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OBJETIVO: Evidenciar o caráter emancipatório que a leitura de “A moça 
tecelã” pode assumir ao ser analisado sob a ótica da ginocrítica, termo criado 
por Elaine Showalter (1981), que se caracteriza como uma vertente da crítica 
literária feminista.
METODOLOGIA: A realização deste estudo fundamenta-se na hermenêutica 
literária, a partir da organização de um quadro teórico que subsidie 
adequadamente a análise e a interpretação do conto “A moça tecelã”, de 
Marina Colasanti.
DISCUSSÃO: Enquanto a crítica literária feminista tem caráter revisionista, ou 
seja, analisa a representação do sujeito feminino em obras literárias, a 
ginocrítica baseia-se no estudo da mulher como escritora, seus tópicos, sua 
história e a trajetória da carreira feminina. O leitor é quem vai conferir valor e 
significado à imagem do herói, uma vez que, caso tenha passado por uma 
experiência emocional semelhante e concorde com o pensamento contido na 
narrativa, possivelmente desenvolverá empatia com a personagem e fará sua 
a caminhada bem-sucedida do herói.
CONIDERAÇÕES FINAIS: A camponesa apresenta características do herói 
típico, sendo o sujeito da narrativa em busca de sua identidade: a figura 
comum da princesa passiva dá lugar ao sujeito feminino emancipado e ativo. 
O gênero conto de fadas configura o elemento masculino como o defensor, 
aquele que soluciona todos os problemas, o herói, e, por esse motivo, esse 
gênero tem sofrido críticas. Uma maior representatividade de personagens 
femininas que desempenhem papéis além dos estereótipos de costume 
resgata as múltiplas possibilidades das quais a mulher contemporânea dispõe 
e permite aos leitores (homens, mulheres, meninos e meninas) identificarem-
se com essa realidade inclusiva.
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