que decide habitar as separações entre o que é considerado vida e o que é literatura, 

entre o que é conhecimento partilhado e o que é história pessoal. Na virada do século XX para 

o XXI, essa é uma escritora que convida outras mulheres a habitar, também, esses territórios 

inquietos, de exposição de si e construção de proteção a partir de territórios comuns. 

Ambas me mostram que escrever em contextos de crise não é novidade, e que a crise, 

ao mesmo tempo obstáculo incorporado e transformado em motor, reconfigura escrita e modos 

de habitar mundos. Distantes de serem pano de fundo, contexto, ponto de partida, esses são 

fatores que organizam, fazem parte, rasuram e costuram a produção de conhecimento. E, nessa 

proposta, consolidam, também, outras formas de conhecer. 

 

 

3.2 APRENDER A PENSAR COM (OU, NO ISOLAMENTO SOCIAL, TER ALGUNS TEXTOS 

COMO COMPANHIA) 
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Pensar é uma prática material, diz Donna Haraway inspirada em Virginia Woolf. Não 

se trata de abstração que paira sobre nós. O pensamento vem das indagações que fazemos junto 

de outras pessoas, sobre quem somos e onde estamos, diz a filósofa em conversa com Bruno 

Latour (2020, s./p.), para quem a crise é também um momento de elaboração de ideias e de 

nossas formas de ação. Em Jamais fomos modernos (1994 [1991]), Bruno Latour observa: 

enquanto o jornal é dividido em seções que tratam de cada notícia a partir de lógicas fechadas 

em diversos campos, ler os artigos como expressões de temas entrelaçados permite 

compreender que as separações não são tão evidentes. A crise de que fala Latour é a chamada 

crise climática, crise dos ecossistemas, crise da separação moderna entre fatores que 

precisam ser considerados em suas redes de relações. E a crise exige uma disposição a 

repensar nossas práticas no mundo e nossos embasamentos epistemológicos.  

Virginia Woolf também lê o jornal, e, ao percorrer com os olhos suas páginas, comenta: 

“Mesmo o visitante mais transitório deste planeta, pensei, que apanhasse esse jornal não 

conseguiria deixar de notar, mesmo a partir desses testemunhos dispersos, que a Inglaterra está 

sob as regras de um patriarcado (...). Com exceção do nevoeiro, ele parecia controlar tudo” 

(WOOLF, 2014 [1929], p. 51-52). Woolf, assim como Latour, lê o jornal considerando o que 

une os artigos, e nessa leitura transversal, guiada por um fio, encontra em quase todos os textos, 

quase todas as notícias, todas as opiniões, demonstrações da atuação do patriarcado sobre a vida 

das pessoas. Há uma exceção: o fenômeno do nevoeiro. A diferença demonstrada na leitura de 

Latour, algumas décadas depois, é que em seu tempo até mesmo o nevoeiro se faz presente ou 

ausente sob a atuação do Antropo.  

Quase cem anos após a leitura que Virginia Woolf apresenta do jornal, a influência dos 

esquemas patriarcais de decisão sobre outras vidas do mundo ainda é inegável, em sua 

existência e em suas redes de consequências: as fumaças das queimadas da Floresta Amazônica 

são vistas no Centro de São Paulo. À beira do colapso, a Terra mostra que as formas de vida 

estão conectadas. E ameaçadas. A crise impõe junto de si uma urgência, um impasse, uma 

exigência de mudança, de olhar para o que é dado e perceber suas conexões.  

 

* 

 

Diversos são os modos como a crise da difusão do vírus influencia as atividades que 

tenho desenvolvido, assim como o meu olhar sobre as coisas dos mundos que habitamos. 

Quando foram interrompidos e modificados todos os tipos de reunião de pessoas dos quais faço 

parte – desde as aulas que frequento até os clubes das leitoras que seriam, inicialmente, o foco 
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da tese –, compreendi que a pandemia do Covid-19 não poderia deixar de ser mencionada no 

meu trabalho, visto que já o havia afetado. Ao mesmo tempo, se tornava necessário elaborar, 

no próprio texto, reflexões sobre como seria possível dar continuidade à pesquisa proposta. 

Então falamos sobre mais uma crise. 

Esta agora nos deixa saber que um vírus presente no corpo de um morcego que habita 

as florestas da Tailândia pode se hospedar em milhões de corpos ao redor do mundo. 

Esta é uma situação prevista por algumas ciências – inclusive as da ficção. Nos anos da 

década de 1980, Ursula le Guin parece ter imaginado o que estava por vir: “O mundo dos jogos 

de guerra não foi criado por nós ou para nós; não podemos sequer respirar seu ar sem máscaras” 

(LE GUIN, 2020 [1983], p. 3). Quando a ficcionista falou sobre máscaras, seu uso não era tão 

disseminado, intensivo, tão necessário como se tornou em 2020. O jogo de guerra de que fala a 

escritora de ficção científica diz respeito, também, à atuação de um patriarcado que exerce 

influências até mesmo em nossa respiração. 

Alguns são os discursos militaristas que tratam do vírus como inimigo, alvo de guerra, 

microforma de vida a ser exterminada. No entanto, em um olhar que inverte as relações de causa 

e consequência, sabemos que sua origem está exatamente em uma atitude de extermínio. Sim, 

queremos nos proteger do vírus. Porém, embora talvez queiramos crer que a vacina poderia vir 

a ser a solução para o problema de uma virose com potencial letal, as ciências que buscam 

compreender os seres do mundo em suas relações nos alertam de que essa possivelmente será 

a primeira de uma série de epidemias.4 

A questão que se sobressai, no momento, é a das consequências da exploração da vida 

na Terra. A antropóloga Els Lagrou narra como se dão esses laços: 

 

 

As epidemias são o resultado do desmatamento e da extinção dos animais que 

antes eram seus hospedeiros simbióticos. As epidemias são também o 

resultado de uma relação extrativista das grandes cidades com as florestas. 

Elas surgem nas franjas das florestas ameaçadas, nos interstícios da fricção 

interespécie e de lá são rapidamente transportadas para o mundo inteiro 

através de caminhões, barcos e aviões. E não é somente a caça cujo stress 

causa pandemias, outros animais também sofrem e causam doenças. Estes são 

prisioneiros de outra área intersticial entre a floresta e a cidade, a área rural do 

grande agronegócio alimentício, notória para o surgimento de novas gripes 

virulentas que podem virar pandemias (LAGROU, 2020, s./p.).  

 

 

                                                           
4 Ver DANOWSKI, Deborah; AMARAL, Marina. “’Não tem mais mundo para todo mundo’, diz Debora 

Danowski”, Agência Pública, São Paulo, 2020.  
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Busco, assim, olhares sobre nossas ações de invasão das florestas, sobre o estresse de 

morcegos, sobre a ação do agronegócio, sobre transmissões, sobre relações que se estabelecem 

em redes, sobre ecossistemas.  

Contudo, em lugar de ler os jornais, tenho buscado outras fontes de informações para 

pensar sobre os tempos que esta atividade de escrita percorre. 

Os textos, suas ideias, suas autoras, tornam-se companhia em tempos de isolamento. 

Leio Judith Butler para pensar a transmissão viral. Ela descreve a atuação de partículas 

invisíveis: “O vírus pousa, entra nas fronteiras corporais e parte para pousar novamente em 

outra pele ou em um objeto, em busca de um hospedeiro – a superfície de uma encomenda, o 

material poroso de um mundo compartilhado” (BUTLER, 2020, p. 2). A epidemia evidencia as 

trocas que estabelecemos no contato com outros seres, seja a partir da nossa convivência direta, 

seja ao manusear objetos que passaram por outras mãos e outros lugares, Butler nos diz. Mesmo 

que, enquanto realizo um trabalho de pesquisadora, eu tenha encontrado a possibilidade de me 

trancar em casa, ainda preciso da força dos trabalhadores da indústria da alimentação e dos 

transportes. Nas palavras de Butler, “A trabalhadora é um local muito especial de transmissão, 

assumindo o risco que aqueles que pedem comida em casa procuram evitar” (op. cit., p. 1). 

Desse modo, os rastros que deixamos no que tocamos me fazem pensar que: 1) o isolamento é 

impossível.  

Butler diz também: “As superfícies do mundo nos conectam. Os objetos que delineiam 

nossas relações sociais são, por vezes, bens, mas, por outras, são corrimãos e plataformas e 

todos os planos táteis da arquitetura da vida (op. cit, p. 2)”. Essa discussão me faz pensar, ainda 

mais, que: 2) habitamos o comum. A ideia de vivermos em comunidade se torna inegável, pois 

precisamos estabelecer nossas relações de forma virtual. 

O que leva a: 3) a evidência da vulnerabilidade, de que o corpo é perecível, transitório, 

e que depende de cuidados. Nesse sentido, a vulnerabilidade é compartilhada, mas em união 

com a precariedade, seu grau destrutivo se distribui de formas distintas. 

Esse aspecto convoca a: 4) levar em conta e assumir nossa responsabilidade. 

Ao afirmar que “vivemos, em escala planetária, um problema em comum; sua solução 

também terá de ser comum” (LAGROU, 2020, s./p.), a professora Els Lagrou me convoca a 

pensar em formas de procurar soluções junto do olhar de outros seres. 

O comum sempre foi um interesse, pois uma pesquisa sobre reuniões de leitoras que 

conversam sobre suas leituras é uma pesquisa sobre partilha de visões. Ao abordar as reuniões 

presenciais, esta tese se voltaria, também, a corpos que escolhem compartilhar um mesmo 

ambiente. Com a pandemia e as reflexões que nela estão implicadas, agora, sou convocada a 
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pensar o comum de um jeito diferente: um jeito que considere, ainda mais, o dissenso, a 

mudança de opinião, as dúvidas, as crises, as dificuldades, o que pensamos quando habitamos 

lugares tumultuados. Não exatamente os bombardeios sob os quais Virginia Woolf escreve; 

agora, em tempos da impossível fuga da dispersão de aerossóis, tumultos mentais.  

Pensando em problemas, e pensando juntas, juntos, juntes, em grupos de estudos 

que surgiram espontaneamente no contexto de interrupção das atividades presenciais na 

Universidade, encontro a possibilidade de mergulhar na produção de Donna Haraway. 

Staying with the trouble é o nome de seu livro mais recente, de 2016, e, numa tentativa de 

tradução, me deparo com uma cartela de possibilidades. Tumulto, perturbação, desordem, 

dificuldade, incômodo – muitos são os termos para traduzir o termo a que a colega de Anzaldúa 

na Universidade de Santa Cruz recorre para denominar nossa situação atual. Habitamos um 

denso presente, diz Haraway, feito de heranças deixadas por outras pessoas, e precisamos 

aprender a conviver com os problemas próprios desse tempo. Uma postura que me parece 

adequada nesse contexto é a de encará-lo como algo que exige ações no tempo em curso, 

em lugar das lamentações ou de planejamentos utópicos para um eterno porvir. Haraway 

declara:  

 

 

Lidar com o problema requer o aprendizado de estar verdadeiramente 

presente. Não como protagonistas efêmeros entre passados edênicos e futuros 

apocalípticos, mas como criaturas mortais entrelaçadas em uma miríade de 

configurações inacabadas de lugares, matérias, significados (HARAWAY, 

2016, p, 1).5  

 

 

Com suas ideias sobre os laços de criaturas e matérias, com suas importantes 

contribuições para debater o tema da vida na Terra, das relações entre os seres, da nossa 

responsabilidade diante desse cenário, Haraway tem me fornecido elaborações sobre como 

podemos aprender a lidar com a questão da ação em nossos mundos. E a primeira forma de agir 

que destaco a partir da autora é o recurso à elaboração e à partilha de narrativas.  

Herdamos um mundo degradado. Precisamos lidar com agravadas complicações: o 

problema do extermínio e da extinção em massa de diversas criaturas; das severas mudanças 

climáticas; das numerosas populações de refugiados sem refúgio (HARAWAY, 2016, p. 145); 

das extensas regiões recortadas e intoxicadas pela mineração, pela monocultura e seus aditivos 

químicos. É esse o cenário em que se desenvolve esta tese – sobretudo se acrescentarmos a essa 

                                                           
5 As traduções presentes nesta tese são minhas, porque Donna Haraway ainda não tem seus livros traduzidos para 

o português. 
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equação os termos feminicídios e necropolítica –; é este o cenário em que se desenvolvem as 

Histórias de Camille, escritas por Donna Haraway e apresentadas ao fim do livro Staying with 

the trouble (2016) como resposta à proposta de imaginar cinco gerações de seres nascidos a 

partir da década de 2020. Assim ressurgem as Comunidades do Composto, feitas por grupos 

que buscam descobrir formas de trabalhar para viver melhor em seus mundos. Mundos herdados 

e compartilhados, no tempo do Antropo6 e do Capital. 

