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RESUMO 

 
A leitura, quando atrelada a um modelo de ensino-aprendizagem monológico, 
silencia a voz interpretativa e marginaliza a subjetividade do leitor. Contrapondo-se a 
essa abordagem a prática de letramento Pensar Alto em Grupo vem sendo 
construída pelos professores-pesquisadores do grupo de pesquisa GEIM, buscando 
tanto uma transformação das práticas docentes quanto da identidade leitora de seus 
alunos (QUEIROZ, 2009; TAVARES DOS SANTOS, 2013; dentre outros). O Pensar 
Alto em Grupo é uma prática de letramento dialógica e colaborativa que procura dar 
espaço à voz e à subjetividade dos leitores, a fim de que possam partilhar, negociar, 
coconstruir e avaliar os diferentes sentidos do texto numa interação face a face 
(ZANOTTO, 2014a). Em decorrência desse protagonismo do leitor, é possível 
ocorrer múltiplas leituras, pois cada leitor pode se posicionar de forma ativa e 
responsiva perante o texto. Para o professor, o trabalho com as múltiplas leituras 
mostra-se desafiador, já que o modelo sociocultural dominante no contexto escolar é 
o da leitura única. Por essa razão, o estudo das múltiplas leituras do texto constitui o 
foco desta tese, visando contribuir para a transformação do ensino de leitura 
literária. Os objetivos desta pesquisa, inserida na área da Linguística Aplicada, são: 
1) investigar as múltiplas leituras da linguagem figurada e das lacunas/silêncios do 
texto A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004); 1.2) analisar os processos sociocognitivos 
envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras. As perguntas de pesquisa são: 1) 
Quais foram as múltiplas leituras do texto literário? 1.1) Quais os processos 
sociocognitivos envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras? 2) Em quais 
aspectos a investigação dos processos sociocognitivos, envolvidos na coconstrução 
das múltiplas leituras, pode contribuir para o letramento literário? Esta pesquisa, de 
natureza qualitativa, (DENZIN; LINCOLN, 2006), tem orientação interpretativista 
(MOITA LOPES, 1994) e a estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso 
instrumental. A fundamentação teórica relaciona-se a estudos sobre letramento e 
leitura, ensino de literatura, cognição envolvida na interpretação da linguagem 
figurada e epistemologia da linguagem e da comunicação. Os instrumentos 
metodológicos utilizados foram: 1) o Pensar Alto em Grupo em sua faceta de método 
e 2) o diário de leitura. Os sujeitos da pesquisa foram quatro leitoras, cujas 
profissões se relacionam à leitura e à literatura infanto-juvenil. Já os resultados 
obtidos revelaram a coconstrução de cinco leituras para o conto, que foram 
parcialmente explicadas pela Teoria da Parábola (TURNER, 1996) e pela Teoria da 
Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002). No entanto, os dados 
evidenciaram operações cognitivas dos leitores, como, por exemplo, diversos 
raciocínios inferenciais envolvidos na interpretação da linguagem figurada, que 
foram explicados pelos estudos de Zanotto (2010) e Moura; Zanotto (2009). Em 
relação à contribuição desta pesquisa, para um letramento literário, os dados obtidos 
revelaram que houve uma compreensão reflexiva das figuras de linguagem e 
lacunas do texto.  
 
Palavras-chave: letramento literário; linguagem figurada; dialogismo; Pensar Alto 
em Grupo; formação de leitores. 
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ABSTRACT 

 
When reading is linked to a monological teaching-learning model, it silences the 
interpretive voice and marginalizes the reader’s subjectivity. In contrast to this 
approach, the Think Aloud in Group literacy practice, which is being built by the 
teachers and researchers in the GEIM research group, seeks to transform the 
teaching practices as well as the reading identity of their students (QUEIROZ, 2009; 
TAVARES DOS SANTOS, 2013; among others). The Think Aloud in Group is a 
dialogical and collaborative literacy practice that aims to provide space to the voice 
and the subjectivity of readers so that they can share, negotiate, co-construct and 
evaluate the different meanings of the text in face-to-face interaction (ZANOTTO, 
2014a). As a result of the reader’s protagonism, the occurrence of multiple 
interpretations is possible because each reader can position him/herself in an active 
and responsive manner regarding the text. For the teacher, working with multiple 
interpretations has been challenging since the dominant sociocultural model within 
the school context is of single reading. Thus, the study of multiple text readings is the 
focus of this thesis, aiming to contribute to the transformation of literary reading 
teaching. The goals of this study, inserted in the Applied Linguistics area, are: 1) 
investigate the multiple interpretations of figurative language and the gaps/silences in 
the short story A Moça Tecelã [The Weaving Girl] (COLASANTI, 2004); 1.2) analyze 
the socio-cognitive processes involved in the co-construction of multiple readings. 
The study’s questions are: 1) What were the multiple interpretations of the literary 
text? 1.1) What are the socio-cognitive processes involved in the co-construction of 
the multiple interpretations? 2) In which aspects can the investigation of the socio-
cognitive processes, involved in the co-construction of the multiple interpretations, 
contribute to literary literacy? This qualitative study (DENZIN; LINCOLN, 2006) has 
an interpretative orientation (MOITA LOPES, 1994); the research strategy adopted is 
the instrumental case study. The theoretical basis is related to studies about literacy 
and literature, the teaching of literature, cognition involved in the interpretation of 
figurative language, and epistemology of language and communication. The 
methodological instruments used were: 1) The Think Aloud in Group as method 
facet; and 2) the reading diary. The subjects of the study were four readers, whose 
professions are related to reading and to children and young adult literature. The 
results obtained revealed the co-construction of five readings for the story, which 
were partially explained through the Parable Theory (TURNER, 1996) and the 
Theory of Conceptual Blending (FAUCONNIER; TURNER, 2002). However, the data 
highlighted the readers’ cognitive operations; for example, several inferential 
rationale involved in the interpretation of figurative language, which were explained in 
the studies by Zanotto (2010) and Moura; Zanotto (2009). As to the contribution of 
this study for literary literacy, the data obtained revealed that there was a reflexive 
comprehension of language figures and of gaps in the text.  
 
Keywords: literary literacy; figurative language; dialogism; Think Aloud in Group; 
development of readers. 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos homens, muitos mesmo, 

enfrentaram os mesmos problemas 

morais e espirituais que você está 

enfrentando agora. Felizmente, alguns 

deles guardam um registro de seus 

problemas. Você aprenderá com eles. E 

não é instrução. É história. É poesia. 

(J. D. Salinger) 

 

Na medida em que a leitura é para nós a 

iniciadora, cujas chaves mágicas abrem 

no fundo de nós mesmos a porta das 

moradas onde não saberíamos penetrar, 

seu papel na nossa vida é salutar. 

(Marcel Proust) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa é fruto de uma contínua busca em relação à investigação 

da leitura do texto literário, iniciada na época da Graduação, tornando-se, 

posteriormente, objeto de estudo de minha dissertação de Mestrado. Durante o 

período da Graduação em Letras, evidenciou-se para mim a dificuldade do professor 

de lidar, em sala de aula, com a voz e a subjetividade dos alunos na construção das 

leituras do texto literário. 

Em retrospecto, ao refletir sobre a minha formação leitora, reconheço que 

esse receio de acolher e legitimar a voz e a subjetividade do leitor provém de uma 

longa data, que se estendeu desde o Ensino Fundamental e prosseguiu até a 

Graduação em Letras. Portanto, quando estava prestes a finalizar o Curso Superior, 

cheguei à alarmante conclusão de que a leitura do texto literário sempre fora 

eclipsada por atividades pedagógicas que tendiam a solapar os momentos de 

compreensão, interpretação e apreciação da literatura, no sentido de estabelecer um 

diálogo intersubjetivo mais íntimo entre o leitor e a obra.  

No contexto escolar, o engajamento da subjetividade do leitor muitas vezes é 

compreendido como um desvio das tarefas pedagógicas; não sendo considerada 

como legítima sua voz interpretativa em sala aula. A respeito dessa desconfiança da 

subjetividade do leitor na aula de literatura, Langlade (2013, p. 25) comenta: 

A exclusão, ou ao menos a marginalização, da subjetividade do leitor 
é habitualmente apresentada como uma condição de êxito na leitura 
literária escolar e universitária. Um exemplo, entre nós, tomado de 
um documento institucional recente: ‘Para construir uma 
interpretação, é necessário superar as reações pessoais restritas e 
parciais, semeadas de erros, confusas em razão do jogo múltiplo das 
conotações’. Assim, por mais presentes e ativos que sejam, em toda 
experiência de leitura literária, os distúrbios, as emoções, os 
devaneios, as associações de ideias ou mesmo vinculações 
espontâneas, que têm suas raízes na personalidade profunda, na 
história pessoal, nas recordações literárias ou lembranças de 
momentos vividos do indivíduo que lê, são considerados elementos 
parasitas que falseiam, embaçam e emaranham a recepção de uma 
obra a ponto de lançá-la para fora do campo da literatura.  



17 

Esse ensino de literatura, que considera pernicioso o envolvimento 

intersubjetivo do sujeito leitor com a obra lida, acaba por promover uma visão de que 

o texto literário tem pouco – ou nada – a dialogar com a vida do aluno. Descarta-se a 

possibilidade de uma compreensão mais reflexiva acerca da experiência humana, 

retratada no texto poético-ficcional, e a ampliação do imaginário do leitor a partir de 

uma conduta de fruição estética (CANDIDO, 2004; TODOROV, 2009).  

Por essa razão, fiquei extremamente surpresa, quando, no último semestre da 

Graduação, na disciplina de conclusão de curso Estudos Individuais do Português, 

ministrada pela Profa. Dra. Mara Sophia Zanotto, deparei-me com a prática de 

letramento Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 1995; 2014a) que se distinguia das 

demais atividades de leitura que até então haviam sido apresentadas para mim no 

contexto escolar.  

