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RESUMO 

Este artigo dá conta da experiência de organizar uma comunidade de leitura de temática lésbica, na 

cidade do Porto. Partindo da constatação da necessidade de criar um espaço de debate sobre esta 

temática, na sua especificidade, são traçados os objetivos que estiveram na base deste projeto: dar 

visibilidade a uma população duplamente marginalizada, a das lésbicas; abrir a comunidade de leitura a 

todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género; fomentar a 

socialização a partir de experiências de leitura. São discriminados os critérios de seleção de textos, 

explicitando-se os princípios que presidem à preparação e dinamização das sessões. Apresentam-se 

alguns dados sobre o número e características dos/as participantes e convidados/as para as sessões. 

Concluímos com algumas reflexões acerca dos aspetos que consideramos fundamentais nesta 

comunidade de leitura: cidadania lésbica, visibilidade e prática transformadora através da leitura e debate. 

PALAVRAS-CHAVE 

Comunidades de leitura; lésbicas; visibilidade; socialização 

 

 

As pessoas vão chegando e conversando com quem conhecem. O espaço, uma sala de 

uma casa antiga recuperada, está já preparado: duas mesas baixas e em volta cadeiras, que 

se vão reposicionando ou que vão sendo acrescentadas ao longo da sessão. Nas mesas, pode 

haver livros, jornais, folhas com textos e dois ou três pratos com bolo. Passado o quarto de 

hora habitual, dá-se início à sessão: são feitas as apresentações de novos/as participantes, 

do/a convidado/a (quando é o caso), do(s) texto(s) e do tema propostos. 

Os/as participantes receberam previamente o(s) texto(s). Na maioria das vezes, fazemos 

uma introdução ao texto/tema, sugerimos alguns tópicos que possam servir de ponto de partida 

à conversa. Porque é da partilha de experiências de leitura que se trata, do modo como aquele 

texto, documento, filme afetou, teve impacto, trouxe alguma novidade, suscitou uma reação, 

seja ela qual for. Geram-se diálogos, há pessoas que se interpelam e discordam, as diferenças 

de opiniões, convicções e de vivências vêm ao de cima, as perspetivas vão-se sucedendo. Há 

momentos divertidos. Há participações que surgem como que do nada e que trazem algo de 

inteiramente novo. Todas as intervenções são possíveis. As mais das vezes, o tempo previsto 

para a sessão é ultrapassado e, no final, a conversa continua ainda entre algumas pessoas. 
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QUEM SOMOS? 

A criação de uma comunidade de leitura era uma ideia que já tínhamos desejado pôr em 

prática na cidade do Porto. Fazê-lo especificamente com temática lésbica foi uma hipótese que 

surgiu em março de 2012, quando o Projeto “Porto Arco-Íris” (da Associação Ilga-Portugal) 

organizou a I Feira do Livro LGBT no Porto. Neste evento, constatámos a grande diferença que 

havia na quantidade de livros com temas gay em comparação com a escassez de literatura 

sobre lésbicas. 

Apresentámos então a ideia ao coordenador do “Porto Arco-Íris”, Telmo Fernandes, que a 

apoiou prontamente e, a partir daí, começámos a delinear o nosso projeto de comunidade de 

leitura de temática lésbica. A vontade de criar e ajudar ao crescimento desta comunidade de 

leitura também foi impulsionada pela constatação, desde há anos, de que escasseiam espaços 

de encontro, convívio e discussão para mulheres lésbicas na cidade do Porto. Esta 

comunidade seria então um espaço onde houvesse a oportunidade de se falar sobre assuntos 

em que lésbicas se revissem e com que se identificassem. 

Através de contactos e por iniciativa nossa, encontrámos o espaço ideal para acolher a 

comunidade de leitura na Associação Cultural “Cadeira de van Gogh” que, representada por 

António Domingos, nos passou a ceder gentilmente uma sala, com uma periodicidade mensal. 

As características deste espaço contribuíram, sem dúvida alguma, para que a comunidade 

continue a reunir-se lá de há 3 anos para cá. É um local central, de fácil acesso e aberto ao 

público, com a feliz coincidência de se encontrar do outro lado da rua da Biblioteca Pública 

Municipal do Porto. A sala propriamente dita é muito acolhedora e tranquila para conversarmos 

sem interrupções. O facto de ser um local onde não há entrada e saída constante de pessoas, 

já que não é de passagem, ajuda, tanto a manter o ritmo da conversa como a ser percecionado 

pelos elementos da comunidade como um espaço seguro, tal como alguns já nos confessaram. 