Trabalhando na recuperação de terras desoladas, poluídas, desconfiguradas pela 

indústria da escavação de carvão, os habitantes da comunidade desenhada por Haraway 

“compreenderam sua tarefa como a de cultivar e inventar as artes de viver com e por mundos 

devastados” (op. cit, p. 147). Entre o que é herdado e o que é imaginado, as chamadas 

Comunidades do Composto recriam espaços – primeiro, enquanto territórios arruinados que, 

com cuidado sobre a terra, podem ser habitados. Depois, enquanto ecossistemas. A 

responsabilidade de seus habitantes é, então, a de desenvolver, cultivar e fazer florescer formas 

de integração entre humanos e outros seres para possibilitar a reconstituição da vida em seu 

ambiente, nos arredores e em outros territórios, em suas redes dinâmicas de relações.  

Se os pesticidas usados no cultivo de alimentos envenenam plantas, as larvas que se 

alimentam de espécies vegetais não conseguem sobreviver. Se as larvas não sobrevivem, não 

haverá borboletas. Diante dessa ameaça, as protagonistas das cinco gerações de Camilles que 

acompanhamos na narrativa especulada por Haraway recebem tanto genes que formam 

borboletas quanto micro-organismos que convivem com seu organismo. Em simbiogênese com 

as borboletas Monarca restantes em seu bioma, Camilles conseguem identificar o aroma de 

flores ricas em néctar, assim como das substâncias que ajudam a afastar predadores. Sua pele é 

amarela e preta na infância, e ganha tons alaranjados na idade adulta. Com o passar do tempo, 

Camilles têm sua herança corporal acrescida de antenas tentaculares. Assim, a narrativa – que 

se propõe a contar parte dessa história e a ser complementada por quem desejar – nos permite 

acompanhar a vida de cinco frutos de atividades simbiogenéticas, composições híbridas de 

humanos e insetos, em sua tarefa de repovoar corredores de migração que ultrapassam as 

fronteiras entre Estados Unidos e México. 

* 

                                                           
6 Diversas são as discussões sobre a era geológica denominada Antropoceno. Ailton Krenak define o período como 

o momento em que os homens imprimiram uma marca na Terra, marca “que pode permanecer mesmo depois de 

já não estarmos aqui, pois estamos exaurindo as fontes de vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que 

estávamos em casa, sentir até, em alguns períodos, que tínhamos uma casa comum que podia ser cuidada por 

todos” (KRENAK, 2019, p. 46-47). Em entrevista com a profissional envolvida na tradução de Seguir con el 

problema para o espanhol, Donna Haraway define o Antropoceno como: “Esta época em que seres humanos (...) 

põem em risco mundos de vida da Terra” (TORRES; HARAWAY, 2020, p. 14).  
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Meu primeiro contato com as ideias de Donna Haraway se deu pelo motivo mais 

intrigante e ao mesmo tempo banal dentro das atividades de pesquisa: não entendi um de seus 

artigos. O Manifesto Ciborgue me parecia feito de proposições labirínticas, inexplicáveis, de 

metáforas e argumentações tão imaginativas que o texto não se estabelecia como sequência de 

frases, e sim como turbilhão – ponto de interrogação. Mas, como parte de um livro importante, 

coletânea de textos selecionados para “ilustrar os caminhos e as perspectivas da crítica feminista 

contemporânea”, como indica o texto de orelha de Tendências e impasses: o feminismo como 

crítica da cultura (1994), recebi as provocações de uma autora consagrada pela antologia não 

como uma limitação, e sim como convite. Instigada por aquelas ideias que me pareciam tão 

confusas, talvez sem sentido ou sem um propósito evidente, me debrucei sobre o projeto de 

escrita de Donna Haraway. Assim pude percorrer um pouco dos fios (laços, nós) que formam 

as exposições da pesquisadora. 

A partir da intercessão entre sua formação em biologia, misturada com um ponto de 

vista feminista e seu trabalho como professora do departamento de História da Consciência, a 

pesquisadora nos mostra que nossas heranças coloniais, modernas, patriarcais e brancas trazem 

consigo formas específicas de olhar e categorizar o mundo, os seres, suas forças. Formas tão 

consolidadas e perpetuadas que parecem isentas de parcialidade, de um lugar de enunciação. 

Nessa proposta, Haraway aborda trabalhos de pesquisadoras que, em sua atuação, propuseram 

novas formas de olhar para velhos temas. 

Nesse contexto, um dos temas recorrentes em seu trabalho é a inter-relação entre lógicas 

patriarcais e a produção de pensamento. Por meio do estudo da atuação de profissionais dos 

mais variados campos do conhecimento, a autora demonstra como se difundem visões de 

mundos ocidentais, patriarcais, militarizadas e centradas na família heterossexual. Com um 

olhar autorreferencial e autocentrado, espelhamento de seu ponto de vista, o cientista da 

tradição moderna cria um ambiente em que todos os seres são vistos não em sua 

organização própria, e sim tendo como referência um tipo ideal – o humano. 

Em uma reunião de pesquisas com primatas (1990), Haraway demonstra, por exemplo, 

que são muitos os estudos interessados na investigação da competitividade entre machos, do 

caráter dominante dos chamados machos alfa, da existência de famílias monogâmicas, da ideia 

de agressividade, competição, submissão. Diante da frequência dos relatos de pesquisadores 

que buscavam em seus temas de estudo comportamentos do homem moderno, Haraway indaga: 

mas e se aqueles conceitos de partida fossem outros? As conclusões seriam, então, radicalmente 

diferentes. 
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Essas reflexões dialogam, a meu ver, com aquelas que a pesquisadora Annette Kolodny 

oferece ao mapear as paisagens dos ambientes da crítica feminista estadunidense e europeia em 

atividade ao longo da década de 1970. Em um esforço de sistematização de atividades que se 

disseminam e se estabelecem de muitos modos, em seu ensaio “Dançando no campo minado” 

(1980), Kolodny afirma: “tudo foi lançado em questão: nossos cânones, nossos critérios 

estéticos, nossas estratégias interpretativas, nossos hábitos de leitura, e, acima de tudo, nós, 

enquanto professoras e críticas” (KOLODNY, 1980, p. 2). Os espaços abordados por sua 

pesquisa não são só aqueles em que apoiamos caneta sobre papel; papel sobre a mesa. São 

também espaços nas escolhas de leitura de nossos trabalhos, nossos processos de produção e 

valoração, assim como nossas atividades de leitura. 

Nesse amplo guarda-chuva que abrange diferentes modos de recepção das produções 

literárias, os processos de crítica se mostram também como formas de intervenção, uma vez 

que propõem uma revisão de estratégias de valoração, seguidas por novos posicionamentos 

avaliativos de modos de escrita e de leituras, mas não apenas: esses gestos são, também, de 

revisão de paradigmas que orientam olhares. Enquanto a leitura e a escrita aparecem revestidas 

de códigos que informam visões de mundo, suas práticas têm implicações tanto éticas quanto 

morais, defende Kolodny. Assim, uma revisão das formas de avaliação não basta em por si só. 

Kolodny então declara: “o que pedimos que se estude são nada menos que pressupostos 

culturais tão profundamente enraizados e tão inerentes que nossos colegas críticos se 

esqueceram de reconhecê-los como tais” (op. cit., p. 6). Sua abordagem de processos de 

validação, julgamento e valoração dos textos deve estar, segundo a autora, vinculada a uma 

compreensão da literatura como instituição social, acompanhada de tradições, transmissões, 

heranças.  

Em outra área de atuação, porém em uma abordagem que considero em diálogo com as 

propostas de Kolodny ao se dispor a mapear atividades críticas e refletir sopre pressupostos e 

consequências, Haraway argumenta e demonstra que é possível desestabilizar categorias e 

visões orientadas por noções de poder, submissão ou dominação com o que chama de 

“micropráticas”, como a da editora de uma revista que “embarcou em extensas negociações 

com autores de originais que usavam categorias como a de ‘estupro’ para descrever o 

comportamento de animais” (HARAWAY, 1990, p. 310). Levando em conta a problemática 

das categorias elencadas e sua desejável exclusão, em função da adoção de outras, mais 

adequadas ao estudo da convivência de símios, a intervenção da editora no texto a ser publicado 

nas revistas tinha como consequência uma mudança nas próprias conclusões das pesquisas. 

Assim, a – heterogênea, inconclusa, variada – tessitura da trajetória escrita de Donna Haraway 
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demonstra que a elaboração de textos constrói e é construída por relações entre conhecimento 

e poder; que uma pesquisa pode ser ao mesmo tempo reunião de ideias correntes e construção 

de outras possibilidades. 

Um dos pontos-chave do trabalho de Haraway é o de que o conceito moderno de humano 

não se aplica às formas de vida existentes no planeta. A começar pela delimitação de um 

indivíduo, forma íntegra, separada de outras criaturas. Vivemos em conjunto com espécies de 

companhia, ela nos diz, sejam nossos parentes, amigos, cães, gatos, ou até mesmo bactérias – 

pois em suas diversas floras um corpo é repleto de microformas de vida que possibilitam a 

digestão de alimentos e a defesa contra ameaças: “Sentir fome, comer, e parcialmente digerir, 

parcialmente assimilar, e parcialmente transformar: essas são as ações das espécies de 

companhia” (HARAWAY, 2016, p. 65). Pessoas não conseguem existir sozinhas, ela nos diz, 

e ideias não se traçam sozinhas. 

Entendo a construção textual de Donna Haraway como expansiva. Expansão da ideia 

do que é estar vivo na terra, do que é conhecimento, do que é texto, de como se elaboram ideias 

– com trabalho intensivo, com a presença de corpos e a elaboração de experiências, com a 

compreensão de que é preciso aprender a tecer redes. Apesar do mito do sujeito individual 

moderno, vivemos em um atravessamento de discursos, histórias, narrativas. Ao passo que nas 

Histórias de Camille a autora propõe, em sua narrativa ficcional, que humanos e além-de-

humanos (forma de evitar o caráter negativo e excludente da dicotomia humano / não humano) 

podem estabelecer associações como forma de sustentar a vida na terra, a própria constituição 

do conhecimento traçada em seus textos e livros parte do princípio de que uma existência por 

si só, uma existência não relacional, não é possível. 

 

* 

 

Voltamos, então, às Histórias de Camille. As comunidades que se espalham com a tarefa 

de regeneração da terra o fazem a partir da matéria encontrada em seu território, e o fato de 

lidarem com camadas acumuladas no solo é o que leva seus habitantes a serem chamados de 

filhas e filhos do Composto. Na narrativa que encerra e expande o livro Formar parentesco no 

Chtuluceno, o termo “composto” diz respeito a algumas possibilidades: húmus, substância 

resultante da transformação de matéria em alimento e fertilizante. O composto representa, 

também, permanência, continuidade. E, simultaneamente, forma de associação, composição, 

poiesis. O termo poiesis, cativo à escrita de Haraway, aparece, nessas histórias, acrescido do 

prefixo “sym”, ou, para nós, “sim” – e uma visita ao dicionário nos indica que seu uso tem a 
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finalidade de denominar uma criação que se dá “juntamente; ao mesmo tempo; além disso; 

com; do lado de, em favor de” (HOUAISS DIGITAL, 2013). Nas palavras da pesquisadora, 

 

 
simpoiese é uma palavra simples; seu significado é “fazer com”. Nada faz a si 

próprio; nada é realmente autopoiético ou auto-organizado. Simpoiese é uma 

palavra adequada a sistemas históricos complexos, dinâmicos, responsivos, 

situados. É uma palavra para mundificar-com, em companhia. A simpoiese se 

dobra sobre a autopoiese e generativamente a desenrola e a expande. Talvez como 

uma curiosidade sensual molecular e definitivamente como uma fome insaciável, 

a irresistível atração por se dobrar sobre outros é o motor vital da vida e da morte 

na terra. Criaturas se interpenetram, giram ao redor e através uma da outra, se 

comem, encaram indigestões, e parcialmente digerem, parcialmente assimilam 

uma à outra, e assim realizam arranjos simpoiéticos que são também chamados 

de células, organismos e associações ecológicas (HARAWAY, 2016, p. 58)  

 

 

Um pouco ficção científica, um pouco especulação narrativa, um pouco relato de testes 

de laboratório, um pouco levantamento ecológico, um pouco demonstração de desejo e 

realização de redes entre seres vivos, espaços e memórias, as histórias de Camille são narrativas 

sobre construções experimentais, imprevisíveis, coletivas. Estar junto, con-versar, com-viver, 

planejar em grupos, visitar, brincar, viajar são ações que dão ênfase à relacionalidade como 

caráter constitutivo das ações que, somadas, movimentam a biografia das protagonistas. Não 

apenas pela simbiogênese entre humanos e borboletas, mas também pela relação entre 

simbiontes e espécies vegetais e sua linguagem; entre simbiontes e outros simbiontes; no 

contato com trabalhadores do campo ou de áreas de extração de minérios, professores, 

cientistas, jardineiros, artistas, personagens de mangá, povos tradicionais e seus movimentos 

de resistência, entre mazahuas e a luta pela terra, zapatistas e a luta pela água. 