O Pensar Alto em Grupo consiste numa prática de letramento dialógica e 

colaborativa que procura dar espaço para a voz e a subjetividade dos alunos, para 

que possam partilhar, negociar, coconstruir e avaliar os diferentes sentidos em uma 

interação face a face (ZANOTTO, 2007), de acordo com as possibilidades 

interpretativas que o texto oferece.  

Destarte, no processo de elaboração da monografia de conclusão de curso 

(SUGAYAMA, 2006), vislumbrei uma possível transformação na maneira de 

trabalhar a leitura literária no contexto escolar, prosseguindo os estudos, a fim de 

investigar o Pensar Alto em Grupo, no Mestrado – dois anos após essa experiência 

da Graduação. 

Nesse intervalo – entre a Graduação e o Mestrado – fui agregando 

experiências profissionais não só na escola, mas também em outros contextos. Em 

minha experiência como professora de Língua Portuguesa em instituições de ensino 

pública e privada notei, em determinado momento de minha prática docente, que 

estava reproduzindo as práticas de leitura literária que tanto haviam me incomodado 

ao longo de minha formação escolar. 

Logo, não me sentia completamente realizada em meu trabalho e também 

não sentia segurança suficiente para implementar a prática de letramento Pensar 

Alto em Grupo em sala de aula, pois a experiência que tive no final da Graduação foi 

muito breve, de modo a ser necessário desenvolver uma pesquisa de Mestrado, 

para maior aprofundamento acerca dessa vivência pedagógica de leitura.  
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Diante dessa situação de insatisfação em relação a minha prática docente, 

comecei a procurar soluções (ou ao menos reflexões que pudessem ampliar minha 

visão sobre o ensino de leitura do texto literário) em palestras, cursos e outros 

meios. Nesse período, participei como ouvinte do Seminário Prazer em Ler de 

Promoção da Leitura – Nos caminhos da literatura1 (INSTITUTO C&A; FNILJ, 2008), 

no qual pude conhecer o trabalho de A Cor da Letra – Centro de Estudos em Leitura 

e Literatura. 

Após esse encontro, deixei de trabalhar no contexto escolar para exercer, em 

A Cor da Letra, a função de assessora técnica de projetos de leitura em diversos 

contextos: bibliotecas públicas e comunitárias, escolas municipais, centros culturais, 

instituições, como A.A.C.D, Banco Itaú (na formação de funcionários voluntários 

como mediadores de leitura).  

Nesses projetos de leitura, concebe-se a mediação do texto literário como 

uma ação cultural (TEIXEIRA COELHO, 1989), cujo objetivo é oferecer aos 

participantes um momento prazeroso de fruição estética, no qual a leitura não está 

atrelada a um resultado pedagógico. 

Essa prática de leitura, concebida como uma ação cultural, e a prática de 

letramento Pensar Alto em Grupo tornaram-se objeto de investigação, 

posteriormente, de minha pesquisa de Mestrado, com o intuito de buscar 

confluências teórico-metodológicas entre elas e contribuir para uma mudança 

paradigmática no ensino de literatura e para a formação do leitor de textos literários 

(SUGAYAMA, 2011). 

Entretanto, em relação ao Pensar Alto em Grupo, algumas questões ainda 

ficaram por ser compreendidas, como o desafio de trabalhar com um ensino de 

literatura que considera as múltiplas leituras em sala de aula, geradas a partir do 

acolhimento da voz e da subjetividade dos leitores, que, por sua vez, assumem uma 

postura mais protagonista e reflexiva.  

																																																																				
1 O Seminário Prazer em Ler de Promoção da leitura promoveu conferências e mesas de debate, 
realizado pelo Instituto C&A e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), na cidade 
de São Paulo, entre os dias 22 e 24 de agosto de 2007.  
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Portanto, essa problemática tornou-se o foco da presente tese de doutorado, 

que procurou a tríplice relação entre literatura, linguagem e educação (ZYNGIER; 

WATSON, 2007). Nessa perspectiva, procuro investigar a leitura do texto literário 

objetivando explicar os processos sociocognitivos dos leitores envolvidos na 

coconstrução das múltiplas leituras, contribuindo para a transformação do ensino de 

literatura, para que este seja mais inclusivo em relação às subjetividades e às vozes 

dos leitores. 

Essa maneira de empreender uma pesquisa, na qual prática e teoria se 

relacionam quase que de forma indistinta, está de acordo com as aspirações da 

Linguística Aplicada contemporânea que, de acordo com Moita Lopes (2006, p. 31) 

“explode a relação entre teoria e prática, porque é inadequado construir teorias sem 

considerar as vozes daqueles que vivem as práticas sociais que queremos estudar; 

mesmo porque no mundo que vivemos a prática está adiante da teoria”. 

Houve estudos que enfocaram a investigação da compreensão da linguagem 

figurada em contexto de uso da linguagem, no qual foram consideradas as vozes e 

as subjetividades dos leitores, desenvolvidos pelos professores-pesquisadores do 

Grupo de Pesquisa GEIM (Grupo de Estudos da Indeterminação e da Metáfora 

(GEIM), do qual faço parte, sob a coordenação da Profa. Dra. Mara Sophia Zanotto 

(ZANOTTO, 1992; 1995; 2010; ZANOTTO e PALMA, 2008; PALMA, 1998; NARDI, 

1999; VIEIRA, 1999; FERLING, 2005; VILAS BOAS, 2010; SUGAYAMA 2016).  

Esses trabalhos apresentam a complexidade que é considerar as múltiplas 

leituras da linguagem figurada, em sala de aula, tanto em seu aspecto empírico, ou 

seja, quando o professor precisa coordenar e acompanhar a coerência construtiva 

de leituras variadas de seus alunos; quanto em seu aspecto teórico-metodológico, 

quando o professor, em função de pesquisador de sua própria prática, investiga 

como ocorreram a negociação e a coconstrução dos sentidos da linguagem figurada, 

realizados nos eventos de Pensar Alto em Grupo. 

Em se tratando da investigação da compreensão da linguagem figurada em 

narrativas literárias, no grupo de pesquisa GEIM, este é o primeiro trabalho realizado 

com esse tipo de texto, pois as demais pesquisas investigaram, sobretudo, a 

compreensão das metáforas nos poemas.  
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Por esse motivo, precisei realizar um novo levantamento bibliográfico para 

uma fundamentação teórica adequada, encontrada na Linguística Cognitiva, a teoria 

da Parábola de Turner (1996; 2003; 2008) e a Teoria da Mesclagem Conceptual 

(FAUCONNIER; TURNER, 2002).  

Assim, nessas abordagens teóricas, encontrei apontamentos relevantes para 

a explicação de processos sociocognitivos envolvidos na coconstrução das múltiplas 

leituras da linguagem figurada e das lacunas e/ou vazios (ISER, 1996; ECO, 2008) 

do conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, em vivências da prática de letramento 

Pensar Alto em Grupo.  

Entretanto, no momento de análise de dados, notei que a Teoria da 

Mesclagem Conceptual não previa um detalhamento em relação à explicação das 

operações cognitivas da interpretação da linguagem figurada, tal como observado 

por Gibbs e Colston (2012). Por essa razão, procurei apoio teórico em outros 

estudos, cujo objetivo era explicar de forma mais detalhada os diversos raciocínios 

inferenciais dos leitores, tais como foram apresentados por Zanotto (2010), Moura e 

Zanotto (2009) e Zanotto (2014a).  

Ao mesmo tempo, os dados de minha pesquisa apresentaram interpretações 

da linguagem figurada, por meio das quais ocorria a ativação de metáforas 

conceptuais, para a compreensão das metáforas poéticas do conto de Colasanti 

(2004). Desse modo, também convoquei para a explicação dos dados a Teoria da 

Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002; LAKOFF; TURNER, 1989).  

A partir dessa fundamentação teórica, portanto, tornou-se possível investigar 

a leitura literária não só como um produto (as múltiplas leituras construídas), mas, 

sobretudo, como um processo por meio do qual o leitor se engaja para construir os 

sentidos que não ‘estão’ no texto, e sim na relação que se estabelece entre eles. O 

que pode resultar na qualidade de leituras mais inferenciais e reflexivas, desde que 

haja uma prática de letramento que possibilite esse tipo de construção leitora. 
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O paradoxo, no qual vivemos hoje, demonstra que, embora a realização de 

leituras mais inferenciais e reflexivas seja um objetivo almejado pelas atuais provas 

de avaliação de leitura e ensino de língua materna, como o ENEM,2 não é dessa 

forma que a leitura vem sendo trabalhada em sala de aula, pois a prática de leitura 

escolar dominante ainda é a mais usual. 

Essa prática de leitura não possui uma teoria implícita (MIZUKAMI, 1986) e 

está enraizada no contexto escolar como um habitus – termo cunhado e 

conceptualizado por Pierre Bourdieu e que está sendo investigado e compreendido 

como pertinente aos Novos Estudos do Letramento (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009). 

Os participantes do grupo de pesquisa GEIM reconhecem a ausência de uma 

teoria implícita na prática de leitura escolar dominante; entretanto, temos notado, 

nos últimos estudos (ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016), a presença de uma concepção 

de linguagem e comunicação embasada na epistemologia do monologismo 

(MARKOVÁ, 1997).  

Em relação ao ensino de leitura, essa epistemologia orienta modos 

específicos de refletir, agir e ler a partir do pressuposto de que o que ‘está’ no texto 

deverá ser ‘passado’ pelo professor, o que gera, por parte dos alunos, 

comportamentos de passividade e alienação de suas próprias vozes e, por parte dos 

professores, uma postura autoritária, pois há apenas uma maneira de abordar o 

texto e uma interpretação a ser alcançada (KLEIMAN, 2002). 