Em maio de 2012 realizámos a primeira sessão das “Conversas Para Lê-las”, após dois 

meses de investigação sobre comunidades de leitura, procura de modelos, e de tentar 

perceber o que resultaria melhor para o que pretendíamos fazer a partir desta tradição ainda 

tão pouco explorada em Portugal. Foi crucial, para os nossos objetivos, definirmos alguns 

números que funcionavam bem noutras comunidades: a periodicidade (não muito espaçada 

para não se perder o entusiasmo, mas também não tão frequente que interfira com os ritmos 

de vida de cada um/uma ou com o tempo necessário para as leituras). O número de pessoas 

aconselhado, e que já constatámos resultar melhor, é de uma média de 12. É importante que 

todos/as possam participar, gerindo-se o tempo nesse sentido. Se forem muitas pessoas, é 

mais fácil a comunicação perder-se, assim como a cumplicidade da partilha das leituras. 

Optámos pelas 2 horas de duração, o que se tem revelado um tempo equilibrado para a 

discussão, para nos perdermos na conversa e para retomá-la. Mais do que isso, poderia tornar-

se cansativo ou dar azo a demasiados desvios do tema central (o que é inevitável). 
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A tradição das comunidades de leitura (book groups) remonta ao século XIX, nos EUA, e, 

curiosamente, eram mulheres que as constituíam para partilharem as suas leituras. O local era 

o espaço doméstico, tal como era esperado para o seu lugar social e papel de género: 

remetido para a esfera do privado. Através da leitura, surgiu assim um espaço de socialização, 

apesar de estar fora do espaço público. 

 

SELEÇÃO DE TEXTOS E DINÂMICA DAS SESSÕES 

Ao tentar gerir um equilíbrio entre a literatura que existe e os critérios que definimos para os 

textos a escolher, rapidamente confirmámos que há poucos textos sobre mulheres lésbicas em 

português de Portugal. Sendo que o principal objetivo desta comunidade de leitura é o de dar 

visibilidade à existência de mulheres lésbicas e das especificidades das suas vidas através da 

partilha de experiências de leitura, desde o início a escolha de textos para debate esteve 

submetida a um critério fundamental: o de terem temática lésbica. Esta decisão levou-nos à 

reflexão sobre o que se poderia considerar afinal textos com “temática lésbica”. Incluímos nesta 

designação textos ou outros documentos em que as lésbicas são o tema central, seja enquanto 

personagens, seja através de problemáticas específicas ou inerentes a essa característica 

identitária, tais como a discriminação ou a lesbofobia, o tipo de erotismo, o espírito de 

comunidade, etc. Abarcamos também nesta designação textos onde surgem questões que são 

transversais à própria sigla LGBT (questões legais como a parentalidade e a adoção, 

visibilidade, coming out, etc.), embora sempre com a tónica na letra “L”. 

Um dos objetivos que, desde logo, definimos foi o de que a comunidade acolheria todas as 

pessoas que nela quisessem participar, independentemente da sua orientação sexual ou 

identidade de género. Quem nos procura não é interpelado nesse sentido e fica inteiramente 

ao seu critério falar sobre isso ou não. De facto, ao longo destes três anos, também nesta área 

a diversidade tem sido uma característica do nosso grupo: pessoas que se identificam como 

lésbicas, gays, bissexuais, mulheres e homens heterossexuais e pessoas transgénero. Temos 

elementos de idades e gerações diferentes, com diversos níveis de estudos, proveniências 

sociais, expectativas e interesses, etc., e isso é uma mais-valia para a comunidade, já que 

potencia a diversidade de pontos de vista e a partilha de experiências muito variadas. Esta 

diversidade levou-nos imediatamente a adotar um segundo critério obrigatório relativamente à 

escolha dos textos: serem em língua portuguesa (preferencialmente, mas não exclusivamente, 

de Portugal). À partida, a oferta ficou logo bastante limitada, uma vez que há poucas obras 