 

* 

 

O interesse pelas produções de Haraway cresceu à medida que descobri que boa parte 

de sua atenção está voltada aos processos de circulação de textos, ideias, discursos, 

considerando seus efeitos de produção não só de sentido, como também de mundos. Por 

exemplo, no ensaio “‘Gênero’ para um dicionário marxista: a política sexual da palavra”, de 

1991, a pesquisadora narra como foi convidada para fazer parte da ampliação de uma 

enciclopédia do pensamento marxista. Nesse contexto, ressalta que práticas editoriais 

participam da “canonização da linguagem, da política e das narrativas históricas” 

(HARAWAY, 2004 [1991], p. 203-4). Trabalhando assim com um conhecimento que não se 

propõe transparente, a ideia de demarcar as condições de produção de um texto intensifica a 
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desconstrução do mito da imparcialidade do sujeito moderno – e interessa a este texto como 

prática e como reflexão epistemológica, pois o próprio corpo, a materialidade do lugar de 

enunciação, se mostra constitutiva da produção do conhecimento. O interessante dessa visão 

sobre o conhecimento é que sua construção não só não admite a possibilidade de objetividade 

fora de um contexto e de uma rede de relações, como também tem o diálogo como parte 

intrínseca de sua constituição, tecida pela curiosidade, tanto quanto pela conversa.  

E essa conversa não deixa de lado o que escapa à compreensão, o que, nas teorias da 

comunicação clássicas é considerado ruído: “o feminismo ama outra ciência: a ciência e a 

política da interpretação, da tradução, do gaguejar e do parcialmente compreendido” 

(HARAWAY, 2016, p. 32). Como tem sido minha conversa com Haraway: feita a partir do não 

entendido, que gera a busca por outros textos, que, por sua vez – labirinto, atalho, desvio –, 

abrem caminho para novas ideias. A compreensão parcial traz em si algo de incompleto, algo 

de inesperado, algo de solidário, algo de vínculo, algo de conexão: “de ver junto sem pretender 

ser outro” (HARAWAY, 1995 [1988], p. 26). Mas não de aceitação sem critérios, pois a 

objetividade diz respeito, também, à responsabilidade e à contestação. 

A objetividade, argumenta Haraway, é uma junção entre a racionalidade e a posição de 

quem a enuncia. E não pode deixar de considerar em sua organização a finitude, os limites, as 

contradições: “a corporificação feminista resiste à fixação e é insaciavelmente curiosa a respeito 

das redes de posicionamentos diferenciais. Não há um ponto de vista feminista único porque 

nossos mapas requerem dimensões em demasia” (op. cit, p. 33). Apenas ao se tornar local, 

parcial, incorporado, o pensamento se torna não generalizante. Se feito em multiplic idade, 

ganha tons, matizes, variações. À lógica de uma verdade, única, imutável, Haraway 

sobrepõe histórias múltiplas, com variados pontos de vista. Um dos elementos principais na 

construção de saberes é seu caráter mediado.  

Com estudos voltados a situações específicas, Haraway propõe uma intensa discussão 

para tentar demonstrar como os métodos de pesquisa podem se basear em critérios objetivos, 

mas jamais imparciais, pois “apenas aqueles que ocupam as posições de dominadores são 

autoidênticos, não marcados, incorpóreos, não mediados, transcendentes” (HARAWAY, 1995 

[1988], p. 27). No artigo “Conhecimentos situados”, de 1988, que na versão em português 

ganhou o título “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 

perspectiva parcial” (1995), a pesquisadora disserta sobre a questão da objetividade na ciência. 

Sua argumentação parte do pressuposto de que, diante do necessário questionamento sobre as 

bases históricas e discursivas do conhecimento, os debates feministas algumas vezes acabam 

por supor que tudo é discurso, que não há uma verdade. Diante do risco de cairmos em uma 
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atitude de negação total e uma fabulação ingênua sobre tudo ser uma questão de pontos de vista, 

Haraway sustenta que a objetividade existe, e está relacionada a uma especificidade, a uma 

perspectiva, a uma visão desde um corpo.  

 

* 

 

Produzir conhecimento é, também, articular pontos de vista distintos. Como imagem 

para representar a tessitura coletiva que é própria dos saberes, Donna Haraway tece o que chama 

de String Figures: cama de gato, ou, em uma tradução minha, “figuras com fios” – brincadeira 

em que se criam figuras com gestos e os movimentos de entrelaçar fios, e em que, a cada 

conjunto de ações, a figura apresentada se transforma:  

 

 
Brincar de fazer figuras com fios é dar e receber contornos, soltar linhas e errar, mas 

encontrar às vezes algo que dá certo, algo consequente e talvez até bonito, que não 

estava lá antes, é revezar em conexões que importam, é contar histórias com mão 

sobre mão, dígito sobre dígito, lugar de conexão sobre lugar de conexão, é fabricar 

condições para um florescer finito na terra, na Terra. Figuras com fios requerem que 

nos mantenhamos firmes para receber e passar adiante (op. cit, p. 10). 

 

 

A tessitura das figuras com fios se estabelece, como tenho demonstrado, nas conexões: 

ponta atada com ponta forma um círculo, que se dobra, desdobrada pela ação de pelo menos 

dois pares de mãos – que tateiam, dispostas ao erro, antes de saber quais caminhos percorrerão. 

Partindo da brincadeira de criança como fundamento epistemológico, Donna Haraway 

apresenta, ao longo do livro, projetos não só de filósofas e antropólogas, como também de 

tecelãs, bordadeiras e desenvolvedores de jogos de computador. Iniciativas que de variadas 

maneiras propõem relações, formas de viver junto em nossos tempos. 
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Figura 1: Cama de gato multiespécies. Nasser Mufti, 2011.  

Fonte: HARAWAY, 2016, p. 9. 

 

Nessa ética da ecologia, das redes de conexões parciais, Haraway estabelece diálogos 

com pensadoras que se tornam também protagonistas dos capítulos teóricos de Staying with the 

trouble. No livro que contém como última seção as histórias de Camille, a discussão científica 

que a autora propõe é narrada, feita de personagens: “O senso de cosmopolítica de Isabelle 

Stengers me dá coragem”, afirma. “Strathern escreveu sobre aceitar o risco” (HARAWAY, 

2016, p. 98; p. 12, respectivamente). Celebração das tarefas de pesquisa arrojada, do trabalho 

de elaboração de conceitos, como também das práticas de influência e de troca entre 

pesquisadoras: 

 

 

Despret não se interessa pelo pensamento feito pela descoberta da estupidez 

de outras e outros, ou reduzindo o campo de atenção para provar uma ideia. 

Seu modo de pensar amplia, e até mesmo inventa, as competências de todos 

os jogadores, inclusive ela mesma, de modo que o domínio de formas de ser e 

saber se dilata, expande, acrescenta possibilidades tanto ontológicas quanto 

epistemológicas, propõe e decreta o que não existia antes. Essa é sua prática 

de mundificar (HARAWAY, 2016, p .127). 
 

 

Me interessa nesses trechos o caráter de incentivo, de criação de laços, de fortalecimento 

gerado pela interlocução com os pares. O elogio a Vinciane Despret é também modo de destacar 

a visão que a própria Haraway tem do conhecimento: feito em conjunto, reforçando o trabalho 

de pesquisadoras com quem encontra afinidades. Ao apresentar conceitos e atribuir sua origem 
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a outras pessoas, como Isabelle Stengers e seus gestos especulativos, Marylin Strathern e sua 

etnografia das práticas de pensamento, Bruno Latour e seu entendimento apaixonado sobre a 

necessidade de mudar pontos de vista, Haraway constrói laços com nomes da antropologia e da 

filosofia. Em contrapartida, a constante remissão a Haraway e Latour, presente nos textos de 

autoria de Stengers e Despret, faz interrogar sobre as fronteiras da autoria e da elaboração de 

conceitos, de forma a tornar labiríntica uma linha que poderia indicar quem desenvolveu o quê. 

O próprio conceito de “Ecologia de práticas” aparece nos textos de pesquisadoras com 

quem Haraway pensa junto e que acessei a partir da produção da autora. Em um fluxo de 

remissividades, Marisol de la Cadena atribui a Isabelle Stengers o desenvolvimento desse 

conceito, cujo foco está em considerar as ações em seu contexto de produção, para avaliar quais 

são as respostas possíveis a uma determinada situação. Trata-se de valorizar gestos tais como 

eles são: ferramentas que auxiliam na definição de ações em um dado enquadramento, e que, 

com alcance limitado, se dão em conexões. As ações estão, para Stengers, condicionadas por 

vínculos: “vínculos são o que possibilita que as pessoas sintam e pensem, que sejam capazes 

ou que se tornem capazes” (STENGERS, 2005, p. 191, em tradução livre). Enquanto o 

pensamento científico racional moderno separa e, ao mesmo passo, generaliza, considerar seres 

e ações em seus vínculos é uma forma de estabelecer uma ecologia de práticas.  

E, se a proposta é situar, não podemos deixar de notar que os holofotes do livro Staying 

with the trouble apontam para nomes provenientes do Norte global. Um nome do Sul global 

homenageado no livro é o de Eduardo Viveiros de Castro: seu conceito de perspectivismo ajuda 

a pensar sobre uma união entre o material e o sensível, sobre formas de conhecer e seus efeitos. 

Marisol de la Cadena e seus estudos sobre cosmopolítica dos povos andinos aparecem como 

nota de rodapé – do mesmo modo como eu, páginas antes, me aproximei das ideias de Ailton 

Krenak apenas por nota de rodapé, talvez? Como tenho tentado argumentar, o objetivo aqui é 

apresentar ideias, suas consequências e também suas limitações, pois nenhum nome se faz 

sozinho, tampouco tem um alcance universal. O que destaco nos escritos de Haraway é que sua 

disposição a contemplar e a dar crédito a outras pessoas opera também uma dissolução do mito 

do gênio que escreve enclausurado.  

 

 

* 

 

No contexto latino-americano, Maristella Svampa (2019) nos lembra de que os atos de 

narrar e questionar narrativas podem ser gestos de disputa de visões de mundos: ao produzir, 

reproduzir ou inverter narrativas podemos colocar em circulação discursos e posicionamentos 
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que podem vir, inclusive, a fazer parte de debates sobre políticas de Estado. Um exemplo está 

nas tentativas da autora quanto a desmontar narrativas que chama de eldoradistas, em 

circulação nas últimas décadas nos países da América Latina. Quando o assunto em pauta se 

refere à questão do desenvolvimento econômico com base na mineração e outras formas de 

extrativismo, Svampa propõe que as narrativas que acompanham e sustentam essas práticas 

deixam de revelar seu caráter prejudicial a grandes parcelas da população e aos ecossistemas 

vinculados aos territórios explorados. Quando fala sobre benefícios às nações e às figuras que 

aqui opto por personalizar como garimpeiros – extratores que poderiam vir a descobrir minas 

de ouro e outros recursos preciosos –, essa é uma história que deixa de lado os preços a serem 

pagos coletivamente. 

Svampa apresenta como pano de fundo a essa discussão a sua própria história de vida. 

Em um romance com tons autobiográficos, intitulado Chacra 51: Regreso a la Patagonia en 

los tiempos del fracking (2018) – sem tradução ainda para a língua portuguesa – ela parte 

da história de sua família para narrar sua visão sobre o processo de intensificação das 

relações neoextrativistas na Patagônia. Svampa narra, assim, como as plantações de maçãs 

e pêssegos deram lugar a torres de perfuração do solo para extração de gases não 

convencionais; como as ruas de barro passaram a ser esmagadas pelo trânsito de imensos 

caminhões; como as famílias de produtores rurais cederam a firmas multinacionais, a 

preços mínimos, o terreno em que haviam sedimentado suas histórias. Como neta, filha e 

sobrinha de chacareros, a pesquisadora tem sua história de vida, pessoal, local, familiar, 

tecida em uma relação inextricável com um fenômeno mundial. A história de uma criança 

que morou em uma chácara é também a história de uma especialista na questão do 

extrativismo na América Latina. 