Contrapondo-se a essa prática de leitura dominante no contexto escolar, 

encontramos a prática de letramento Pensar Alto em Grupo que vem sendo 

construída paulatinamente pelos integrantes do grupo GEIM em busca da 

transformação de suas práticas docentes em sala de aula e da identidade leitora de 

seus alunos (QUEIROZ, 2009; SANTOS, 2010; KOBASHIGAWA, 2011; TAVARES 

DOS SANTOS, 2013) dentre outros.  

Nessa prática de letramento encontramos a presença de uma outra 

epistemologia: a do dialogismo (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010; 

MARKOVÁ, 1997), regendo modos específicos de refletir, inter(agir) e ler, diferindo-

se da prática de leitura escolar dominante, cuja epistemologia é a do monologismo. 

																																																																				
2 Exame Nacional do Ensino Médio que possui uma concepção mais discursiva de leitura; exige do 
leitor que estabeleça relações entre os diferentes textos, seu contexto sócio-histórico-cultural, 
inferindo as escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos expressivos dos autores (ROJO, 
2009). 
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No Pensar Alto em Grupo, a leitura passa a ser concebida a partir de um 

ponto de vista que considera a língua-linguagem como algo “vivo” nos termos 

bakhtiniano: “a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com 

um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido 

de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular”  

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 98).  

Essa maneira de conceptualizar a linguagem e a comunicação, que considera 

as intenções dos interlocutores na interação verbal, atuantes em um contexto sócio-

histórico-cultural determinado, revela-nos que a leitura pode ser compreendida como 

uma prática social (STREET, 1984; BLOMME, 1983; 1993; BAYNHAM; PRINSLOO, 

2009), pois o enfoque não está apenas nas competências e habilidades leitoras em 

si (Modelo Autônomo de Letramento), mas, notadamente, em seu uso social 

(Modelo Ideológico de Letramento) (STREET, 1984; 1993a; 1993b; 2014). 

Por essa razão, a abordagem de letramento do Pensar Alto em Grupo está 

mais afinada com o Modelo Ideológico de Letramento, pois ao enfocar a atuação 

social do aluno no contexto escolar, por meio de acolhimento e validação de sua 

subjetividade e de sua voz, é possível empoderar sua identidade leitora e ampliar a 

sua compreensão reflexiva sobre o texto literário.  

É importante ressaltar que não existe uma negação dos processos cognitivos 

e individuais dos leitores, mas os compreendemos em relação ao contexto sócio-

histórico-cultural que ocorrem e nas relações de poder ali instauradas, ou seja, 

compreendemos a construção dos sentidos do texto literário como atrelada a 

determinadas ações pedagógicas realizadas no contexto escolar . 

Dessa maneira, a fim de compreender a leitura do texto literário e seu ensino, 

sem perder sua dimensão sócio-histórica-cultural e sem me eximir da tarefa de 

compreender como os sentidos são construídos pelos sujeitos, o presente trabalho 

convoca teorias diversas, compondo uma pesquisa do tipo bricolagem (DENZIN; 

LINCOLN, 2006), característica do paradigma qualitativo (CHIZZOTTI, 2014).  

O pesquisador bricoleur reconhece que “Padrões monológicos de 

compreensão da realidade e da pesquisa não alcançam essa complexidade do 

mundo humano” (MACEDO, 2009, p. 119). A fim de abarcar a complexidade do 

mundo humano, presente no meu objeto de estudo (a leitura literária) necessitei 

desenhar um quadro teórico que contemplasse, ao mesmo tempo, a confluência e a 

diferença de diversas teorias.  
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Assim, utilizei-me de estudos sobre letramento e leitura (STREET, 1984; 

1993a; 1993b; [2000]2012; 2003; 2014; BAYHNHAM; PRINSLOO, 2009; SOARES, 

2003; 2004; 2006; ROJO, 2009; TINOCO, 2008; KLEIMAN, [1995]2012; 2000; 2002; 

CORACINI, 1995); cognição envolvida na compreensão e interpretação da 

linguagem figurada em uso (LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002; LAKOFF; TURNER, 

1989; FAUCONNIER; TURNER, 2012; TURNER, 1996; 2008; GIBBS; COLSTON, 

2012); leitura literária e ensino de literatura (REZENDE, 2013a; 2013b; SOARES, 

2011; TODOROV, 2009); conhecimentos gerados pelas próprias pesquisas do grupo 

de pesquisa GEIM (ZANOTTO, 2014a; 2014b; ZANOTTO; PALMA, 2016; 

ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016; QUEIROZ, 2009; POZZETI, 2007; TAVARES DOS 

SANTOS, 2014; PALMA, 1998; NARDI, 1999; VIEIRA, 1999; FERLING, 2005; VILAS 

BOAS, 2010); epistemologia da linguagem (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 2010; MARKOVÁ, 1997) dentre outros. 

A partir do exposto, apresento a seguir os objetivos que nortearam esta 

pesquisa sobre as múltiplas leituras do texto literário, geradas na prática de 

letramento Pensar Alto em Grupo:  

1) Investigar as múltiplas leituras da linguagem figurada e das lacunas/ou 

silêncios do texto, presentes na narrativa A Moça Tecelã, de Marina 

Colasanti;  

1.2) Analisar os processos sociocognitivos envolvidos na interpretação dos 

leitores em relação à linguagem figurada e às lacunas e/ou silêncios do 

texto, presentes na narrativa A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. 

Relacionadas aos objetivos de pesquisa, as minhas perguntas são: 

1) Quais foram as múltiplas leituras do texto literário, geradas na prática de 

letramento Pensar alto em grupo?;  

1.1 Quais foram os processos sociocognitivos envolvidos na coconstrução 

das múltiplas leituras do texto literário?; 

2) Em quais aspectos a investigação sobre os processos sociocognitivos, 

envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras pode contribuir para o 

letramento literário? 
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A estrutura desta tese é a seguinte: 

No capítulo um, Letramento: perspectivas teóricas, apresento alguns 

conceitos teóricos: o letramento nos estudos acadêmicos, em nosso país, em 

interface com os conceitos de alfabetização e alfabetismo; para depois abordá-lo em 

relação ao cenário internacional, principalmente no que se refere às transformações 

pelas quais os estudos de letramento têm passado nas últimas três décadas 

(BAYNHAM; PRINSLOO, 2009). Logo em seguida, abordo outros conceitos 

fundamentais, como práticas e eventos de letramento, pois, seguindo a advertência 

de Brian Street (2000/2012), é importante não os tomarmos de maneira 

‘naturalizada’, isto é, não pressupormos que sabemos o que significam e, 

consequentemente, não os tratarmos de modo explícito e elucidativo na pesquisa a 

ser desenvolvida.  

No capítulo dois, Leitura: um confronto entre práticas de letramento, 

apresento o confronto heurístico entre duas práticas de letramento: a prática de 

leitura escolar dominante e o Pensar Alto em Grupo, sob as quais encontramos duas 

epistemologias diferentes da comunicação e da linguagem, a do monologismo e a 

do dialogismo, respectivamente (ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016). Essas práticas de 

letramento são atualizadas por meio de determinadas ações dos alunos e do 

professor nos eventos de leitura, revelando, portanto, modos distintos de pensar, 

agir e interagir em sala de aula, dos quais se depreendem concepções de leitura 

diferentes.  

Também abordei a prática de leitura escolar dominante, a partir do Modelo 

Autônomo de Letramento (STREET, 1984; STREET; STREET, 2014), o mais 

preponderante na pedagogia e no currículo; posteriormente averiguei como ocorre a 

escolarização da leitura do texto literário. Em relação à prática de letramento Pensar 

Alto em Grupo, procurei abordá-la a partir do Modelo Ideológico de Letramento 

(STREET, 1984; STREET, 1993a, 1993b), prática que, ao dar espaço para a voz e a 

subjetividade do leitor, promove o empoderamento da identidade leitora, 

contribuindo para a transformação do ensino de leitura do texto literário.  
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No capítulo três, Os estudos da linguagem figurada em uso, apresento de 

forma geral o escopo investigativo dos trabalhos, realizados pelos professores-

pesquisadores do GEIM, que tiveram como preocupação compreender os processos 

sociocognitivos de interpretação da linguagem figurada, nos eventos de Pensar Alto 

em Grupo, e suas implicações para o ensino de leitura. Logo em seguida, apresento 

teorias que se mostraram pertinentes para a presente pesquisa, tais como: a Teoria 

da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JONHSON, 1980; 20012; LAKOFF; TURNER, 

1989), a Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002) e a 

Teoria da Parábola (história e projeção) de Turner (1996; 2003; 2008).  

No capítulo quatro, Metodologia, apresento o desenho metodológico que 

norteou esta pesquisa, que está subsumida ao paradigma qualitativo (CHIZOTTI, 

2014, DENZIN; LINCOLN, 2006, BORTONI-RICARDO, 2008), com metodologia de 

orientação interpretativista (MOITA LOPES, 1994; 2006). Primeiro, descrevo a 

estratégia de pesquisa adotada, o estudo de caso instrumental; logo em seguida, 

apresento os instrumentos de geração de dados utilizados: o Pensar Alto em Grupo 

e o diário de leitura. Posteriormente, apresento o contexto de pesquisa e dos 

participantes, assim como o texto-objeto A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004) e as 

normas de transcrição; finalizo o capítulo com a apresentação da Metodologia de 

Análise de Dados empregada.  

No capítulo cinco, Análise e discussão dos dados, apresento a análise de 

excertos da interação verbal de dois eventos de Pensar Alto em Grupo, assim como 

trechos de um diário de leitura, os quais se constituíram como conteúdos temáticos, 

por meio dos quais foi possível investigar as múltiplas leituras da linguagem figurada 

e das lacunas/silêncios de A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004), em interface com os 

processos sociocognitivos das leitoras do grupo A Casa Tombada.  