literárias, com esta temática, traduzidas para português, o que nos tem levado a fazer trabalho 

de tradução, legendagem, no caso de vídeos, e edição de texto. Com isto, pretendemos que a 

comunidade continue a criar oportunidades para se falar sobre assuntos em que mulheres 

lésbicas se revejam e com que se identifiquem, no cruzamento entre a leitura e a sua vivência 

pessoal. Assim, os textos têm cumprido várias funções: a de informar, de divertir, de 

questionar, e têm permitido o surgimento de cumplicidades que fazem com que as pessoas 

sintam o espaço e o momento como seguros. 
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Até ao presente, os critérios iniciais têm-se mantido, já que foram pensados em função do 

sentido que ganham enquadrados no tipo de partilha que pretendemos na comunidade: opção 

por textos de acesso fácil em bibliotecas, livrarias (acessíveis também no preço) ou na internet; 

textos relativamente curtos (se for livro, que não ultrapasse as 200 páginas); com conteúdos 

que gerem controvérsia e que potenciem interpretações diversas, criando maiores 

probabilidades de debate e troca de ideias. 

Uma vez que não temos qualquer objetivo de índole mais académica, optamos por textos 

cuja escrita, linguagem e formato sejam igualmente acessíveis, sem serem necessariamente 

simplistas. O desejo de chegar a todas as pessoas que procuram a comunidade e de manter 

uma conversa informal nos encontros consegue assim concretizar-se. Por último, tem havido 

ainda a preocupação de variar nos temas abordados, desde que se enquadrem no contexto da 

temática lésbica. 

Os momentos mais significativos para nós, enquanto dinamizadoras e facilitadoras da 

socialização que a comunidade necessariamente gera, são, por um lado, os que antecedem as 

sessões, com o prazer de toda a preparação, depois de decidido o texto e a temática, aliado ao 

da antecipação do encontro. São momentos singulares, porque discutimos entre nós as ideias 

que nos surgem e é como se fizéssemos sempre uma pré-sessão, que não se pretende 

reproduzir no encontro propriamente dito. Este está, em parte, dependente de quem aparece, 

do número de pessoas que se juntam, da forma como interpretaram o texto, do facto de terem 

efetivamente lido o texto ou não (porque não é condição obrigatória para participar nas 

sessões), do que se decide partilhar e dos caminhos que toma a conversa. Com a preparação 

não pretendemos seguir um plano rígido a adotar na sessão, mas apenas realizar um esboço 

de linhas de leitura e quase uma antecipação de questões que possam surgir, para que seja 

possível conduzir e moderar as conversas, mas sem querer condicionar o rumo que tomarão.  

Por outro lado, os encontros são o outro momento vivido com entusiasmo, porque é sempre 

uma surpresa o modo como as conversas decorrem de cada vez que acontecem. Este 

momento é feito da participação ativa das pessoas que vão integrando a comunidade, ora 

partilhando a sua visão do texto ou temática, ora relatando experiências de vida relacionadas 

com estes. Claro que muitas vezes há grandes desvios em relação ao tema central, mas é por 

isso mesmo que nos minutos iniciais há uma intervenção da nossa parte mais cuidada, no 

sentido de precisar o tema, sem nunca assumir uma atitude de liderança ou com pretensão 

pedagógica. Até porque apreciamos e fazemos questão de dar a nossa opinião e participar no 

diálogo como mais um elemento da comunidade que também somos. Assim, privilegiamos a 

fluidez e espontaneidade da conversa, ainda que nos leve para campos inesperados, mas não 

menos interessantes. 

Nos primeiros encontros, realizámos dinâmicas para promover o conhecimento mútuo das 

pessoas e para perceber qual a sua postura perante a leitura, no que diz respeito a gostos, 

preferências e hábitos. Depois, ao longo das “Conversas” foram surgindo laços entre as 

pessoas, tanto as de presença mais regular como as que aparecem mais esporadicamente. 
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Nos últimos três anos, o grupo tem funcionado como um organismo vivo, tomando diversas 

formas, com a chegada de novos elementos ou a saída de outros, criando novas 

familiaridades. O conhecimento de como age ou reage o outro é fruto deste convívio que tem 

criado cada vez mais à-vontade para a abordagem de diferentes assuntos e é também uma 

forma de sentir segurança numa comunidade da qual já se vai sabendo o que dela se pode 

esperar. 