Esse é um debate que percorre as produções da pesquisadora e professora na 

Universidade de la Plata. Em As fronteiras do neoextrativismo na América Latina, no Brasil 

lançado em 2019 pela Editora Elefante, a descrição que Svampa apresenta sobre os territórios 

assolados pelo extrativismo merece destaque por sua contundência – e me parece, além disso, 

estabelecer laços de ressonância e complementariedade em relação àquela que Haraway 

desenha nas “Histórias de Camille”, e que comentei ao início desta seção do capítulo: 

 

 

A dinâmica do enclave, associada ao extrativismo, conta com uma longa 

história na região, associada em primeiro lugar à extração de minerais e à 

exportação de diferentes matérias-primas (cana-de-açúcar, guano, borracha, 

madeira, etc.). Povoados-acampamento, às vezes convertidos em cidades, 

conhecem o esplendor e o esbanjamento, a pobreza e a riqueza extremas. Mas 
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quando as luzes finalmente se apagam e o capital se retira para se expandir em 

outras latitudes, em busca de commodities baratas, tais áreas costumam 

oferecer a imagem perfeita do saque e do esbulho; cartões-postais de um 

território fortemente degradado, convertido em zona de sacrifício, que só 

deixa como legado às comunidades locais os impactos ambientais e 

sociossanitários (SVAMPA, 2019, p. 101) 

 

  

Contando essas histórias, seu trabalho me mostra que o Eldorado presente nas narrativas 

que se estabelecem em torno das novas formas de extrativismo se efetua apenas como promessa. 

Sua contraface, no entanto, é a da destruição e do empobrecimento. Vale ressaltar que, para a 

autora, as práticas neoextrativistas têm um caráter ampliado. Agora, compreendem não apenas 

a mineração; são levadas a cabo, igualmente, com a construção de hidrelétricas e represas, 

rodovias, campos de extração de petróleo e gás, com a monocultura. Certas autoras como 

Verónica Gago (2018; 2020), ampliam o debate do extrativismo de modo a incluir até mesmo 

a relação entre exploração de territórios e a violência a corpos genderizados como femininos.  

O interessante no livro As fronteiras do neoextrativismo na América Latina é que 

Svampa expõe a questão da terra na América Latina em sua articulação com posições 

discursivas. Fazendo frente às narrativas eldoradistas, há em curso, para essa pesquisadora 

argentina, alguns movimentos de estabelecimento de narrativas em oposição aos 

megaempreendimentos do neoextrativismo. Em um amálgama entre práticas e discursos, essas 

são articulações que buscam tensionar sentidos estabelecidos em torno da temática do 

desenvolvimento econômico. Svampa denomina esse período atual como o de um giro 

ecoterritorial, em que se observa, na América do Sul, uma busca por reconfigurações das 

interpretações sobre a relação entre formas de vida e sua distribuição nos espaços. O giro 

ecoterritorial, em suas palavras,  

 

 

se refere à construção de marcos de ação coletiva que funcionaram, ao mesmo 

tempo, como estrutura de significação e esquemas de interpretação 

contestatórios ou alternativos. Tais marcos coletivos tendem a desenvolver 

uma importante capacidade de mobilização, instalam novos temas, novas 

linguagens e ordens em termos de debate e sociedade, ao mesmo tempo que 

orientam a dinâmica interativa rumo à produção de uma subjetividade comum 

no espaço latino-americano (SVAMPA, 2019, p. 64). 

 

 

Essas são disputas não só sobre a questão do desenvolvimento, mas também sobre seus 

entrelaçamentos com a definição de democracia e de direitos, sobre práticas coletivas e 

econômicas, sobre sociedade civil e políticas de Estado, sobre o que entendemos como 

civilização e progresso, sobre o que compramos, de quem compramos, e o modo como nos 
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nutrimos. Há, nesse sentido, uma urgência quanto a pensar o comum, assim como redes de 

cooperação e de atuação para fazer reverberar esses posicionamentos, que, lentamente, colocam 

a temática ecoterritorial na agenda pública e política na sociedade (op. cit., p. 81), ainda que 

não como um todo. 

Esse é um momento de se pensar não só em direitos humanos, Svampa sustenta, pois os 

direitos da natureza também precisam fazer parte das nossas agendas. A urgência quanto a 

pensar sobre esses temas advém, argumenta a escritora, da constatação de que as interferências 

humanas na terra são irreversíveis, nesse tempo chamado, para alguns, de Antropoceno; para 

outros, de Plantationoceno ou de Capitaloceno. Há divergências, pois até mesmo esses termos 

se baseiam em diferentes narrativas criadas nas ciências, que interpretam, com base em 

pesquisas diversas, as transformações pelas quais passaram as intervenções nas formas de vida 

na terra. 

Svampa é uma interessante fonte para fornecer explicações sobre esses conceitos, 

abordando, inclusive, a ideia de regeneração parcial proposta por Haraway e que tenho 

discutido neste capítulo. O cerne da discussão está na impossibilidade de regeneração total, ou 

seja: no caráter irreversível das interações em curso sobre a terra, que Krenak explica e que 

apresento como nota de rodapé em um momento anterior do capítulo. A pesquisadora atribui a 

ideia de Capitaloceno a um historiador marxista chamado Jason Moore. Para esse pesquisador, 

o uso do termo desloca o foco para as práticas que têm início na passagem da era medieval para 

a moderna. Svampa explica da seguinte forma os pressupostos de Moore: “trata-se de um 

processo de longa duração, pois seria preciso questionar as origens do capitalismo e a expansão 

das fronteiras de mercadorias ao longo do período medieval para dar conta de uma nova era” 

(SVAMPA, 2019, p. 151). O termo capital de fato estabelece um vínculo mais explícito entre 

as alterações nos ciclos da terra e as práticas econômicas e políticas referentes aos ciclos das 

trocas de mercadoras. Trata-se de uma associação que permite que vinculemos inclusive as 

práticas modernas e seus imaginários a uma alteração irreversível nas paisagens do mundo.  

Como parte do panorama de questionamento de modelos econômicos e formas de vida, 

Svampa aponta a atuação de movimentos de mulheres, camponeses, indígenas e outros grupos 

que se mobilizam em experiências de auto-organização, promovendo outras práticas e 

narrativas sobre formas de habitar nossos mundos. No Brasil, destacam-se, por exemplo, as 

populações quilombolas, as mulheres marisqueiras e pescadoras que se organizam em 

cooperativas e movimentos de resistência no cenário da expansão do neoextrativismo nos 

territórios habitados por povos originários. 
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Nas palavras da autora, é possível observar “um arquipélago de experiências que 

buscam se conectar por pontes e passarelas”. Svampa acentua o caráter descentralizado desses 

movimentos ao afirmar: “Ainda que modestas, de caráter local e limitado, marcadas pela 

possibilidade de cooptação, essas experiências de auto-organização vão deixando sua marca 

por meio da criação de um novo tecido social, um leque de possibilidades” (SVAMPA, 2019, 

p. 155). O que nos conduz de volta à discussão sobre vínculos provisórios e conexões parciais. 

No artigo em que discute como podemos estabelecer trabalhos que considerem ecologias de 

práticas, Isabelle Stengers apresenta da seguinte forma a sua proposta de ação com 

responsabilidade: 

 

 

quando você estiver prestes a agir, não conte com qualquer princípio geral que 

poderia direcionar suas ações. Não tenha pressa; dê asas à sua imaginação e 

considere essa ocasião em particular. Você não é responsável pelo que irá 

acontecer depois, assim como você não é responsável pelas limitações da sua 

imaginação. Sua responsabilidade será cantada em tom menor, como uma 

questão de ethos pragmático, ainda que exigente (STENGERS, 2005, p. 188). 

 

 

 

 Na narrativa ficcional sobre Camilles, Haraway fala sobre um desejo de construção 

coletiva, sobre mudanças imprecisas, precárias, provisórias, sem garantias, mas em 

continuidade, processo feito por meio de práticas e fios cruzados.  

Formar parentesco no Chtuluceno, ou criar vínculos: “isso é o que chamo cultivar 

responsibilidade; é também conhecimento e atuação coletivos, uma ecologia de práticas” 

(HARAWAY, 2016, p. 34). Longe de ingênuo, o conhecimento se faz com com o 

comprometimento com uma resposta, com a disposição a assumir a vulnerabilidade, com o 

gesto de ouvir, articular, traduzir, interpretar: criar conexões – não românticas: conexões 

objetivas e sortidas. A visão de comunidades que se estendem por quase quatro séculos ajuda a 

pensar que a especulação sobre o que pode vir também constrói presentes – no sentido de ver 

possibilidades com esperança. Não uma esperança ingênua e utópica, pois tenho aprendido a 

imaginar, mesmo em minhas utopias, horizontes em que os conflitos permanecerão. Afirmo 

que as narrativas ficcionais encerram e expandem o livro porque a proposta de ficcionalização 

presente no último capítulo trabalha também em uma ampliação do horizonte do que nos parece 

possível, sem criar, no entanto, um paraíso por vir.  

Os territórios que as personagens conhecem não são paisagens de uma paz utópica. 

Camilles e os seres com quem convivem precisam constantemente se reinventar para aprender 

a lidar com conflitos – os novos conflitos, que passam a existir com as reconfigurações do que 
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era antes entendido como humano, e os conflitos ancestrais, históricos, em curso há séculos, 

como a criminalização, por parte do Estado, de práticas de subsistência de povos originários. 

Como forma de obter ajuda na tarefa de viver entre disputas, as Camilles recorrem, 

também, a memórias de práticas já realizadas: cantos, poemas, histórias narradas, seja entre 

simbiontes e humanos, simbiontes e simbiontes, entre o que Haraway chama de além-de-

humanos, seja entre comunidades e esferas institucionais: “Crucial para esse trabalho foi não 

esquecer o fedor no ar das bruxas queimadas, não esquecer o assassinato de seres humanos e 

não humanos nas Grandes Catástrofes chamadas Plantationoceno, Antropoceno, Capitaloceno” 

(HARAWAY, 2016, p. 166). Ávidas pesquisadoras, encantadas por narrativas de ficção, as 

protagonistas encontram em suas leituras diversão, prazer, misturadas com aprendizado sobre 

modos de resistência, formas de viver melhor. As filhas do composto insistem em que partilhar 

histórias ajuda a viver em ambientes de empobrecimento e de violenta destruição. 

Nesse cenário, as narrativas ganham importância em sua dimensão de transmissão da 

experiência, e mais que isso: “contar histórias era a mais poderosa prática para confortar, 

inspirar, lembrar, alertar, nutrir compaixão, viver o luto e tornar-se junto com outras e outros 

em suas diferenças, esperanças e temores” (HARAWAY, 2016, p. 150). Como narradora, mas 

também cientista de um mundo moderno e que valoriza a cultura letrada, Donna Haraway 

acrescenta que o trabalho de cicatrizar lugares e criaturas passa, também, pela materialidade 

das bibliotecas, com seu potencial de despertar curiosidade e sustentar formas de conhecimento 

(op. cit, p. 136). Narrar, é, ainda, em seus mundos, formas de tecer alianças, criar continuidades 

em meio a ambientes conflituosos. 

Haraway, então, me presenteia com um pouco de fabulação para pensarmos como lidar 

com as complicações que encaramos em nossas ecologias. Seu texto é, então, uma proposta de 

materialismo que não desconsidera os discursos. Proposta de método sobre narrar, proposta de 

construção de memória e arquivo, proposta de habitar o conhecimento com corpo e ponto de 

vista, como também criatividade, curiosidade, inventividade. 

O con-tato com trabalhos de elaboração da experiência ajuda as protagonistas a aprender 

a lidar com os problemas que se apresentam às comunidades com que convivem. Distante de 

um renascimento total, o desenvolvimento das narrativas se dá levando em conta o caráter 

parcial, impermanente e de constante labor que permite que processos de transformação 

ocorram. E, enquanto as três primeiras gerações de Camilles percorrem caminhos para 

reconstruir corredores de migração, a quarta e a quinta geração das simbiontes enfrentam, nos 

anos de 2350, os riscos de uma epidemia. Uma vez que a regeneração é parcial, trabalhosa, 

constante, a reconstituição das paisagens devastadas e das espécies ameaçadas é também 
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cíclica. E, embora tenham virado alimento de outras espécies que irão operar em sua 

decomposição, não é o fim das Camilles. Sua memória fica registrada e é atualizada na 

transmissão entre seres vivos e mortos.  