Nas Considerações finais apresento respostas às minhas perguntas de 

pesquisa, enfatizando a contribuição do presente estudo sobre as múltiplas leituras e 

os processos sociocognitivos, para uma possível transformação rumo a um 

letramento literário pautado, sobretudo, no protagonismo dos sujeitos leitores. 
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CAPÍTULO I – LETRAMENTO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 

 

Neste primeiro capítulo apresento os pressupostos teóricos referentes a 

questões de letramento, os quais serão contextualizados no próximo capítulo, no 

qual abordarei duas práticas de letramento e suas implicações para o letramento 

literário: a prática de leitura escolar dominante e a prática de leitura inovadora 

Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 1992, 2014a; 2014b; ZANOTTO; SUGAYAMA, 

2006).  

Entretanto, antes de realizar a apresentação dessas duas práticas de 

letramento, abordo no primeiro capítulo conceitos basilares, como: o letramento nos 

estudos acadêmicos em nosso país em interface com os conceitos de alfabetização 

e alfabetismo, para, depois, abordá-lo em relação ao cenário internacional.  

Posteriormente, discuto outros conceitos fundamentais, como: práticas e 

eventos de letramento, pois, seguindo advertência de Brian Street ([2000]; 2012), é 

importante não os tomarmos de maneira ‘naturalizada’; isto é, não pressupormos 

que sabemos o que significam e, consequentemente, não os tratarmos de modo 

explícito e elucidativo na pesquisa a ser desenvolvida.  

 

 

1.1 OS CONCEITOS DE LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO NO 

BRASIL 

 

 

O termo letramento surgiu em nosso país – na segunda metade dos anos 

1980 – à medida que novos fatos começaram a emergir, no caso, novas maneiras 

de compreender a presença da escrita no mundo social. Segundo Magda Soares 

(2006), nosso desafio restringia-se apenas ao ‘estado ou condição de analfabeto’, de 

maneira a não notarmos a outra faceta de nossa realidade, o estado ou a condição 

de quem sabia ler e escrever.  
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Por essa razão, o conceito de analfabetismo era o mais evidente, encobrindo 

– a ponto de nos ser desconhecido – o seu oposto: o alfabetismo ou letramento. 

Entretanto, gradativamente esse conceito se tornava conhecido tanto na Academia 

quanto na sociedade em geral, pois passamos a enfrentar uma nova realidade: não 

bastava aos sujeitos apenas decodificar, mas era preciso saber utilizar a leitura e a 

escrita a fim de responder às exigências que a sociedade fazia (e faz) 

continuamente.  

Kleiman ([1995]2012, p. 16) apresenta que o conceito de letramento, no 

âmbito das pesquisas acadêmicas, começou a ser utilizado como uma tentativa de 

distinguir “os estudos sobre o ‘impacto social da escrita’ (KLEIMAN, 1991) dos 

estudos sobre alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências 

individuais no uso e na prática da escrita”.  

O conceito de alfabetização, portanto, já nos era conhecido e, segundo 

Roxane Rojo (2009, p. 10), consistia 

[...] na ação de alfabetizar, de ensinar a ler e a escrever, que leva o 
aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica da escrita/leitura, a se 
tornar alfabetizado. Embora algumas pessoas se alfabetizem fora da 
escola, a escola é a principal agência alfabetizadora e a 
alfabetização, enquanto processo de ensinar a ler e a escrever, é 
uma típica prática de letramento escolar, que apresenta as 
características sublinhadas por Lahire (1995): objetivar a linguagem, 
analisar a linguagem em sua composição por partes (frases, 
palavras, sílabas, letras). 

Diferentemente da alfabetização – que estaria, portanto, ligada ao processo 

de aquisição da “mecânica” da escrita/leitura, ou seja, um conjunto de técnicas e 

procedimentos para as práticas da escrita e da leitura – o letramento, de acordo com 

Soares (2004, p. 91-92), é o uso efetivo dessa mecânica em práticas sociais que 

envolvem a língua escrita, ou seja,  
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ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-
se letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade 
de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – para informar ou 
informar-se, para interagir com outros, para emergir no imaginário, no 
estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para 
divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse...; 
habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos de gêneros de 
textos; habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que 
marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever; 
atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e 
prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar ou 
fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de 
forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o 
interlocutor. 

Entretanto, encontrar uma única definição para letramento não reside em 

tarefa fácil, uma vez que tal conceito tem sofrido grandes transformações ao longo 

do tempo, como veremos na seção 1.2 deste capítulo, na qual aprofundarei essa 

questão.  

Sobre o surgimento da palavra letramento, é possível afirmar que representa 

uma versão para o português da palavra de língua inglesa literacy. De acordo com 

Soares (2006, p. 17-18),  

Etimologicamente, a palavra literacy vem do latim littera (letra), com o 
sufixo –cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser 
(como, por exemplo, em innocency, a qualidade ou condição de ser 
inocente) [...]. Ou seja: literacy é o estado ou condição que assume 
aquele que aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito está a 
idéia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, 
econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que 
seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la [...] É 
esse, pois, o sentido que tem letramento, palavra que criamos 
traduzindo ‘ao pé da letra’ do inglês literacy (grifo da autora).  

Soares (2006, p. 18) ainda observa que em nossa língua já possuíamos uma 

palavra dicionarizada – alfabetismo – que, dentre tantas acepções, contemplava um 

significado equivalente ao de letramento: “estado ou condição de quem sabe ler e 

escrever”. Dessa maneira, podemos notar que as definições iniciais de letramento 

ainda estão bem próximas do conceito de alfabetismo.  
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Sobre a sinonímia entre esses dois conceitos, Rojo (2009) observa que nos 

textos e nas pesquisas da década de 1980, no Brasil, alfabetismo e letramento (no 

singular) contemplavam significados próximos e semelhantes. Portanto, eram 

utilizados, por vezes, indiferentemente como sinônimos. Cite-se como exemplo 

dessa ocorrência a afirmação de Soares (2003) de que o neologismo ‘letramento’ 

parece ser desnecessário, pois a palavra local alfabetismo possui o mesmo sentido 

que literacy. 

Porém, Tinoco (2008, p. 91) faz ressalvas em relação à sobreposição de um 

termo a outro, uma vez que podemos cair no reducionismo do conceito de 

letramento, pois “quanto a ‘alfabetismo’, compreendemos que esse conceito recobre 

apenas as capacidades individuais de usos da escrita, não equivalendo, pois, à 

complexidade contida no termo ‘letramento’”.  

Rojo (2009) também alerta que o termo alfabetismo enfoca aspectos 

individuais, relacionados a capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) 

escolares e valorizadas de leitura e escrita (letramento escolar e acadêmico), de um 

ponto de vista psicológico.  

Já o termo letramento busca contemplar os usos e as práticas sociais da 

linguagem que envolvem a escrita de diversas maneiras, “sejam eles valorizados ou 

não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, 

Igreja, trabalho, mídias, escola etc.) numa perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural” (ROJO, 2009, p. 98).  

Rojo (2008, p. 10-11) destaca que o conceito de alfabetismo – assim como o 

de letramento – também se mostra bastante complexo, pois é sócio-historicamente 

determinado e envolve, ao mesmo tempo, as capacidades de leitura e escrita dos 

sujeitos, sendo estas múltiplas e variadas. 

Para ler não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras em sons 
da fala. É preciso compreender o que se lê, isto é, acionar o 
conhecimento de mundo para relacioná-lo com os temas do texto, 
inclusive o conhecimento de outros textos/discursos (intertextualizar), 
prever, hipotetizar, inferir, comparar informações, generalizar. É 
preciso também interpretar, criticar, dialogar com o texto: contrapor a 
ele seu próprio ponto de vista, detectando o ponto de vista e a 
ideologia do autor, situando o texto em seu contexto. Além disso, o 
que se define como alfabetismo muda de uma época para outra, 
porque essas definições refletem as mudanças sociais. 
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O alfabetismo, portanto, ao designar o conjunto de competências e 

habilidades ou capacidades envolvidas nas ações de leitura e escrita dos sujeitos – 

conjunto este particular para cada um, de acordo com sua história de práticas 

sociais – pode ser medido e definido por níveis de desenvolvimento de leitura e 

escrita, como fazem os exames nacionais, tal como o Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional (INAF).3 

A diferença entre alfabetismo e letramento tornou-se mais clara para os 

estudiosos da área a partir da obra seminal Literacy in theory and practice, de Street 

(1984), a qual criticou o ‘modelo autônomo de letramento’ que disseminava a ideia 

de que “o contato (escolar) com a leitura e a escrita, pela própria natureza da escrita, 

faria com que o indivíduo aprendesse gradualmente habilidades que o levariam a 

estágios universais de desenvolvimento (níveis)” (ROJO, 2009, p. 99) – ou seja, tal 

desenvolvimento de níveis é o que se denomina de níveis de alfabetismo.   

Dessa maneira, é possível averiguar que o conceito de alfabetismo 

compartilha da mesma perspectiva epistemológica do ‘Modelo Autônomo de 

Letramento’ (STREET, 1984). Leitura e escrita são abarcadas em termos técnicos, 

independentemente do contexto social, sendo uma variável autônoma cujas 

consequências para a sociedade e a cognição derivam de sua natureza intrínseca 

(STREET, 1993b).  