Quando começámos a sentir o grupo mais consolidado e integrado, avançámos para outras 

dinâmicas, tal como a da leitura em voz alta de textos dramáticos, através da distribuição de 

personagens (por exemplo, com As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de R. W. 

Fassbinder) e de poesia (caso da obra da autora Manuela Amaral), a que as pessoas aderiram 

com entusiasmo. A leitura encenada pela atriz Filomena Gigante foi uma forma de recordar 

excertos abordados ao longo de três anos, de que resultou uma perceção surpreendentemente 

nova do seu conteúdo, como soubemos pela troca de impressões após a leitura. 

Em cerca de quatro sessões também recorremos a pequenas dinâmicas de escrita criativa, 

como forma de explorar novas linhas de continuidade de um texto ou mesmo de recriá-lo, 

dando a conhecer depois os resultados ao grupo, o que gerou novas conversas a propósito da 

solução de escrita de cada pessoa. Apesar de estas e de outras dinâmicas terem sido já 

adotadas, há uma regra sempre presente que foi desde o início decidida e comunicada aos 

elementos da comunidade: ninguém tem a obrigação de falar ou participar de outra forma, e 

por essa razão nunca interpelamos uma pessoa diretamente, se esta quiser apenas estar 

presente a observar a conversa. Esta é uma das muitas maneiras de participar na comunidade, 

para que todos/as se sintam respeitados/as na sua forma de estar. Quando surgem elementos 

novos, esta e outras informações são sempre dadas, para que todos saibam sempre com o 

que contar relativamente à dinâmica própria da comunidade. 

 

DIÁRIO DE BORDO 

É crucial, para o trabalho que desenvolvemos, a comunicação com os/as participantes da 

comunidade. Para tal, foi desde logo constituída uma mailing list das pessoas que convidámos 

para as primeiras sessões. A comunidade de leitura passou então a ser conhecida, quer 

através dos/as participantes quer através de contactos nossos e do “Projeto Porto Arco-Íris”. A 

mailing list é o nosso canal principal de divulgação das sessões (datas, temáticas, textos), 

tendo a funcionalidade acrescida de permitir o envio antecipado dos textos aos/às 

participantes. Decidimos, entretanto, criar o grupo público “Conversas Para Lê-Las. 

Comunidade de Leitura de Temática Lésbica” no facebook,1 que existe há cerca de dois anos, 

contando neste momento com 120 membros. Esta página, para além de permitir uma 

divulgação mais alargada das nossas atividades, com a publicação de textos, imagens, links 

diretamente ligados às temáticas que vamos abordando, é um espaço de intervenção e partilha 

                                                           
1 https://www.facebook.com/groups/327509997350550/ 
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por parte dos seus membros, independentemente de poderem ou não participar nas sessões. 

Através desta página, é possível publicar material informativo adicional, fazer sugestões de 

leituras, divulgar notícias e eventos dentro e fora do contexto estrito das sessões propriamente 

ditas. 

A divulgação periódica das atividades da Associação “Cadeira de van Gogh” tem sido outro 

canal através do qual nos têm surgido participantes, que chegam também a partir dos 

contactos estabelecidos pelos membros da comunidade. A partir do final de 2012, passámos a 

contar igualmente com a divulgação mensal das nossas sessões na Revista Time-Out Porto. 

Começámos por reunir a comunidade, inicialmente, de três em três semanas, passando 

depois a fazer uma sessão por mês. Até ao presente realizámos 41 sessões, com um número 

muito variável de pessoas, desde 6 a mais de 30, embora o número mais habitual seja, em 

média, entre 10-12 pessoas. 