 

 

Proposta de prestar atenção ao que os textos fornecem, nos deixarmos encantar sem perder de 

vista a noção de responsabilidade, vista não como forma de salvar o mundo, e sim como 

possibilidade de agência. Ao refletir sobre essas ideias me penso no que nos diz Ailton Krenak. 

Falando como membro de seu povo, ele nos diz ainda que narrar é uma forma de permanecer 

vivo. Esse habitante da região do Rio Doce e de um território envenenado pelos resíduos do 

minério afirma ainda ser possível cantar, dançar, fazer chover, e contar mais uma história para 

adiar o fim do mundo (KRENAK, 2019, p. 26). Narrar se torna, assim, fonte de prazer na 

existência e que alimenta, por sua vez, uma resistência. Trata-se de se envolver e de se vincular 

a agendas que sejam consideradas necessárias, dos modos possíveis, com as ferramentas à 

disposição. Para Haraway, e para mim, a proposta de narrar é, também, forma de falar sobre 

feminismo fora de essencialismos, proposta de considerar a formação de alianças – ainda que 

precárias, ainda que provisórias – como forma de ética necessária ao viver. Proposta de ação 

em continuidade, processo permanente.  

 

 

3.3 APRENDER A MUDAR  

 

Para demonstrar que a processualidade está relegada ao esquecimento em às visões de 

mundo predominantes no Ocidente, Haraway fala sobre um poderoso mito em nossa 

cosmologia. Afirmando-se criada em meio a familiares católicos, a autora aponta que as 

narrativas da cosmologia cristã deixam de herança a ilusão de uma presença redentora. O mito 

de Adão e Eva originários, da mulher nascida da carne do homem tem como consequência, 

afirma Haraway, o estabelecimento de uma série de tecnologias, teorias e métodos; influências 

em nosso modo de nos relacionarmos com nossos universos, seja na ideia de inocência, pecado, 

culpa, julgamento; seja esperança de redenção em um apocalipse que representa o fim da 

história. É bem mais confortável esperar uma conclusão que nos levará a um futuro de paz e 

harmonia. Um futuro que, no entanto, não é tangível. 

Entendo, em diálogo com Haraway, que o conhecimento está vinculado não apenas à 

prática, como também à criatividade. A imaginação não está desvinculada das práticas teóricas 
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de construção de conhecimento – tampouco da ação. Trata-se de uma rede de conceitos 

interligados, em que teoria e materialidade estão juntas. E ideia e prática, também. Mudar esse 

olhar é uma questão de perspectiva. De buscar outras formas de compreender nosso contexto 

para nele agir – ou então, passar a agir e, no mesmo passo, compreender. 

Tentando compreender relações de trocas, exclusões, disputas, coexistências, redes, 

alianças, precisei, para escrever essa tese, ouvir muitas mulheres – vivas ou não. Procurei 

elencar e considerar os fatores que orientam a circulação de um livro. Me vi contemplando 

alguns campos. E precisei conversar com plantas. Como faz a poeta Júlia de Carvalho Hansen 

ao dizer: “Procuro no vento a consciência das plantas” (HANSEN, 2016, p. 16). Descobri, 

então, que, convivendo com a mediação da vida vegetal, consigo dar novas formas de vida ao 

meu corpo e aos textos, conforme os modos de expressão dos vegetais. Se o alecrim promove 

a circulação sanguínea e a clareza de ideias, com aroeira sinto aquecido um centro de criação – 

seja ele representado por mãos, respiração ou ventre. Trago essa imagem como forma de afirmar 

que nossas relações são mediadas em níveis tão diversos quanto a gama de propriedades 

medicinais que encontro na camomila. 

Se a sociologia da literatura nos mostra que nenhum texto se constrói espontaneamente, 

em sua materialidade simbólica Donna Haraway expande essa visão para que nossa ideia de 

vida e de mundo habitável inclua também outros seres, sejam criaturas humanas ou não. A 

simbologia da ecologia não se restringe a um universo das ciências biológicas, e, aceitando o 

convite de Latour a olhar para os conhecimentos para além de suas fronteiras, penso na ecologia 

de práticas, em um sentido de até mesmo procurar conciliar gestos que podem ser vistos como 

divergentes, como propõe Marisol de la Cadena ao articular o conceito de Isabelle Stengers ao 

seu trabalho como antropóloga. 

Tempo de assumir responsabilidades, olhar para gestos, admitir a mudança de opinião, 

a incompreensão, o dissenso. De questionar certezas e visões globalizantes. Tempo de mudar 

de ideia e replanejar. Se as reuniões de clubes de leitura presenciais foram interrompidas, como 

poderia agir? Pensando no que realmente se mostrou importante no decorrer da pesquisa.  

 

* 

 

Em um curso de Sociologia da Literatura promovido como projeto de extensão da USP, 

gratuito e aberto à comunidade, tive acesso a uma breve apresentação da ferramenta de análise 

de corpus Voyant. Disponível em um site de acesso livre, Voyant permite a visualização de 

termos mais frequentes em textos. Por meio de nuvens, gráficos, tabelas e outrso recursos, é 
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possível observar a distribuição de itens ou expressões por seções e combinações com outros 

elementos lexicais. O recurso a um mapeamento de palavras-chave e à correspondente 

representação gráfica da composição das ideias parece interessante para demonstrar as 

mudanças pelas quais passou a pesquisa. 

 

Imagem 2: representação espacial dos termos mais frequentes no projeto de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria, com uso da ferramenta Voyant Tools. 

 

 

 

Imagem 3: representação espacial dos termos mais frequentes na reconfiguração do projeto. 

Fonte: Elaboração própria, com uso da ferramenta Voyant Tools. 

 

A comparação entre o projeto feito após concessão da bolsa de pesquisa financiada pela 

Capes e sua outra versão, retraçada durante o período de isolamento social, permite identificar 

alguns aspectos. Enquanto na versão inicial destacam-se os termos “análise”, “levantamento”, 

“dados”, na segunda elaboração tornam-se palavras-chave “espaço”, “práticas”, “tempo”. 
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Chama a atenção também que “literatura”, um dos termos mais frequentes no primeiro arquivo, 

é substituída por “leitoras”. Essa nuvem de ideias demonstra, em minha análise, como a 

avaliação numérica foi cedendo espaço a uma avaliação situada. Nesse sentido, a própria 

ferramenta é interessante como parte de uma mudança de olhar: a tabela sistemática dá lugar a 

uma rede de palavras. Seria leviano afirmar que os números deixaram de importar à pesquisa. 

O lugar da abordagem numérica é o da importante obtenção de informações sobre retratos de 

leituras. Entretanto, os dados abriram espaço para investigações sobre movimentações, 

atuações, gestos, atividades e articulações.  

A leitura do projeto me lembra do que não consegui esquecer um dia sequer, ao longo 

dos meses: que a ideia inicial, a de que há uma mudança em curso no campo literário brasileiro, 

parecia ousada desde o início de sua elaboração. Assim, para desenvolver uma ideia audaciosa, 

propus abordagens de grande amplitude: do levantamento de dados à realização de entrevistas; 

da pesquisa de campo em ambientes de leitura à análise do material de divulgação de editoras. 

A expectativa de responder a uma pergunta ampla parecia possível de ser atendida com uma 

ampla investigação. Apresento, então, alguns dos objetivos específicos traçados no projeto: 

 

No que se refere às editoras que publicaram os livros lidos pelos três núcleos no ano 

de 2018, foram selecionadas aquelas que publicaram livros de autoras brasileiras a partir do 

ano 2010. A pesquisa encontrou 6 editoras: Companhia das Letras, Não Editora, Nós/Edith, 

Pallas, Patuá e Sesi HQ. Busca-se, então analisar mídias e conteúdos que vêm sendo utilizados 

por estas editoras para divulgar lançamentos, a fim de verificar se têm ocorrido mudanças no 

marketing das publicações escritas por mulheres, e quais seriam as mudanças. 

 

Pretendia também: 

 

Mapear como as seis editoras em questão têm se comunicado com leitores, investigando 

se e como casas editoriais buscam se aproximar de seu público. 

 

E, ainda: 

 

Realizar levantamento de dados referentes às publicações das seis editoras 

selecionadas, com o objetivo de verificar se essas instâncias têm alterado o perfil de seu 

catálogo diante da reivindicação de leitoras. Para tanto, será realizado um levantamento das 

atividades dessas editoras no período de cinco anos. 
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Analisar, verificar, mapear... e realizar alguns levantamentos. Parecia um bom plano. 

No entanto, essa seria uma das etapas, entre as etapas finais ao trabalho, feitas após outras 

tantas. A mudança começou a se dar no desenvolvimento da pesquisa. Já nas primeiras 

atividades, que planejavam adentrar nas epistemologias decoloniais e feministas, junto das 

atividades de investigação sobre pesquisa situada, foi possível perceber que a empreitada inicial 

não seria possível. E não só isso: as leituras levaram a entender, sobretudo, que a tarefa de 

alcançar essas respostas, ainda que fosse possível, não seria necessária ao desenho da tese. 

A pergunta que ia se consolidando era: para quê? Por que buscar números e apresentar 

uma resposta quantitativa, se os próprios textos escritos por mulheres propunham outras formas 

de se relacionar com o conhecimento, formas não tão definitivas, não tão exatas quanto um sim 

ou um não? Infelizmente, ou felizmente, na esfera dos eventos e no encadeamento de ideias, as 

relações de causa e efeito não são tão previsíveis como se imagina. A consequência de um ato 

está relacionada a toda uma rede histórica, atravessada por fluxos de outros atos.  

Ao mesmo tempo, a impossibilidade de frequentar reuniões dos clubes de leitura, por 

sua interrupção durante a pandemia do Covid-19, me levou a olhar para reuniões que haviam 

sido realmente marcantes. E a dimensão afetiva, relativa ao modo como a atmosfera dos 

encontros de algum modo me afetou, se mostrou muito relevante nessa dinâmica. Aos poucos 

ganhava espaço a ideia de pensar em como uma editora e uma escritora independentes atuavam. 

Sem a necessidade de comparar suas práticas ou pontos de vista. Contemplá-los em suas 

diferenças, situando suas práticas.  

Nesse mesmo passo, a avaliação comparativa proposta inicialmente, que tinha como 

forma de ação confrontar diferentes pontos de vista, passou a se tornar desnecessária. Em casa, 

no constante ruminar de ideias que constitui a pesquisa, lembrei de uma situação que ocorreu 

quando ainda podíamos fazer parte de aglomerações. Em evento organizado pelo Instituto de 

Letras UFF, pudemos ouvir mediadoras de clubes de leitura falar sobre o projeto do qual faziam 

parte e as reuniões que organizavam. No debate, uma das pessoas presentes na plateia perguntou 

algo como: mas vocês não leem livros infantojuvenis? Sua argumentação ia no sentido de 

apontar para a exclusão de uma categoria, o que teria como implicação a não efetuação de um 

desejo democrático nas atividades dos clubes. Esse questionamento também me fez reavaliar 

julgamentos que eu mesma havia feito: se um grupo lê mais obras de uma grande editora, e 

outro lê mais obras de domínio público, por que cobrar, de uma parte ou de outra, uma 

adequação aos critérios que considero mais justos?  
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O questionamento sobre obras classificadas como infantojuvenis, uma categoria que não 

faz parte das minhas considerações, demonstrou que, por mais que em minhas avaliações, 

pretensões, desejos de mundo por vir, haja um desejo de ampliar horizontes, não é possível 

abarcar toda a diversidade possível na cartela de matizes do que podemos considerar diverso. 

Ao desenhar uma tabela, completá-la e então me servir de números e estatísticas para comparar 

as atividades de um grupo e de outro, eu mesma, contraditoriamente, vou na direção de 

fortalecer as hierarquias que quero ver estremecidas. Escutando também as mediadoras dizerem 

que esse tipo de abordagem não colabora com seu trabalho, feito voluntariamente de acordo 

com seus anseios e seus desejos, pude perceber que talvez seja mais frutífero dar destaque ao 

posicionamento de um grupo – um grupo com o qual encontro afinidades – do que, colocando 

meu ponto de vista no centro do debate, exigir de outro o que suas agentes não se propõem a 

fazer. 