																																																																				
3 O INAF possui o intuito de mensurar o nível de alfabetismo funcional da população de 15 a 64 anos, 
avaliando suas habilidades e práticas de leitura, de escrita e de realização de cálculos aplicados no 
dia-a-dia. Os níveis de alfabetismo são: a) analfabeto – corresponde à condição de quem não 
consegue realizar tarefas simples que envolvem leitura de palavras e frases ainda que uma parcela 
destes consiga ler números familiares (telefone, preços, etc.); b) rudimentar – corresponde à 
capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares (anúncios, pequenas 
cartas), ler e escrever números usuais e realizar operações simples como manusear dinheiro para o 
pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica; básico – 
corresponde a ser considerado funcionalmente alfabetizado, pois já lê e compreende textos de média 
extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, lê 
número na casa dos milhões, resolve problemas envolvendo uma sequência simples de operação e 
tem noção de proporcionalidade. Mostra, entretanto, limitações quando as operações requeridas 
envolvem maior número de elementos, etapas ou relações; c) pleno – corresponde à pessoa que 
possui habilidades que não mais impõem restrições para compreender e interpretar textos em 
situações usuais, lê textos mais longos, analisando e relacionando suas partes, compra e avalia as 
informações, distingue fato de opinião, realiza inferências e sínteses. Com relação à matemática, 
resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções 
e cálculo de área, além de interpretar tabela de dupla entrada, mapas e gráficos. Disponível em: 
<http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/default. aspx>. Acesso em: 02 set. 2015 
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O termo letramento, quando surgiu pela primeira vez nos estudos acadêmicos 

de âmbito nacional em 1987, compartilhava dessa mesma perspectiva 

epistemológica do ‘Modelo Autônomo de Letramento’, assim como seu sentido 

estava muito próximo ao do conceito de alfabetismo.  

O estudo No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de Mary 

Kato, objetivava delimitar a função da escola como uma instituição capaz de 

introduzir a criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente 

letrado, como podemos ver nas seguintes palavras da autora:  

Acredito ainda que a chamada norma-padrão, ou língua falada culta, 
é consequência do letramento, motivo por que, indiretamente, é 
função da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem 
falada institucionalmente aceita” (KATO, [1986]2006, p. 7; grifo 
nosso).4 

Quase dez anos após essa publicação, com a obra Os significados do 

letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita, de Angela 

Kleiman ([1995]/2012), inicia-se uma compreensão sobre o letramento, para além 

dos aspectos psicolinguísticos, incluindo aspectos referentes ao contexto 

sociocultural e às relações de poder. Dessa forma, Kleiman ([1995]2012, p. 11), 

baseada nas reflexões inovadoras de Street (1984; 1993b), apresenta uma nova 

perspectiva para a compreensão do letramento: 

[...] o letramento é aqui considerado um conjunto de práticas sociais, 
cujos modos específicos de funcionamento têm implicações 
importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos 
nessas práticas constroem relações de identidade e poder.  

																																																																				
4 Nessa obra a autora salienta apenas os aspectos de ordem psicolinguística que compõem a 
aprendizagem da linguagem, embora reconheça que, para abarcar o fenômeno da aprendizagem 
linguística, de forma mais ampla, seria necessário também dialogar com obras da sociolinguística, da 
linguística textual, da análise conversacional etc. 
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Também outros fatores contribuíram para o avanço das pesquisas sobre 

letramento no Brasil, proporcionando novas discussões epistemológicas e 

metodológicas, tais como: as discussões proposta pela linguística sobre as relações 

entre a fala e a escrita (MARCUSCHI, 2000; 2001); o reconhecimento e o 

enaltecimento dos trabalhos seminais de Paulo Freire (1987) e Freire e Donaldo 

Macedo (1990) sobre alfabetização crítica; e as pesquisas sobre adultos não 

alfabetizados (TFOUNI, 1988; KLEIMAN; SIGNORINI, 2000).   

Dessa maneira, segundo Clecio Bunzen (2014, p. 8), surge um grande 

desafio para os pesquisadores brasileiros: “compreender a escrita não apenas do 

ponto de vista (psico)linguístico, mas também histórico, antropológico e cultural, 

levando em consideração as relações de poder”. 

Como podemos notar, gradativamente, o conceito de letramento no Brasil 

passou a ser compreendido a partir da convivência complexa desses dois enfoques: 

o individual (ênfase nos aspectos psicolinguísticos) e o social (ênfase nas práticas 

sociais), tal como nos apresenta Tinoco (2008, p. 92):  

O conceito de ‘estado ou condição’ de letramento [o enfoque 
individual] pressupõe saberes, atitudes e comportamentos de uma 
pessoa (ou de um grupo) que, por ter-se apropriado da escrita, 
consegue oferecer determinadas respostas a certas demandas. Essa 
definição se adéqua bem à concepção de letramento escolar como 
algo que pode ser mensurado por parâmetros predefinidos para cada 
série, nível ou grau de escolaridade. Já ao focalizar as ‘práticas 
sociais’ ou, em outras palavras, ‘o processo de letramento’, [o 
enfoque social] alarga-se o raio de ação do letramento em tempo e 
espaço. Passa-se a vislumbrá-lo como um fenômeno que nos 
acompanha por toda a vida e nas mais diferentes esferas de 
atividade (não apenas na escola) com os mais diferentes propósitos 
e formas de inserção e de participação em eventos de todos os 
níveis sociais e/ou escolaridade.  

O conceito de letramento como prática social tem atraído atenção de 

pesquisadores de uma série de disciplinas. Segundo Tinoco (2008, p. 88), os 

estudos de letramento dessa vertente “focalizam-no dentro de várias perspectivas: 

psicológica, sociológica, histórica, etnográfica, linguístico-discursiva e pedagógica”. 
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Com relação à presente pesquisa, inserida na área da Linguística Aplicada, o 

conceito de letramento em sua dimensão social tornou-se essencial à medida que a 

prática de leitura que investigo, intitulada Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 1995; 

2014a; 2014b), é compreendida, sobretudo, como uma prática social (ZANOTTO, 

2007) que pode empoderar o sujeito leitor conforme lhe é dado espaço para sua voz 

e sua subjetividade nos eventos de letramento, o que pode gerar a construção de 

múltiplas leituras do texto literário.  

Em outras palavras, este trabalho investiga os processos sociocognitivos dos 

leitores, participantes do Pensar Alto em Grupo, sob a lupa dos estudos do 

letramento em sua dimensão social, pois, embora haja também uma preocupação 

com o desenvolvimento de habilidades e competências leitoras, reconhecemos que 

“trabalhar com a leitura e escrita na escola hoje é muito mais do que trabalhar com 

alfabetização ou alfabetismo: é trabalhar com os letramentos múltiplos, com as 

leituras múltiplas – a leitura na vida e a leitura na escola” (ROJO, 2009, p. 118).  

Nessa perspectiva social, o letramento é compreendido como um fenômeno 

múltiplo e multifacetado, ou seja, ele deixa de ser abarcado apenas como único e 

igual a todos os sujeitos e passa a ser estudado nas esferas sociais mais diversas, 

nas quais são consideradas as relações de poder e as singularidades de cada 

sujeito leitor/escritor. 

No que se refere ao presente estudo, também amplio o olhar para a 

compreensão do letramento literário, pois investigo a prática de letramento Pensar 

Alto em Grupo, em um contexto extraescolar, reconhecendo, portanto, outras 

maneiras de ler o texto literário. Em outras palavras, procurei investigar como ocorre 

a construção das leituras do texto literário por sujeitos que trabalham, 

especialmente, em bibliotecas públicas e em centros educacionais e culturais.  

Essa mudança de perspectiva em relação à investigação do letramento, o 

qual foi considerado não apenas no contexto escolar, mas em diversos contextos 

sociais, primeiramente ocorreu no cenário internacional, como apresentarei na seção 

abaixo.  
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1.2 LETRAMENTO: UMA ÁREA INVESTIGATIVA EM CONSTANTE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Inicio as reflexões sobre as mudanças referentes aos estudos do letramento a 

partir das considerações de Mike Baynham e Mastin Prinsloo (2009) acerca do tema, 

uma vez que eles apresentam um breve panorama sobre as transformações mais 

significativas nessa área.  

Opto por esse percurso de revisão, pois por meio dele será possível averiguar 

como os estudos de letramento, há cerca de trinta anos, tomaram uma nova direção, 

afastando-se de uma abordagem pedagógica e psicolinguística dos processos do 

leitor/escritor individual, em sala de aula, para compreendê-los como processos 

sociais, ancorados em diferentes contextos.  

Baynham e Prinsloo (2009) apresentaram os estudos do letramento a partir 

de uma divisão de gerações, ou seja, atualmente é possível olhar em retrospecto a 

primeira e a segunda geração dos estudos de letramento, assim como delimitar as 

características e os desafios a serem enfrentados pela terceira geração. 

Apresentarei, de forma mais detalhada, apenas os trabalhos referentes à 

primeira geração, pois foram responsáveis pela criação de um novo paradigma 

epistemológico na área, da mesma forma que se tornaram posteriormente influentes 

no modo de conceber e desenvolver as pesquisas das próximas gerações de 

estudos do letramento.  

Dessa maneira, contemplados na primeira geração, encontram-se os 

trabalhos de Shirley Heath (1983), Brian Street (1984) e Sylvia Scribner e Michael 

Cole (1981), intitulados como Ways with words, Literacy in theory and practice e 

Psychology of Literacy, respectivamente.  

Com relação ao estudo de Heath, Ways with words, a antropóloga norte-

americana desenvolveu uma pesquisa etnográfica por um longo período, por meio 

da qual procurou compreender os eventos de letramento de duas classes de 

trabalhadores, uma de brancos e outra de negros, nos contextos da escola e da 

casa, numa época na qual a dessegregação e a integração racial escolar eram um 

fenômeno relativamente novo (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009).   
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O estudo de Heath, ao investigar os eventos de letramento empiricamente, 

evidenciou que o que conta para uma comunicação ser eficaz não é uma 

competência geral, como ser capaz de falar inglês ou codificar e decodificar uma 

carta, “mas uma competência comunicativa situada inserida em um conhecimento 

cultural profundo adquirido e modelos de usos de linguagem situada de modos 

específicos”5 (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009, p. 3).  

