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PROJETO: A LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO NA PERSPECTIVA 
DOS ESTUDOS CULTURAIS DE GÊNERO E REGIONALIDADE

OBJETIVO: Discutir os aspectos relativos às questões de representação 
do sujeito feminino bem como o caráter emancipatório do conto A moça 
tecelã. 

METODOLOGIA: A realização deste estudo fundamentou-se na leitura de 
teóricos  que subsidiassem adequadamente a interpretação e discussão 
subsequente.

DISCUSSÃO: O conto narra a história de uma camponesa que, através de 
seu tear, provém tudo que lhe é necessário, desde os primeiros raios de 
sol até seu alimento. Sentindo-se solitária, a tecelã resolve tecer um 
companheiro. A ambição do homem torna seu maior prazer em um 
desgosto e a moça decide trocar os pentes de posição e desfazer tudo 
que havia feito, incluindo o marido.

RESULTADOS: Santos (2004) defende que o encantamento presente 
nas histórias permite ao leitor identificar-se com a personagem e, dessa 
maneira, vencer com ela os perigos que simbolizam os medos que 
povoam seu mundo interior. Associado aos estudos de gênero, a narrativa 
possibilita promover a emancipação do sujeito feminino, representado 
pela moça tecelã.
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