Em lugar de realizar uma crítica negativa, passei a considerar mais propositivo, talvez 

mais respeitoso, ter como epicentro a discussão sobre estratégias e práticas que considero 

efetivas. As mulheres em ação não respondem aos meus desejos. O que fazem é se organizar 

como consideram melhor. Donna Haraway nos lembra: 

 

 

Saberes localizados requerem que o objeto do conhecimento seja visto como 

um ator e agente, não como uma tela, ou um terreno, ou um recurso, e, 

finalmente, nunca como um escravo do senhor que encerra a dialética apenas 

na sua agência e em sua autoridade de conhecimento “objetivo”. A observação 

é paradigmaticamente clara nas abordagens críticas das ciências sociais e 

humanas, nas quais a própria agência das pessoas estudadas transforma todo 

o projeto de produção de teoria social. De fato, levar em conta a agência dos 

“objetos” estudados é a única maneira de evitar erros grosseiros e 

conhecimentos equivocados de vários tipos nessas ciências (HARAWAY, 

1995 [1988], p. 36). 

 

 

Essa me parece uma contribuição mais eficiente na construção de terreno fértil para que 

germinem mais iniciativas, mais reuniões, mais projetos que se proponham, cada um em sua 

visão do que é urgente e possível, a fazer algo.  

Diante da proposta de investigar se os grupos de leitoras organizadas em clubes, redes 

de sociabilidade e de relações, exerceriam influências sobre as instâncias de publicação de 

livros, me vi enredada em definições conceituais demais, numéricas demais, generalistas 

demais, austeras demais em sua proposta. A busca por uma compreensão do funcionamento do 

campo editorial como autônomo ou heterônomo parecia uma forma de me provar capaz de 
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provar meu argumento. Todavia, uma mera pergunta em uma reunião de orientação desmontou 

as 15 páginas de citações de artigos e as mais tantas por vir. A pergunta: para quê, por quê? 

Em parte por me sentir um pouco estrangeira como comunicadora na área de letras, e 

talvez buscando um capital cultural mensurável na forma de domínio de explicações teóricas, 

tentei entender, delimitar, racionalizar os limites de cada uma das classificações que Bourdieu 

apresenta ao pensar o campo literário. Diante da profusão de conceitos – tão variados quanto 

capital social, capital econômico, hábitus, ethos, trocas simbólicas, bens simbólicos, economia 

do gosto – passei a me relacionar com as leituras do sociólogo francês de maneira instrumental. 

Deixei, porém, de observar que um campo pode ser também uma forma de criar uma 

representação espacial da distribuição de atores em uma série de relações.  

Destaco, nesse sentido, um dos artigos que acessei na tentativa de compreender o 

funcionamento de campos. Em uma nota de rodapé, o próprio autor narra dificuldades que 

encontrou na realização das pesquisas: 

 

 

Para verificar a correspondência entre o espaço de posições e o espaço das 

tomadas de posição, pesquisamos 537 textos de 510 autores publicados pelos 

editores selecionados para nosso estudo, que foram traduzidos para o francês 

entre julho de 1995 e julho de 1996, considerando, para cada um dos títulos, 

as seguintes variáveis: gênero (romance, novela, relato, conto), editor de 

origem e editor de chegada, língua de origem (no caso do inglês, distinguiram-

se “inglês” e “americano”), nome do tradutor, nome e sexo do autor, ano de 

publicação da edição original e da tradução francesa (1995 ou 1996), avaliação 

da crítica, preço, número de páginas, número total de autores estrangeiros 

publicados pela mesma editora, número de autores de mesma língua nacional. 

Dada a amplitude da pesquisa necessária para conduzir esse projeto, ele foi 

abandonado. (BOURDIEU, 2018, p. 226). 

 

 

Admiro a sinceridade de Pierre Bourdieu ao assumir que, mesmo com uma grande 

equipe, um bom plano metodológico e uma consistente experiência em pesquisa, projetos 

amplos demais podem também ser ineficientes. O impossível flerta com as ambições 

totalizantes. A expectativa envolvida na idealização por vezes impede a ação, paralisa por se 

assemelhar ao impossível, o inalcançável, o perfeito. Contar histórias é uma forma de criar uma 

microrrealidade no aqui e no agora. Expandir o horizonte das histórias já narradas. A pesquisa 

me tem mostrado que, se contemplo cada elemento com paciência e atenção, posso me deixar 

afetar por sua forma, suas injunções, suas demandas. E se, entretanto, nos concentrarmos em 

pequenas possibilidades, sutilezas, minúcias, pequenos passos, universos reduzidos? 

A ideia de campo como reunião de uma dinâmica de forças remete aos conceitos 

provenientes da pesquisa do campo da Física, como o de campo eletromagnético ou 
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gravitacional. Mas, se considerarmos o campo em sua acepção de área coberta de matéria viva, 

a ideia de ecologia ganha solo em que possa germinar.  

 

* 

 

Na proposta de reavaliar caminhos da pesquisa, acessei trabalhos escritos ao longo dos 

anos dos estudos de doutorado. A leitura de um artigo escrito à época da conclusão do primeiro 

curso do qual participei como doutoranda deixa ver uma escrita marcada por uma afetação que 

talvez resvale até mesmo em generalizações. A técnica do recorte e da colagem, em uma 

disposição aleatória – ainda que sem um sentido –, dos termos que saltaram à minha visão ajuda 

nessa visualização: 

 

a relação dessa narrativa está bem definida, é imediata:, uma escritora de fato, a autora 

imprime a marca de sua voz, uma voz narrativa autêntica, o tom presente em toda a narrativa, 

em todos os cantos ao seu redor, deixa claro, A ênfase pode ser notada, o texto ressalta, o 

romance está ancorado, no reforço constante, evidentemente, De maneira geral, temas que 

também se encontram evidentes no romance, fundamentalmente, papéis impostos e 

perpetuados na sociedade brasileira, o destino tradicional, ilustrado claramente, só a 

imanência lhe é permitida, patente na situação narrada, da vida típica da mulher de classe 

média na sociedade carioca da primeira metade do século XX, a passividade se torna um traço 

da personalidade da mulher,  

 

Escritas em conjunto com uma leitura de O segundo sexo, de 1949, as frases que 

continham esses termos em sua formulação expressavam a contundência da leitura de Simone 

de Beauvoir em meus caminhos de pesquisa. O impacto do caráter ensaístico do texto, que 

mescla relatos, lembranças de vivências, entrevistas e conceitos filosóficos foi o de algo como 

de uma exaltação: a primeira leitura de um texto teórico feminista gerou, pela identificação com 

as histórias narradas, um estranhamento da minha paisagem, de meus pressupostos, de meu 

olhar. A ideia da construção social da mulher, algo que se dá pelo olhar e pelas atitudes de 

outras pessoas me levou também a questionar toda ação tida como tipicamente feminina: a 

atuação de donas de casa, a performance social, as vestimentas que performam papéis de gênero 

– e o tom enfático das expressões que imprimi no texto talvez contenha até a expressão de uma 

revolta. 
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A recuperação de parágrafos soltos e salvos na memória do computador me permitiu 

perceber que esse olhar se confundiu, em minhas formulações, com uma negação da 

importância das tarefas reprodutivas. Para esta biografia de bifurcações, em lugar do gesto de 

apagar uma ideia da qual hoje em dia discordo, insiro a seguir o trecho, como forma de mostrar 

ideias que mudaram: 

 

entre cadernos de culinária, cortes de tecido e vizinhas fofoqueiras, vive no apagamento 

de sua potência de ser. Tolhida desde a escola até o casamento, Eurídice Gusmão permanece 

no sofá, embotada, imóvel, entulhada pela reprodução dos gestos daquelas pedagogias que 

limitam a agência de sujeitos que não nasceram homens.  

 

A desconstrução desse olhar se deu, também, a partir do estudo, pois o contato com as 

propostas de outras escritoras feministas ajudou a entender que a redução do trabalho 

reprodutivo a algo desimportante decorre justamente do seu caráter essencial às sociedades 

ocidentais, porque, se considero trabalho aquilo que chamam de amor – como dizem os 

slogans das campanhas que buscam reivindicar o salário para as mulheres responsáveis 

pelo trabalho reprodutivo –, é porque tive um encontro com textos de Silvia Federici e 

Verónica Gago. E destaco o trecho não só como uma forma de abordar a mudança de ideias, 

mas também como ilustração da flexibilização de discursos a partir do contato com outras 

ideias. 

O trecho inflamado é uma forma de falar sobre leituras não imparciais, não racionais, 

ou, como fala Ursula le Guin (1990, p. 150), feitas com todo o intelecto, e não com apenas 

metade dele. Afetar – é isso o que destaco como características comuns entre as leituras que 

acessei ao longo da tese e que considerei importantes. Algumas revoltam, algumas comovem, 

algumas encantam. Todas criam algum tipo de resposta. Quando não criam uma reação 

interessante, as abandono, embora a pesquisa tenha mostrado que encontrar algo é, muitas 

vezes, uma questão de disposição e de curiosidade minhas, mais do que uma propriedade do 

texto em si. 

Enquanto a sinergia entre os ensaios de Beauvoir e o romance A vida invisível de 

Eurídice Gusmão, de Martha Batalha (2016), criou um texto repleto de ênfase, e do que agora 

vejo como excessos, Marisol de la Cadena emociona em seu modo de narrar como se dá o 

aprendizado em seus trabalhos de campo: pela troca e pela abertura, pela escuta atenta e pelo 

reconhecimento de suas limitações, sobretudo no aprendizado que se realiza quando seu 

interlocutor se recusa a lhe dar explicações ou não entende sua pergunta: “A recusa de Nazario 
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a explicar novamente foi um dos muitos momentos significativos na etnografia – um daqueles 

momentos de nossa conversa que acalmaram meus pensamentos ao revelar os limites de meu 

entendimento na complexa geometria de nossas conversas” (DE LA CADENA, 2015, p. 

XXIII). Donna Haraway, por sua vez, encoraja a voar, a unir imaginação, objetividade, estudo 

próximo de nossos textos – incorporação/encarnação de ideias e conceitos.  
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Ou se escala a montanha e dali se observa o todo ou se vai ao rés do chão para se observar o 

mínimo, a gruta, a curva, o capim molhado, os edifícios, por trás de suas vidraças, as casas e 

as gentes. Desejar apenas o olhar vertical sobre o mapa é privar-se da viagem, do percurso, 

da experiência, do que pode ser o horizonte, e o que vem depois. Mas quem adentra o espaço 

tampouco o domina integralmente.Toda dominação é falsa. Ilegítima. 

No sentido de que nunca será completa. Há escolhas. Há sempre brechas 

(Natalia Borges Polesso, “Sobre literatura lésbica e ocupação de espaços”).  
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CONCLUSÃO 

 

Esta é uma tese sobre um percurso. Seu ponto zero está na imagem de uma monocultura. Mais 

especificamente, de um campo cercado, com limites marcados, fronteiras bem-definidas. Esse 

cenário apareceu desenhado à frente de meus olhos em um marcante trabalho acadêmico, que 

o descreve em detalhes. Trata-se dos resultados de uma pesquisa, desenvolvida por Regina 

Dalcastagnè e o grupo de pesquisadoras e pesquisadores que com ela trabalham. Seu objetivo, 

à época de sua elaboração, foi o de mostrar como e por que o campo literário da virada do 

milênio era lugar da cultura única. O problema que a investigação do grupo de estudos da 

UnB apresenta é sério: o da classe média ensimesmada e, de fato, pouco divertida. Pouco 

disposta a sair de seu lugar e se diversificar. Acomodada em colher os mesmos temas – plantas 

de um só sabor, só um tom, só um contorno. 

Trata-se de, então, de um ponto de partida feito do incômodo da monotonia. Um 

desconforto que se multiplica em algumas perguntas, entre as quais a principal é: como mudar 

esse campo? 

Ao longo de alguns anos, busquei responder essa pergunta. 

O que busquei fazer pelo seguinte caminho: escalei essa cerca, me embrenhei no arame 

farpado e gritei: oi. Quem está aí? Contudo, se meu plano inicial era o de viajar por esse 

cenário carregando uma mochila abastecida com mapa e régua, aos poucos decidi mudar de 

estratégia. Só minha régua não daria conta de medir os altos eucaliptos; meu mapa não 

alcançaria toda a extensão dessa plantação. Passei então a usar uma lupa, uma máquina 

fotográfica, um caderno para colher umas folhas, porque, mesmo na monocultura, há sempre 

um mato que teima em nascer. E ativei meus sentidos para tentar perceber que tipo de texturas, 

sons e camadas se espalhavam nesse lugar. 