Ela concluiu, portanto, que os padrões da linguagem e do uso do letramento 

variavam de acordo com as comunidades locais (e classes sociais) e condiziam com 

outras práticas culturais realizadas por cada um desses grupos. Dessa maneira, o 

sucesso ou o fracasso das crianças não poderia ser explicado, adequadamente, de 

uma única maneira, mas deveria ser compreendido a partir de uma referência mais 

ampla e profunda das práticas culturais – os modos situados de conhecimento – que 

as crianças levavam para a escola, confrontando com os modos escolares.   

Brian Street (1984) investigou as práticas de letramento nas aldeias do Irã, 

onde a população tinha sido avaliada por educadores e planejadores 

governamentais (UNESCO) como predominantemente ‘iletrados’. O antropólogo 

estudou a complexidade das práticas de letramento nessas aldeias, as quais 

variavam desde práticas religiosas e práticas de compra e venda a práticas que 

ocorriam no contexto escolar.   

A partir dessa constatação, ele conclamou a atenção dos demais 

pesquisadores para um desenvolvimento mais apurado de conceptualizações 

teóricas e metodológicas envolvidas no entendimento e na representação das 

práticas de letramento locais.   

Outro estudo, o de Scribner e Cole (1981), também tomou essa nova direção 

para abarcar os fenômenos do letramento. Na obra marco Psychology of Literacy, os 

autores enfatizaram o olhar para a compreensão das práticas contextuais e locais 

pelas quais os grupos sociais operavam. O resultado dessa pesquisa apontou que o 

tipo de habilidade a ser desenvolvida depende, sobretudo, da prática social na qual 

os sujeitos se engajavam quando utilizavam a escrita.  

																																																																				
5 Cf.: o original em inglês: “but a situated communicative competence embedded in acquired, ‘deep’ 
cultural knowledge and learnt models of using situated language in specific ways” (BAYNHAM; 
PRINSLOO, 2009, p. 3).  
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Eles investigaram, na Libéria, os grupos vai, que possuíam três modos de 

abordar a escrita em uso: 1) a vai adquirida de maneira informal no contexto familiar, 

sendo utilizada para correspondências sobre assuntos pessoais e transações 

comerciais mais informais; 2) a escrita em inglês, ensinada na escola de modo 

formal, com usos tipicamente pedagógicos; 3) a escrita arábica, adquirida de 

maneira formal em contexto religioso e utilizada para a leitura de textos sagrados e 

registros formais e, aparentemente, secretos (KLEIMAN, [1995]2012).  

Em suma, esses três estudos compõem o que Baynham (2004) chamou de a 

primeira geração dos estudos do letramento, a qual rompeu, epistemologicamente, 

com os estudos de abordagem psicolinguística e pedagógica do leitor/escritor 

individual, em sala de aula, assim como apresentou uma nova perspectiva social 

para os estudos do letramento, na qual a escrita e a leitura são compreendidas, 

sobretudo, como práticas sociais referentes a diversos contextos locais.   

Sob a influência dessa primeira geração dos estudos do letramento, outros 

pesquisadores desenvolveram uma série de estudos empíricos e etnográficos 

significativos: Local Literacies, de Barton e Hamilton ([1998]2012); Literacy and 

feelings: the encoding of affect in Nukulaelae letters, de Besnier (1993); Conceptions 

and uses of literacy in a Papua New Guinean village, de Kulick e Stroud (1993); e 

The social uses of literacy: theory and practice in contemporary South Africa, de 

Prinsloo e Breier (1996), compondo, portanto, a segunda geração dos estudos de 

letramento. 

Após esses trabalhos desenvolvidos na década de 1990, novos desafios 

foram e estão se apresentando aos pesquisadores da terceira geração dos estudos 

de letramento. No momento atual, essa área investigativa empírica tem atravessado 

fronteiras no que se refere a percorrer novas direções em decorrência das 

transformações sociais e tecnológicas que a pós-modernidade tem trazido à vida 

dos cidadãos.  

Portanto, o enfoque dado outrora para as práticas locais tem mudado para o 

translocal, assim como houve um reconhecimento não só dos letramentos baseados 

no impresso, mas também dos letramentos eletrônicos e multimídias, ocorrendo, por 

essa razão, uma alternância do estudo puramente verbal para o multimodal. 

(BAYNHAM; PRINSLOO, 2009).  



37 

Paralelamente a esse novo cenário que se descortina para a investigação dos 

novos letramentos, os estudiosos têm realizado uma revisão e discussão teórica dos 

conceitos-chave da área (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009; STREET, [2000]2012) – 

tais como práticas e eventos de letramento e prática social – problematizando seus 

usos, assim como conclamando uma conceptualização mais atenta desses 

conceitos pelo pesquisador.  

Em suma, o que ainda se conserva nessas três gerações dos Novos Estudos 

do Letramento (New Literacy Studies) é a noção de letramento como uma prática 

social. A leitura e a escrita são compreendidas de acordo com sua forma, função, 

uso e valores sociais que perpassam o contexto social, variando, portanto, em seus 

significados sociais e efeitos (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009).  

O conceito de prática social tem sido utilizado por diversos estudiosos da área 

de letramento, pois tem sido compreendido como extremamente elucidativo, uma 

vez que por meio dele é possível examinar a leitura e a escrita inseridas em formas 

particulares de atividades sociais, ou seja, elas podem ser estudadas em contextos 

culturais, históricos, políticos e econômicos de práticas sociais das quais elas fazem 

parte e operam em espaços particulares (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009).  

Entretanto, sua utilização tem apresentado variações, à medida que diversos 

autores empregam esse conceito nos seus estudos de letramento a partir de 

diferentes enfoques, evidenciando que a definição de prática social é complexa e 

multifacetada, portanto, difícil de ser compreendida apenas por uma definição 

(ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016).  

A fim de demonstrar esse desafio para utilizar o termo prática social nos 

estudos atuais de letramento, Baynham e Prinsloo (2009), em The Future of literacy 

studies, apresentaram uma discussão sobre as variações de utilização do conceito 

de prática social por diversos autores: Bourdieu (1977; 1991), Scollon (2001), 

Tusting, Ivanic e Wilson (2000), Gee (2005; 2008) entre outros.  

Esse modo de abordar o letramento como uma prática social se opõe à visão 

de que este envolve apenas estratégias gerais, nos quais leitura e escrita seriam 

apenas um processo unitário igual a todos os sujeitos e em todos os contextos, 

criando uma identidade para o leitor e o escritor como sujeitos ‘gerais’, sem qualquer 

marca social, sendo, portanto, apenas processadores eficientes do texto 

(BAYNHAM; PRISLOO, 2009).   
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A fim de poder então compreender melhor a natureza do letramento, Street 

(1984) criticou veementemente esse modo de compreender a leitura e a escrita, 

referindo-se a ele como ‘modelo autônomo de letramento’ e, em contrapartida, 

apresentou o ‘modelo ideológico de letramento’.   

Na obra Literacy in theory and practice, o autor, ao apresentar o letramento 

como práticas sociais e concepções de leitura e escrita, ao mesmo tempo em que 

estabeleceu uma nova perspectiva teórica, desafiou suposições implícitas e/ou 

explícitas que dominavam, naquela época, os estudos de letramento. Ele 

argumentou que determinadas práticas de leitura e escrita e suas conceptualizações 

são dadas pela sociedade, na qual estão presentes ideologias, de maneira a não ser 

possível compreendê-las de forma isolada, tratadas como ‘neutras’ ou meramente 

técnicas.  

As práticas de leitura e escrita são ensinadas e o modo como são 

compartilhadas entre os sujeitos depende da natureza de uma formação social. As 

habilidades e os conceitos que acompanham a aquisição do letramento, em 

qualquer forma, não estão sustentados em modos automáticos de qualidades 

inerentes de letramento – como supunham alguns autores –, mas são aspectos de 

uma ideologia específica.  

Portanto, a crença nas qualidades do letramento em si mesmo (e o seu 

poder) é algo socialmente aprendido, e não é uma ferramenta adequada para 

empreender uma descrição das práticas de leitura e escrita. Nessa perspectiva 

crítica, o autor, ao confrontar o modelo antigo de teorizar o letramento, jogou luz 

para os modos como ele operava, explicitando-o, ao mesmo tempo em que apontou 

– em contraposição – uma nova perspectiva para abordar o letramento. 

A nomenclatura atribuída por Street a esses dois modos diferentes de tratar o 

fenômeno letramento consistiu em: modelo autônomo e modelo ideológico de 

letramento, os quais apresentarei, de forma aprofundada, nas próximas seções. 
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1.2.1 Modelo Autônomo de Letramento 

 

 

Segundo Street (1993a, p. 81), o ‘modelo autônomo’ “presume que o 

letramento é uma única coisa, com um grande L e um único O – Letramento”6 – ou 

seja, ele é igual e único para todos os sujeitos e em todos os contextos. Em 

decorrência desse modo de concebê-lo uma série de consequências é suposta, no 

que se refere ao modo como o letramento é adquirido pelos indivíduos ou pela 

sociedade como um todo: avanço social, progresso pessoal e mobilidade, uma vida 

mais saudável, desenvolvimento cognitivo etc.  

Muitos documentos políticos e educacionais que se preocuparam com a 

questão do letramento incluíam (e ainda incluem) algumas, ou quase todas, essas 

supostas consequências relacionadas à apreensão da cultura escrita na sociedade. 

De acordo com Kleiman ([1995]2012, p. 21) “a característica de ‘autonomia’ refere-

se ao fato de que a escrita seria, nesse modelo, um produto em si mesmo, que não 

estaria preso ao contexto de sua produção para ser interpretado”.   