Temos tido convidados/as com grande regularidade nas nossas sessões. Todos/as têm em 

comum o facto de terem escrito ou investigado sobre a temática lésbica ou o facto de serem 

figuras de referência do ativismo lésbico e/ou LGBT. Estas sessões são habitualmente muito 

participadas. Ao todo, tivemos até agora 10 convidados/as: São José Almeida, jornalista e 

investigadora da história da homossexualidade em Portugal; Marta Góes, Ana Luísa Amaral, 

Ana Zanatti, autoras de textos literários com temática lésbica; Liliana S. Ribeiro, que escreveu 

um texto ficcional com esta temática para a sessão, em resposta a um desafio lançado por nós; 

Eduarda Ferreira, psicóloga, investigadora e figura histórica do ativismo lésbico, Joana Estrela, 

autora de um livro de BD sobre uma experiência de ativismo LGBT; Jorge Gato, psicólogo e 

investigador na área da (homo)parentalidade; Telmo Fernandes, ativista dos direitos das 

pessoas LGBT e coordenador de um projeto na área da igualdade de género (Bleeding Love) e 

Filomena Gigante, atriz, que participou numa sessão de aniversário com leitura encenada de 

textos selecionados. Ao convidar estas pessoas, o nosso objetivo (e pedido) é que tragam um 

texto ou falem de um projeto de sua autoria (ou em que estejam envolvidos/as) para que possa 

servir de base à conversa e ao debate, proporcionando assim à comunidade de leitura um 

encontro com os/as autores/as dos textos propostos. 

No que diz respeito aos géneros textuais escolhidos, para além dos textos pertencentes aos 

géneros literários tradicionais, que estiveram presentes em cerca de um terço das sessões, 

nomeadamente conto, romance, poesia, texto dramático ou literatura para a infância, fomos 

alargando o leque de propostas a outros tipos de texto, tais como peças jornalísticas 

(reportagens, artigos, crónicas), romance gráfico e BD, ensaio, tese académica e conferência, 

testemunhos reais e depoimentos de pessoas LGBT, letras de músicas ou documentos noutros 

tipos de suporte (filmes, vídeos, fotografias).2 Na nossa perspetiva, esta variedade permite 

alargar o leque de oferta em termos de géneros textuais (e outros suportes), abrangendo uma 

                                                           
2 Cf. as referências bibliográficas sumárias dos textos e outros documentos abordados nas nossas sessões, no final 
deste artigo. 
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grande diversidade de temáticas e ultrapassando porventura o âmbito que poderíamos abarcar 

se propuséssemos unicamente textos ficcionais ou literários. 

Assim, ao longo destes três anos, abordámos os temas do coming out, da lesbofobia, dos 

estereótipos, do ativismo, da ocupação do espaço público, dos relacionamentos na terceira 

idade, da invisibilidade e isolamento das jovens lésbicas fora dos centros urbanos. Tivemos 

também a oportunidade de ler e debater textos mais genéricos sobre a história do movimento 

LGBT, ou mais diretamente ligados à agenda política, tais como o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, a (homo)parentalidade, a coadoção, ou ainda associados a acontecimentos 

divulgados pelos meios de comunicação social, por exemplo o coming out de figuras públicas, 

os crimes de ódio contra pessoas LGBT. O tema da violência na intimidade entre parceiros 

LGBT, particularmente entre mulheres, foi-nos trazido a propósito de um projeto europeu de 

prevenção e intervenção nesta área (Bleeding Love). O âmbito temático das nossas sessões 

foi ainda alargado às questões da bissexualidade, da transsexualidade/transgenerismo, do 

feminismo e da teoria queer, bem como às questões de discriminação de género na linguagem. 

 

LEITURA E DEBATE COMO PRÁTICAS TRANSFORMADORAS 

Apesar de termos consciência da inexistência de espaços como estes para um grupo 

minoritário, duplamente marginalizado e invisível – o das mulheres lésbicas – e embora 

pudesse ser entendido, à partida, como um espaço de socialização apenas para este grupo, 

desde sempre foi muito claro para nós que seria fundamental abrir a nossa comunidade de 

leitura a todas as pessoas. 

As motivações dos/as nossos/as participantes – que vêm, na grande maioria, da área do 

Grande Porto – são tão diversas como cada um/a, e ao longo deste tempo terão sido muitas 

dezenas, entre os/as mais assíduos/as e as pessoas que vêm mais raramente. No entanto, é 

possível arriscar uma lista das principais motivações: o interesse pela temática lésbica, em 

particular, e pela temática LGBT de uma forma mais genérica. Por outro lado, o facto de ser um 

espaço onde estas temáticas podem ser trazidas e debatidas livremente tem-nos sido indicado 

como um fator que algumas pessoas valorizaram na procura da nossa comunidade. 