Ativando a escuta, encontrei algumas pistas. Algumas informantes. Aprendi que, 

conversando, poderia descobrir histórias de pessoas que fazem parte da vida nesse campo. E, 

ouvindo o que essas pessoas desejavam falar – de si, de suas práticas, suas expectativas, seus 

desejos, seu trabalho –, percebi que há quem também sinta bastante desconforto vivendo nessa 

monocultura, procurando, aqui e ali, uma ou outra espécie que, inesperadamente, brota. E 

acabei descobrindo que essas são pessoas já munidas de pá, terra, matéria orgânica, e que 

trocam sementes mundo afora, encontram outras pessoas, colhem algumas amoras. Passei, 

então, a percorrer e registrar alguns dos universos que se distribuem por esse campo.  

Essa narrativa é mais uma forma de explicar como me relaciono com tudo o que compõe 

o trabalho de elaboração da tese que se encerra com esta conclusão. Não são poucos os 
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momentos, ao longo da tessitura dos capítulos, em que busco definir a pesquisa, afirmando algo 

como “esta é uma tese sobre...”, ou “o objetivo inicial foi o de...” . Me valer desse tipo de 

construção tem sido um modo de orientar um pouco a escrita – e possíveis leitoras e leitores – 

para indicar os caminhos que percorri, e que vão no sentido de uma experiência processual, 

autorreflexiva, provisória, feita como um tatear e com uma disposição a colher histórias. 

Enquanto compreendia meu estar no mundo como permeado por uma intensa 

sensibilidade ao contato, optei, nesta tese, por fazer dessa disposição – por vezes tão 

desconfortável – uma ferramenta. Minha escrita aparece, então, atravessada por muitas outras 

visões de mundos. Assim, me deixei permear, primeiro, por alguns estudos de Regina 

Dalcastagnè (2005; 2012), que atravessam toda a pesquisa como mote, bem como os de 

Bourdieu, que falam sobre o campo literário como lugar feito não só de livros, mas também de 

pessoas que buscam achar um caminho – um lugar ao sol?  

Desses estudos sobre o campo literário, surgiu o interesse em investigar um pouco mais 

a dinâmica de funcionamento do campo em sua face contemporânea, no que se refere à 

participação de mulheres em suas relações de forças. Busquei abordar esse panorama, contudo, 

tendo em vista não apenas os livros em si, mas, também, e sobretudo, as agentes que participam 

desse campo. As histórias que costuro na composição do corpo da tese se referem, então, a 

mulheres que compreendo como dispostas a movimentar essa distribuição de lugares: Leitoras. 

Mediadoras de clubes de leitura. Escritoras. Editoras. Pesquisadoras. Professoras. Filósofas. 

Ativistas. 

Quem indicou algumas das direções que segui são mediadoras atuantes em clubes de 

leitura e que, quando falam sobre o que procuram ler em suas experiências coletivas, costumam 

comentar sobre sua busca no sentido de uma multiplicidade – de livros lidos, de escritoras, de 

leitoras. Assim, a experiência de frequentar clubes de leitura, conversar com suas mediadoras 

e observar suas escolhas de leitura possibilitou que a tese se voltasse aos contos que Natalia 

Borges Polesso escreveu em Amora e à diversidade de publicações que Cidinha da Silva oferece 

à sua comunidade de leitores e leitoras, como narro nos capítulos 1 e 2. Estabeleci a tese, 

portanto, me colocando em meio a singularidades que têm muito a dizer, muitas histórias para 

narrar, e que se mostram capazes de fazer escolhas levando em conta critérios políticos, ou seja, 

que dizem respeito à distribuição de recursos, ao acesso, a lugares por frequentar. Busco então 

rechear o texto com informações que estão nos imaginários de leitoras e de escritoras: suas 

ideias, suas motivações, suas práticas, suas memórias que circulam em textos publicados, ou 

que ainda não foram registradas e que me proponho a tornar públicas. 
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Na introdução e no capítulo 1, abordo meus encontros com leitoras. Busco mostrar, 

nesse sentido, como se estabelece seu comprometimento com o encontro, o debate, a troca e a 

construção de um comum. Em uma investigação sobre como se dão essas práticas, a pesquisa 

permitiu perceber que essas são mulheres não apenas dispostas a expressar seus desejos de 

conhecer outros livros e promover encontros tendo-os como fatores motivadores. A meu ver, 

trata-se de pessoas que mobilizam com habilidade um senso de conciliação, escuta e disposição 

a estabelecer trocas: as três mediadoras com quem conversei são professoras que se propõem a 

voluntariamente, fora da sala de aula, criar comunidades de leitura. E, nesses espaços, são 

pessoas que buscam animar os livros, abordá-los sem perguntas prontas. Essas mediadoras 

ensinam também a lidar com o imprevisível, em seu gesto, no mínimo, corajoso, de propor 

reuniões em espaços abertos, nas quais assumem o risco de lidar com qualquer assunto que 

venha à tona. Mostram-se, então, dispostas a realizar uma articulação entre o que apreendem 

nos livros e aquilo que as pessoas possam apontar na dinâmica espontânea da conversa. 

Se, antes de frequentar os clubes, eu queria saber de que modo suas experiências de 

leitura se relacionam com o panorama da publicação de livros no Brasil, o acesso aos encontros 

e às conversas com mediadoras permitiu perceber que seus gestos se entrecruzam com o campo 

literário já na forma de como se apresentam suas escolhas. Estas se traduzem em perguntas 

agudas, como se indagassem: o que vocês têm a nos oferecer? Queremos ler Carolina Maria 

de Jesus! Mas não encontramos nenhuma edição e descobrimos que esse é um livro esgotado. 

Então a gente pergunta: como é que vocês podem não ter um livro importante como esse em 

circulação? Os clubes se estabelecem, portanto, em um diálogo com movimentos do próprio 

panorama de publicação de livros no país – seja valorizando livros que fazem sucesso no 

exterior e que apenas recentemente são lançados no Brasil, como o livro Mulheres, raça e 

classe, de Angela Davis, que tem papel importante no capítulo 1, seja no resgate de autoras 

invisibilizadas na historiografia literária no Brasil. 

A orientação do trabalho das mediadoras à frente do clube vai no sentido, portanto, de 

uma variedade. E foi essa busca por vozes múltiplas o que tornou Amora uma das escolhas do 

clube. A Não-editora, selo editorial que publicou esse livro em 2015, declara que seu catálogo 

é formado por escritoras e escritores brasileiros “com pegada experimental” ou “não-

convencional”. No texto destinado a caracterizar esse selo, o corpo editorial da Dublinense 

declara: “Queremos lançar obras que não sigam os padrões editoriais do mercado brasileiro e 

colocar nas estantes livros que você quer ler, mas ainda não sabe disso” (DUBLINENSE, s.d). 

Nessa proposta de catálogo fora dos padrões, Amora aparece como um livro escrito por uma 

mulher lésbica e que traz como personagens apenas mulheres lésbicas ou bissexuais. No 
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capítulo 1, apresento a discussão desse livro como marcada, em sua própria proposição, por 

gestos afetivos, na medida em que leitoras e leitores comentam ter como preferidos os textos 

em que foram afetadas e afetados pela elaboração da narrativa. Trato do clube, então, em uma 

dupla dinâmica, um entrecruzamento entre contato e acesso. Ao mesmo passo, apresento 

imagens de leitoras que colhi em outras produções, capazes de ampliar uma abordagem sobre 

o tema da leitura como experiência afetiva.  

Teci, desse modo, um trabalho feito de encontros diversos: com essas leitoras e seus 

clubes de leitura; com as escritoras que fazem parte das escolhas de leitura dos clubes; com 

pesquisadoras que abordam o tema da escrita e da publicação de livros no Brasil. Ao longo da 

investigação, passei a me voltar a outros trabalhos, de pessoas que aparecem transversalmente 

em toda a escrita dos capítulos, como inspiração, fonte, marco, indicação de posições 

estratégicas. Uma delas é Heloisa Buarque de Hollanda, que incansavelmente pesquisa e 

articula e questiona o que já fez, reinventa e traz à tona nomes e textos que ainda não lemos e 

cuja leitura, ao menos em minha experiência, sempre vale a pena. 

O trabalho dessa pesquisadora aparece em sua força no capítulo 2, no qual contemplo 

algumas movimentações que encontro na crítica feminista no Brasil contemporâneo, em um 

enfrentamento da necessidade de falar sobre temas como gênero e a questão étnico-racial. 

Abordo esses temas levando em conta suas relações tanto com o panorama da publicação de 

livros, quanto com os movimentos feministas. A protagonista desse capítulo é Cidinha da Silva, 

em suas múltiplas frentes de atuação, sobretudo como ficcionista e editora independente. Colho 

um pouco da vasta produção que Cidinha da Silva publica em seus livros e em outros canais do 

ambiente da web, e analiso esse recorte buscando observar quais questões essa escritora 

apresenta, e como se dá a sua elaboração sobre seu trabalho. Trazendo para o capítulo três 

ações: “movimentar”, “vender” e “abrir caminhos”, compreendo que sua contribuição é a de 

apresentar o livro não só em sua dimensão de encantamento, mas também em seu valor de 

venda. Essas duas possibilidades não se mostram, então, como excludentes, podendo caminhar 

lado a lado.  

Cidinha da Silva é uma agente do campo que, de muitas formas, traz à tese o tema das 

trocas e das negociações. Se essa editora independente fala sobre caminhos abertos, na tessitura 

do capítulo 2 abordo os caminhos de minha investigação, apontando como se estabeleceu a 

trajetória pela qual tive contato com a produção dessa escritora. A partir dessa narrativa, em 

que o tema principal é o das trocas honestas, meu olhar sobre uma ecologia de práticas – que 

busca enquadrar na tese ações e posturas de diversas singularidades articuladas em redes – se 

torna uma ecologia de trocas. 
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Narrar aparece neste trabalho como forma de construir e movimentar um espaço 

comum. De possibilitar a formação de articulações. De lançar afetos no mundo. Donna Haraway 

faz parte da própria matéria que molda o trabalho, ao não só me apresentar o sentido da ecologia 

de práticas que Isabelle Stengers desenvolve em suas produções teóricas, como também em sua 

proposta de assumir, como parte intrínseca à produção de conhecimento, o ato de tatear, a 

experiência de tentar, o gesto de especular. Mergulhar no estudo de seus livros me permitiu 

aprender que uma pesquisa pode ser séria, comprometida, responsável e ao mesmo tempo pode 

falar da experiência, do corpo, de formas de estar no mundo. Pode falar do medo, dos erros, da 

insegurança, da ansiedade que aparecem aqui e ali nesta tese. E também da curiosidade, do 

prazer da descoberta, da alegria em compartilhar conhecimento. As propostas teóricas e de 

construção de pensamento de Donna Haraway, seu senso de humor, alguns de jogos de palavras 

– que tornam um desafio compor as traduções que apresento aqui – e as muitas narrativas que 

essa filósofa oferece afetaram fortemente a feitura deste trabalho no sentido de abordar o 

conhecimento de modos menos racionais, menos numéricos, encontrando na articulação de 

histórias um lugar em que as mulheres que reúno na pesquisa poderiam se encontrar.  

Desejo, então, me referir a um evento online realizado pela Universidade Brown, dos 

Estados Unidos (2020), do qual Natalia Borges Polesso e Cidinha da Silva participaram juntas, 

lado a lado na mesma tela, trazendo histórias sobre suas atividades de escrita como mulheres 

lésbicas em tempos de autoritarismo. Nessa ocasião, Cidinha da Silva menciona o que chama 

de tecnologias ancestrais de produção de infinitos, um tema que aparece em outros textos que 

essa escritora publicou durante o período da pandemia. No evento, ela não explica o que entende 

por esse conceito, mas um artigo que publica no blog do IMS (Instituto Moreira Salles) oferece 

uma pista: 

 

 

restava um naco de saúde mental para acionar tecnologias ancestrais de 

produção de infinitos, de alegria, de encantamento. A música e a conversa de 

dentro das telas, por meio de lives, chamadas de vídeo e uso variado de 

plataformas de diferentes capacidades tornaram-se fogueiras aglutinadoras, 

eram utilizadas como ferramentas vigorosas para romper o isolamento de 

maneira saudável e, não raro, promover a festa do encontro e dos afetos 

trocados, ainda que no modo virtual (DA SILVA, 2020e, s./p.). 

 

 

Entendo que esse conceito diz respeito, então, à possibilidade de se relacionar-se com 

produções simbólicas de modo a buscar algo de saúde, algo de vitalidade, algum contato com 

uma outra experiência, uma troca de afetos, ainda que em meio a políticas de extermínio, de 

morte, que buscam impedir que pessoas, em diferentes situações de vulnerabilidade, possam 
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respirar. Considero que, desse ponto de vista, a atividade de narrar que a escritora realiza é uma 

forma de manejar forças do mundo para produzir uma presença viva. 