Sobre essa característica do ‘modelo autônomo’, Hill e Parry ([1990]1994 

apud Street, 1993a)7 demonstraram em seus estudos sobre avaliação em língua 

inglesa como os textos eram deslocados de seus contextos culturais e tratados 

como se possuíssem sentidos independentes.  

Nessa perspectiva, as práticas de leitura e escrita são tratadas como se 

fossem autônomas; como se pudessem estar separadas de uma sociedade que, na 

verdade, dá sentido aos seus usos de letramento. As estratégias cognitivas, por sua 

vez, também são tratadas como autônomas; como se os aspectos cognitivos da 

leitura e da escrita pudessem ser abstraídos de seus contextos socioculturais. 

																																																																				
6 Cf.: original em inglês “assumes literacy is a single thing, with big L and single Y – Literacy”. 
7 No estudo From testing to assessment: english as na International Language, Clifford Hill e Kate 
Parry apresentam uma revisão crítica das abordagens convencionais e alternativas das avaliações 
das estratégias de letramento em inglês em vários contextos mundiais, a partir de estudos empíricos 
em países como Japão e Brasil – onde o inglês funciona como uma língua comercial –, em países 
multilíngues, como Nigéria e Zimbábue – onde o inglês é a língua nacional da educação e do governo 
–, e países como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos da América, nos quais o inglês consiste na 
língua dominante. 
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Nesse modelo autônomo de letramento, o processo de interpretação estaria, 

portanto, determinado pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito, ou seja, as 

estratégias de comunicação que caracterizam a oralidade, em função da interação 

verbal com os interlocutores, não são consideradas como relevantes no estudo do 

letramento.  

Assim, segundo Kleiman ([1995]2012), o ‘modelo autônomo de letramento’ 

apresenta as seguintes características: 1) a correlação entre aquisição da escrita e o 

desenvolvimento cognitivo; 2) a dicotomização entre a oralidade e a escrita; 3) a 

atribuição de “poderes” e qualidades intrínsecas à escrita e, por extensão, aos povos 

ou grupos que a possuem. 

Por meio das publicações do antropólogo social Jack Goody ([1977]1988), no 

início dos anos 1960, tais pressuposições acerca do letramento ganharam 

notoriedade. Ele procurou esboçar o que via como importante acerca desse assunto: 

as potencialidades e as consequências do letramento. Sua visão foi adotada por 

outros antropólogos como sendo uma autoridade no assunto, entretanto – e essa foi 

a crítica de Street – eles próprios pouco se atentaram, de maneira a explicitar, como 

ocorria o letramento.   

O argumento de Goody consiste em que a palavra escrita possui qualidades 

inerentes. A escrita relaciona-se com a palavra de uma forma mais geral e abstrata 

do que a linguagem da comunicação oral que está mais próxima e conectada com 

as peculiaridades do tempo e do local.  

Dessa maneira, ao explicitar as consequências da potencialidade da escrita 

para esse autor, Street (1984, p. 5)8 observa que para Goody a 

escrita está ‘proximamente ligada’ à promoção, ou ainda à execução 
do desenvolvimento lógico, a distinção do mito e da história, a 
elaboração da burocracia, a mudança das ‘comunidades pequenas’ 
para as culturas complexas, a emergência do pensamento científico 
e instituições, e ainda o crescimento de processos políticos e 
democráticos.  

																																																																				
8 Cf.: original em inglês “Writing is ‘closely connected to’, ‘fosters’, or even ‘enforces’ the development 
of ‘logic’, the distinction of myth from history, the elaboration of bureaucracy, the shift from ‘little 
comunities’ to complex cultures, the emergence of scientific thought and institutions, and even the 
growth of democratic political processes” (STREET, 1984, p. 5). 
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Portanto, o que chama a atenção de Street não são apenas os problemas de 

uma representação do letramento como qualidades intrínsecas da cultura escrita, 

mas também as descrições – empregadas por antropólogos que se embasavam 

nesse modelo – de mudança social, pensamento religioso e ideologias nas 

sociedades.  

A perspectiva teórica de Goody ([1977]1988) seria, portanto, a de recolocar a 

teoria da ‘grande divisão’ – entre cultura ‘primitiva’ e ‘moderna’, que tinham sido 

empregada nas primeiras teorias antropológicas e que foram, posteriormente, 

desacreditadas – a partir da distinção entre ‘letrados’ e ‘iletrados’.9   

Brian Street também confrontou outro autor, Walter Ong ([1982]2002), o qual, 

assim como Jack Goody, reforçou a ‘grande divisão’ a partir da diferenciação entre 

as características do mundo oral e do mundo letrado. Segundo Street (2014, p. 164), 

esse autor apresenta  

A consequência dessas diferenças entre oralidade e letramento é 
que se torna possível distinguir entre duas grandes formas culturais 
na história do desenvolvimento humano – o que Ong chama de 
culturas ‘verbomotoras’ e culturas de ‘alta tecnologia’. [...] As marcas 
sobre superfícies visuais, externas (isto é, a escrita) são isoláveis, 
dissecáveis, analíticas, associadas a outros sentidos, diferentemente 
do som, e parecem capazes, sobretudo, de ‘fixar’ impressões de um 
modo que o som é incapaz de fazer.  

Para Walter Ong, essas diferenças fundamentais entre o som e a visão 

tornam o letramento – com sua dependência visual – capaz de uma ‘reestruturação 

da consciência’. O letramento, nessa concepção, promove uma linguagem fora do 

contexto, um discurso autônomo e um pensamento analítico. Assim, a escrita é 

essencial para a realização das potencialidades humanas mais completas interiores, 

que não são possíveis de serem realizadas no mundo oral. 

																																																																				
9 Goody tem consciência desse seu manejo teórico, para descrever e justificar as potencialidades e 
consequências do letramento; entretanto, ele acredita que essa compreensão é mais útil do que a 
tradicionalmente feita como “pré-lógicos” e “lógicos”, o qual criticou.  
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Nossa sociedade também valoriza “justamente aquilo que é postulado como 

característico do pensamento transformado pela escrita” (KLEIMAN, [1995]2012, p. 

34), reforçando o que Graff (1979 apud Kleiman, [1995]2012) denominou de ‘mito do 

letramento’.10 

Entretanto, para Street (2014), o letramento não pode ser separado da 

oralidade, tampouco se pode sugerir que a língua oral é mais adequada a situações 

sociais e em ‘intercâmbios’ enquanto a escrita permanece independente e 

autônoma.  

Essa ênfase, atribuída pelos teóricos dos anos 1960 e 1970 às supostas 

diferenças entre a escrita e oralidade, ajudou a sustentar a crença na grande 

divisão, mesmo quando tais aspectos mais grosseiros foram refutados, sendo 

considerados produtos da metodologia da Linguística Tradicional e das convenções 

culturais dos próprios linguistas.  

Esse modo dicotômico de compreender o letramento – a grande divisão entre 

oralidade e escrita – foi também problematizado por Kleiman ([1995]2012), quando 

argumenta que nem toda escrita é formal e planejada e nem toda oralidade é 

informal e sem planejamento. Exemplos desse hibridismo entre a oralidade e a 

escrita seriam as cartas pessoais, mais semelhantes a uma conversação do que 

uma palestra inaugural que, por sua vez, assemelha-se mais aos textos escritos.  

Outro aspecto enfocado pela autora é que após as reflexões do pensador 

russo Mikhail Bakhtin e os integrantes do Círculo, assim como as diversas vertentes 

da análise do discurso, não seria mais possível sustentar a inexistência da dimensão 

interpessoal na escrita. Dessa maneira, podemos compreender a oralidade e a 

escrita não apenas pelo viés da diferença, mas pelo da semelhança.  

																																																																				
10 O mito do letramento tem em seu bojo uma ideologia reproduzida há mais de trezentos anos, a 
qual nos leva a concebermos o letramento – com ênfase na modalidade escrita - como um meio para 
alcançarmos efeitos positivos, não só no âmbito da cognição pessoal, mas no social.  
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Segundo Kleiman ([1995]2012, p. 29-30): 

Da perspectiva da prática, a concepção dialógica da linguagem, a 
incorporação do outro no texto do autor, nos permite pensar numa 
outra dimensão para o ensino da escrita, em que o abstrato, que 
remove os vínculos com, e o suporte de, a oralidade no processo de 
aquisição da escrita, não é o elemento de maior saliência. Um olhar 
que veja a linguagem oral e a escrita não pelas diferenças formais, 
mas pelas semelhanças constitutivas, permite que pensemos a 
aquisição da escrita como um processo que dá continuidade ao 
desenvolvimento linguístico da criança, substituindo o processo de 
ruptura, que subjaz e determina a práxis escolar. 

Considerar essa observação de Kleiman me permite repensar as práticas de 

leitura, instauradas no contexto escolar, que pouco viabilizam esse elo interpessoal 

entre o leitor e o autor, via diálogo com o texto. Característica esta de uma 

concepção dialógica da linguagem, mas que é suplantada por uma outra concepção, 

no caso, a monológica – presente no Modelo Autônomo de Letramento, o qual, por 

sua vez, mostra-se preponderante na abordagem pedagógica.  

Em suma, o ‘modelo autônomo’, quando tomado de forma radical tanto pelos 

teóricos quanto pela sociedade e principalmente pela escola – como instituição mais 

prestigiada no que se refere à promoção do letramento (SOARES, 2004) –, pode até 

mesmo marginalizar sujeitos e grupos sociais que não se adequarem a ele, 

agravando o sentimento de fracasso pessoal. 