Alguns/mas participantes, que se identificam como heterossexuais, têm ido às sessões das 

“Conversas Para Lê-Las” por terem familiares ou amigos/as LGBT, e mais especificamente 

lésbicas, por quererem aprofundar e compreender melhor as temáticas abordadas ou no 

sentido de debater questões que se colocam a si próprios/as. Por outro lado, alguns 

participantes que se identificam como gays afirmaram que lhes interessava ver os temas sob a 

perspetiva lésbica, porque raramente conviviam com lésbicas.   

A socialização que se foi criando traduz-se através da partilha de conhecimentos, opiniões e 

posicionamentos que surgem da experiência da leitura, mas também da partilha do prazer da 

leitura por si só. A informalidade que caracteriza a nossa comunidade, assim como a 

valorização da experiência de leitura de cada um/a, contribuem para a criação de um ambiente 



59 
 

de liberdade, dando espaço e criando à-vontade para a partilha que se pretende, para a 

aprendizagem mútua, para desenvolver a capacidade de debate, o pensar de forma crítica 

sobre os temas que são propostos ou que vão surgindo no decorrer da conversa. Deste modo, 

e muito para além da procura de um espaço de partilha de leituras pelo gosto da leitura, 

entendemos que esta comunidade, pelas suas características e temática, convida à 

participação, a um envolvimento individual em torno da experiência da leitura, sim, mas num 

sentido da relação com a leitura como forma de socialização e prática transformadora.  

Entendemos, em suma, a comunidade de leitura “Conversas Para Lê-Las” como um espaço 

de partilha de leituras que fomenta a visibilidade lésbica e a expressão da cidadania, no sentido 

mais amplo, de todas as pessoas que nela participam. Para nós, que organizamos e 

dinamizamos as sessões, tem sido também, e a seu modo, um espaço de intervenção e 

ativismo na área LGBT. Tendo a leitura uma grande amplitude de objetivos, desde os mais 

lúdicos até aos mais políticos, ela permite fenómenos de identificação (com personagens, 

situações, acontecimentos históricos, etc.) que podem estar na base da construção da 

narrativa que cada um/a vai criando acerca de si próprio/a. Entendida a leitura, deste modo, 

como criadora e transformadora da história pessoal, cremos que a troca de experiências 

diversas de leitura é potencialmente enriquecedora, em termos individuais e ao nível do grupo, 

na medida em que reforça a capacidade argumentativa e a tomada de posição a partir da 

experiência pessoal, da leitura que significa (auto)descoberta, tomada de consciência, partilha. 

 

Referências sumárias de títulos abordados nas sessões:3 

Contos da Diferença (AAVV); Livraria da Esquina (Naomi Conte); As Heroínas Saem do 

Armário (Lúcia Facco); As Lágrimas Amargas de Petra von Kant (Rainer W. Fassbinder); Os 

Homossexuais no Estado Novo (São José Almeida); “Marcela e Elisa” (Público); Heather has 

two mommies (Lesléa Newman); Fun Home (Alison Bechdel); PARTILHA’TE (Testemunhos); 

“Casamento Daniela Mercury” (Revista VEJA); Um Porto para Elizabeth Bishop (Marta Góes); 

“Mãe há só duas” (Expresso); “If these walls could talk 2” (filme); Amor Livre (Ali Smith); 

TransIberic Love (Raquel Freire); Ara (Ana Luísa Amaral); Entre Mulheres. Depoimentos 

Homoafetivos (Edith Modesto); Onde está o amor? (Ana Zanatti); grrrls. Garotas Iradas (Vange 

Leonel); Excertos de textos de A. Schwarzenbach; Artigo sobre António Simões (Público); 

“Invisibilidade Lésbica e Cidadania Sexual” (Eduarda Ferreira); Propaganda (Joana Estrela); 

Artigo sobre agressão a Sara Vasconcelos (Público); Artigos de Jorge Gato (Público, Jornal i); 

Judith Butler em Lisboa (conferência); “Basura y Género” (Paul B. Preciado); “Tellement Gay!” 

(documentário). 

                                                           
3 Para informações mais detalhadas sobre estas referências, agradecemos o contacto através do nosso endereço 
eletrónico. 