O evento que reuniu as escritoras mostra a narrativa também em seu potencial de 

articulação, quando Natalia Borges Polesso narra que passou a ler a produção de Cidinha da 

Silva tendo como motivação algumas perguntas que leitoras e leitores faziam:  

 

 

as pessoas me perguntavam quais foram minhas referências quando escrevi 

Amora, e eu dizia: não tenho nenhuma. Não conheço nenhuma. Quer dizer, eu 

conhecia algo como quatro escritoras que tinham escrito livros com 

personagens lésbicas. (...) E então comecei a me perguntar: onde estão essas 

mulheres escritoras e essas personagens? Porque não sou ingênua, sei que as 

pessoas estão aí fora, sei que pessoas estão escrevendo sobre elas. Cidinha era 

uma delas, e eu não sabia disso. Então ficamos amigas. E leitoras também, nós 

nos lemos. Mas a questão é: sou muito grata a esse livro, porque pude conhecer 

muitas outras escritoras, e leitoras também (Natalia Borges Polesso, in: 

UNIVERSIDADE BROWN, 2020). 

 

 

Abordo as produções escritas por mulheres, então, em sua possibilidade de formação de 

alianças, a exemplo da que Polesso narra no evento, e as considero, neste trabalho, para além 

das alianças de amizade, em um sentido mais amplo que admita também conexões em um 

sentido provisório, com resultados muitas vezes incalculáveis. No relato de Polesso, as 

perguntas geradas por quem leu seu livro tiveram como efeito um impulso de tornar a conhecer, 

de se questionar, também, onde estariam essas pessoas.  

Ao passo que me concentrei em narrar pequenos gestos, eu e as pessoas com quem 

conversei no percurso da pesquisa construímos uma investigação sobre um conhecimento que 

se estabelece no contato. Nesse sentido, dialogo fortemente com Verónica Gago, uma 

importante teórica na elaboração dos caminhos de minha pesquisa, quando propõe: “a potência 

do pensamento sempre tem corpo. E nesse corpo se congregam experiências, expectativas, 

recursos, trajetórias e memórias.” (GAGO, 2020 [2019], p. 12). Meu recorte se dá, então, ao 

buscar ouvir o que as pessoas que leem e que escrevem podem nos dizer sobre suas experiências 

de acesso e contato com o texto. A tese se constrói como uma reunião de visões, de acordo com 

meu olhar interessado, curioso, envolvido, comovido. Sobre um conhecimento que se situa em 

um aqui, e agora, como Gago afirma: 

 

 

Um pensar situado é inevitavelmente parcial. Parcial não significa uma 

pequena parte, um fragmento ou um estilhaço, mas sim um retalho em uma 

arte de bricolagem, uma montagem específica. Como tal, funciona como um 



192 
 

ponto de entrada, uma perspectiva, que singulariza uma experiência. Um 

pensar situado é um processo (ibidem). 

 

 

O que busco apresentar, então, é um modo de organizar uma complexa rede de agentes, 

apreendendo um pouco do que observo e do que elas desejam dizer. Trata-se de um processo 

de compreensão de modos de se relacionar com textos, escritoras, livros e leitura, em que deixo 

as próprias pessoas falarem e articulo também seus exercícios de autorrepresentação. Como os 

relatos não podem ser separados da própria processualidade que é parte da pesquisa, considero 

bem-vinda a imagem da montagem que Gago traz. Essa pesquisadora propõe a bricolagem 

como forma de apreender gestos em processo, e, em seus livros, cria densos estudos sobre o 

que apresento na introdução a esta tese como saberes do movimento.  

Há ainda uma contribuição de Gago que é fundamental a esta tese. Em suas pesquisas, 

essa pesquisadora, que trabalha como professora na Universidade de Buenos Aires, argumenta 

que práticas políticas e econômicas se mantêm também de baixo para cima. Por exemplo, com 

relação a um cenário neoliberal na América Latina, Gago sustenta que não são apenas as ações 

de Estado que impõem as práticas econômicas e políticas. Há também o que acontece nos 

pequenos pontos de reunião, nas villas argentinas, nas comunidades, nas assembleias, e que é 

feito tanto de reprodução quanto de criação, juntas. Essa pesquisadora nos mostra, assim, que 

do mesmo modo que o capitalismo se reinventa, incorporando práticas desde abajo, há também 

nas redes uma potência de modificar, expandir possibilidades, exercer pressão e abrir 

precedentes. 

Em um diálogo com Gago, localizo a experiência dos clubes de leitura em intensas 

relações de influência em um cenário no qual diversas e diversos agentes reivindicam a 

participação de mulheres na esfera da produção literária. Acredito, também, que há uma 

transformação em curso, uma vez que diversos atores do campo literário têm se posicionado 

em relação à necessidade de garantir visibilidade à produção de autoria de mulheres. Ao mesmo 

tempo, editoras de grande porte também têm encontrado nessas leitoras um público disposto a 

investir seu poder aquisitivo na compra de livros. A pesquisa, no entanto, aponta para um 

importante dado: não são as grandes editoras o que alimenta as mudanças; as mudanças estão 

nos pequenos grupos, pequenos núcleos, pequenos gestos, pequenos catálogos. Em vozes que 

se somam para ecoar sua potência. Assim, se personagens importantes a esse trabalho ganharam 

visibilidade suficiente para passarem a fazer parte do catálogo da Companhia das Letras, como 

é o caso de Natalia Borges Polesso e Aline Bei, não se pode esquecer que isso se deu após 

editoras pequenas terem feito uma aposta, aceitando o risco de publicá-las.  
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Destaco, então, observações que as mediadoras dos clubes de leitura trouxeram sobre 

essa editora. Júlia afirma: tem uma ou outra editora que eu gosto, tipo a Companhia das Letras, 

mas é mais por causa de escritores homens. Já Tatiana comenta: Tenho um apego à Companhia 

das Letras, que publica o Mia Couto. Ou seja, essa editora não aparece no imaginário das 

leitoras como associada a livros escritos por mulheres, mas tem buscado publicar mulheres que 

estão em circulação no cenário que, em meu caso, apreendi a partir da experiência dos clubes 

de leitura.  

Nesse sentido, Verónica Gago é uma inspiração ao falar sobre forças que, ainda que 

indeterminadas, permitem a mudança: as provenientes da revolta, da insatisfação, da 

indignação, do luto, e que, de repente, percebemos que podem se somar às que estão em outras 

pessoas que nos cercam, de outros modos – mil modos que podem em, algum aspecto, mesmo 

que seja mínimo, se encontrar. Assim, se falo de alianças, de redes de trocas, tenho como 

inspiração os movimentos que podem surgir do encontro de inquietações, de algum objetivo 

em comum, de um microponto, mesmo que gerado pela leitura de um texto.  

O trabalho se direciona, então, para o terreno da micropolítica, mas, como a própria 

Cidinha da Silva afirma constantemente em seu trabalho, não devemos jamais nos esquecer que 

esta tese se constrói em um olhar para a educação como direito, que deve se distribuir pela 

sociedade em um sentido amplo, em sua forma pública e gratuita, como pode talvez ocorrer 

quando os clubes de leitura conseguem se estabelecer em espaços culturais públicos e de acesso 

gratuito. Nesse sentido, considero que duas imagens que apresento neste conjunto se unem em 

um propósito de falar de ações coletivas e que se dão na partilha de um comum. No capítulo 1, 

reproduzo a imagem de uma festa. No capítulo 3, o conjunto de mãos que juntas tecem fios, 

presente em um dos livros de Donna Haraway. 

Entre as contribuições que destaco como marcantes no desenvolvimento da tese, por 

último destaco uma proposta epistemológica que por vezes se assemelha a um vendaval, um 

furacão, disposto a propor uma radical transformação de nossas formas de conhecer – racionais, 

modernas, colonizadas. Essa contribuição vem da importante Gloria Anzaldúa, que soma a um 

olhar sobre complexos modos de estar no mundo uma apreensão de sentimentos, de formas de 

conhecer contraditórias, dolorosas, sofridas. Essa escritora chicana, que afirma “que o pesar e 

a depressão podem se originar no mundo externo” (ANZALDÚA, 2002, p. 553), tem sido uma 

companhia de escrita em tempos em que lamentamos a perda de pessoas queridas – pois, como 

narro no capítulo 3, esta é uma tese que foi reconstruída diante dos desafios colocados pela 

pandemia do Covid-19. A força que encontro na produção de Anzaldúa está, exatamente, na 

sua disposição a experienciar esses sentimentos e a transformá-los em parte de seu trabalho. 
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Em sua proposta teórica, filosófica e epistemológica, que tem em si uma promessa de 

descolonizar os saberes que nos informam, Anzaldúa sugere que o conhecimento deve se 

estabelecer também nessa dimensão: a da experiência. Reproduzo aqui, então, um dos 

fragmentos que mais me marcaram ao longo da pesquisa:  

 

 

Ao criar uma narrativa pessoal, você também cocria uma história de um 

grupo/uma cultura. Você estuda a descrição do mundo que lhe é oferecida, 

captando buracos nos paradigmas que constroem a realidade nesse momento. 

Você duvida de que a ciência ocidental tradicional seja o melhor sistema de 

conhecimento, o único, verdadeiro e imparcial árbitro da realidade. Você 

questiona sua definição de progresso, cujo destino manifesto imperializa a 

energia e extingue suas realidades e esperanças de uma vida melhor. Você 

agora enxerga a história do ocidente como a do controle patriarcal e 

hierárquico, do medo e do ódio às mulheres; da dominação da natureza; da 

promessa de expansão do poder da ciência e da tecnologia; da sedução do 

comércio, e, para ser justa, da celebração de direitos individuais – liberdade, 

criatividade e ingenuidade. Você vira de cabeça para baixo essa narrativa, 

olhando o que há por trás dela, resistindo, e subvertendo seus pressupostos. 

De novo, a denúncia do que há de velho nessa cultura não é suficiente – você 

deve fornecer novas narrativas incorporando potenciais alternativos (op. cit, 

p. 560). 

 

 

Com esse convite que Anzaldúa apresenta, ao oferecer uma alternativa à racionalidade 

moderna por meio de uma narrativa, a tese se volta também a enfatizar o que pode haver de 

desejo em cada pessoa. Se a racionalidade moderna se recusa a abraçar os gestos imbuídos de 

ânimo, de paixão, de vitalidade, construo esse trabalho a partir de uma base sensível fornecida 

por teóricas que propõem um conhecimento que se faz também com ánimo. Enquanto Rita 

Segato declara que “La colonial-modernidad y el capitalismo han tenido el efecto de reducir, 

unificar la pluralidad de los sueños” (SEGATO, 2018, p. 64), tratando como força motora o 

gesto de incluir sonhos como partes de nossos projetos, quero concluir esta tese falando sobre 

duas experiências oníricas. Como fez a pesquisadora Mariana Ruggieri, ao narrar a escrita como 

processo: 

 

 

Nos meses finais da escrita da tese tive um sonho recorrente segundo o qual 

eu me encontrava em um carro sem direção – embora isso não fosse em si 

motivo de espanto – que corria por pistas expressas entre edifícios luminosos 

de uma imensa cidade vazia. Todos os letreiros neons e as placas de saída 

diziam a mesma coisa: THESIS. O carro continuava percorrendo sempre a 

mesma pista, acreditado assim, imagino, estar desviando dos caminhos da tese 

sem perceber que já se encontrava no seu mais pleno transcurso (RUGGIERI, 

2018, p. 22). 
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Aqui, acrescento que esse relato é também forma de eco em minha experiência – a de 

sonhar noite após noite que vagava sem direção. Até a noite em que sonhei que a tese era massa 

de pão, tingida de muitos tons e em movimento. 

Ou a noite em que um texto era uma árvore: um parágrafo já muito discutido meio gasto 

se distribuía em galhos, as linhas feitas de ramificações mescladas de marrom-claro e bege, 

feito jabuticabeira ou pé-de-goiaba. Eu chegava perto e ouvia vozes, na minha frente as folhas. 

Olhava para cima e via que algumas mulheres tinham subido nos galhos da copa. Do chão eu 

via seus pés balançando. O texto falava e era um texto habitado. De baixo eu ouvia vozes e 

risadas. Nesse caso, o sonho do caminho em terras ermas virou o sonho da escrita em companhia 

com as mulheres que leio. As vozes, os sopros, os burburinhos, os berros que essas mulheres 

reverberam aparecem, nesse sonho, como capazes de encher de sabores, vozes e risadas e 

vitalidade o campo infértil da monocultura. 
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