Confrontando essa concepção autônoma que tende a ‘apagar’ o caráter 

heterogêneo, múltiplo e multifacetado do letramento, assim como o concebe de 

forma neutra e isento de relações de poder, Street (1984; 1993a; 1993b) procurou 

apresentar um outro modelo teórico alternativo, intitulado de Modelo Ideológico de 

Letramento.   
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1.2.2 Modelo Ideológico de Letramento 

 

 

Em contraposição ao ‘modelo autônomo de letramento’, o ‘modelo ideológico’ 

apresenta as práticas de leitura e escrita como práticas sociais. O letramento não é 

mais compreendido com o ‘L’ maiúsculo e nem ‘o’ no singular. Não há apenas um 

letramento dominante, mas várias práticas sociais nas quais os aspectos cognitivos 

são inseparáveis do contexto sócio-histórico-cultural, perpassado por ideologias e 

estruturas de poder. 

Segundo Street (1984, p. 2),11 esse modelo alternativo 

[...] enfatiza o significado da socialização no processo da construção 
do sentido do letramento pelos participantes e, portanto, está 
interessado pelas instituições sociais gerais através das quais este 
processo acontece e não é apenas explicitamente algo ‘educacional’. 
Ele distingue as reivindicações das consequências do letramento de 
seu real significado para grupos sociais específicos. Trata com 
ceticismo as declarações de educadores liberais ocidentais sobre a 
‘abertura’, a ‘racionalidade’ e a consciência crítica daquilo que 
ensinam e investiga o papel de tal ensino no controle social e na 
hegemonia de uma classe dominante. Concentra-se na sobreposição 
e na interação das modalidades oral e letrada, em vez de enfatizar a 
‘grande divisão’. 

Brian Street, ao utilizar o termo ‘ideológico’, procura indicar de modo explícito 

que as práticas letradas são aspectos não só da cultura, mas também das estruturas 

de poder. Segundo o autor, “A própria ênfase de tantos autores na ‘neutralidade’ ou 

autonomia’ do letramento é ideológica porque mascara essa dimensão do poder” 

(STREET, [1995]2014, p. 172).  

																																																																				
11 Cf.: original em inglês “stresses the significance of the socialisation in process in the construction of 
the meaning of literacy for participants and is therefore concerned with the general social institutions 
through which this process takes place na not just the explicit ‘educational’ ones. It distinguishes 
claims for the consequences of literacy from its real significance for specific social groups. It treats 
sceptically claims by western liberal educators for the ‘opennes’, ‘rationality’ and critical awareness of 
what they teach, and investigates the role of such teaching in social control and the hegemony of a 
ruling class. It concentrates on the overlap and interaction of oral and literate modes rather than 
stressing a ‘great divide’” (STREET, 1984, p. 2-3).   
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Durante o Ano Internacional da Alfabetização, nos anos 1990, Street (2014) 

constatou, nas manifestações das agências e dos meios de comunicação, a retórica 

do ‘modelo autônomo de letramento’, na qual as pessoas analfabetas foram 

apresentadas como aquelas que careciam de habilidades cognitivas e, portanto, 

viviam na ‘escuridão’ e no ‘atraso’. Desse modo, apenas a aquisição do letramento 

(por si só, autonomamente) causaria impactos tanto no que se refere às habilidades 

sociais e cognitivas desses sujeitos quanto no que se refere ao desenvolvimento 

social coletivo.  

No Brasil, Kleiman ([1995]2012, p. 34-36) também constatou essa retórica nas 

notícias das diversas mídias, como veremos nas seguintes manchetes: “O 

analfabeto compreende mal o que ouve e responde de maneira bastante imperfeita 

às mensagens assim recebidas. O analfabeto precisa até de atenção mais aplicada 

ao que vê” (O Globo, 27/10/1989) e, ainda, “O analfabetismo inibe o progresso e a 

produtividade, impede o avanço cultural e espiritual, e ajuda a manter a dependência 

crônica de sociedades inteiras” (Correio Brasiliense, 7/9/1989).12  

Contrapondo-se a esse discurso, Street (2014, p. 29-30) alerta que, em longo 

prazo, ele se torna nefasto não só porque “humilha os adultos que apresentam 

dificuldades de letramento, mas também porque levanta falsas expectativas sobre o 

que eles e sua sociedade podem obter, uma vez aperfeiçoadas as habilidades 

letradas”.  

Street (1993a) esclarece que há poucas pessoas no mundo que não têm 

nenhuma concepção e não se relacionam com a leitura e a escrita, mesmo que elas 

próprias não utilizem, frequentemente, as estratégias de codificação e decodificação.  

Entretanto, muitos programas de letramento de âmbito internacional se edificaram 

sobre o pressuposto de que há pessoas (adultos e crianças) que não possuem 

nenhum conhecimento de leitura e escrita, considerando-as ‘tábulas rasas’.  

Para Brian Street (1984; 1993a), assim como para outros pesquisadores que 

desenvolveram seus trabalhos em um quadro do ‘modelo ideológico’ e procuraram 

compreender as práticas de letramento como transculturais (HALL, 1987), a visão 

acima mencionada dos programas de letramento não é justa para com a realidade 

social que contempla inúmeras práticas de letramento. 

																																																																				
12 Segundo Kleiman ([1995]2012, p. 34): “Os textos de 1989/1990 foram retirados da coletânea de 
textos Analfabetismo no Brasil, publicada no Ano Internacional da Alfabetização pelo centro 
Ecumênico de Documentação e Informação, São Paulo, 1990”.  
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De acordo com Street13 (1993a, p. 84) 

A realidade social é que praticamente todo mundo tem algum 
envolvimento nas práticas de letramento. Se eles têm ou não 
facilidades nos vários níveis e estratégias envolvidas não é a 
questão, quando estamos falando sobre a dicotomia letrado/iletrado. 
Se tomarmos a prática de letramento como uma das ferramentas 
conceptuais centrais para o entendimento do letramento, então nós 
necessitamos incluir não apenas estratégias técnicas, mas, na 
verdade, o fato de que na sua utilização, nós temos concepções 
sobre elas. E isso solapa a dicotomia que a maioria das pessoas tem 
sobre tais concepções. Além disso, aquelas concepções são 
culturalmente construídas e variam de um contexto para outro, então 
aquela ampla generalização de uma abordagem internacional é 
bastante sem sentido.  

Em seu estudo realizado em aldeias do Irã, Street (1984) constatou que 

nomear os sujeitos de ‘iletrados’, pelo fato de não terem passado nos testes de 

letramento da UNESCO, representaria um equívoco, pois eles utilizavam uma série 

de estratégias cognitivas e também demonstraram familiarização com uma série de 

práticas de letramento, tais como: o ‘letramento do Alcorão’, o letramento das 

escolas do estado e o letramento dos usos comerciais na compra e na venda de 

frutas.  

Outro aspecto constatado, em suas observações em campo, é que nos cafés 

e restaurantes das aldeias havia signos escritos, assim como os caminhões, que 

eram dirigidos pelas pessoas, possuíam logos e rótulos, isto é, visitar a cidade 

envolvia uma ampla variedade de signos e insígnias escritos, que eram utilizados e 

compreendidos pelas pessoas.  

Como podemos notar – a partir desse estudo etnográfico – as pessoas já 

possuíam ideias sobre o que o letramento significava. Por esse motivo, ao 

procuramos trabalhar com novas formas de letramento – nas escolas ou nos 

programas de letramento de adultos - é incorreto abordarmos os aprendizes como 

desprovidos de letramento (STREET, 1993a). 

																																																																				
13 Cf.: original em inglês: “The social reality is that practically everybody has some involvement in 
literacy practices. Whether or not they have high facility in the various levels and skills involved is not 
the question, when we are talking about the literate/illiterate dichotomy. If we take literacy practices as 
one of the central conceptual tools for understanding literacy, then we need to include not only 
technical skill but the fact that in using them we have conceptions about them. And this undermines 
the dichotomy, since most have such conceptions. Moreover, those conceptions are culturally 
constructed and vary from one context to another, so that broad international generalizations are fairly 
meaningless” (STREET, 1993, p. 84). 
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Diante disso, podemos dizer que a questão norteadora das pesquisas, no 

quadro do ‘modelo ideológico’, não é questionar qual o impacto do letramento nos 

sujeitos (como ocorre no Modelo Autônomo, o qual orienta as campanhas de 

alfabetização ou os testes de níveis de alfabetismo), mas sim compreender como 

eles assumem o controle das práticas de letramento em suas vidas.  

Nessa perspectiva, de acordo com Street (1883b), o significado do letramento 

varia através dos tempos e das culturas e dentro de uma mesma cultura. Por essa 

razão, práticas diferenciadas, em contextos diversos, são compreendidas como 

letramento, embora sejam diferentemente valorizadas pela sociedade, a qual, por 

sua vez, atribui poderes diversos aos sujeitos participantes (BARTON; HAMILTON, 

[1998]2012). 

Os Novos Estudos do Letramento (New Literacy Studies), como vimos 

anteriormente, têm apresentado trabalhos em que a aprendizagem não ocorre 

apenas nos locais de sala de aula e não está relacionada apenas aos métodos 

pedagógicos. O letramento é compreendido de forma mais ampla, em vez de 

observar apenas o texto em si, estendendo o olhar investigativo para o que as 

pessoas fazem com ele, com quem compartilham, como o utilizam e em que local.  

Em suma, o letramento, quando compreendido em sua dimensão social, 

encoraja os pesquisadores a refletir sobre as práticas culturais do dia a dia, nas 

quais as palavras escritas estão inseridas, das quais emergem perguntas que 

podem nos levar para além do que até então assumimos o que seja o letramento.  

No caso da presente pesquisa, propus a vivência da prática de letramento 

inovadora Pensar Alto em Grupo para profissionais que trabalham com a formação 

do leitor de texto literário em contextos extraescolares. Compreendo que espaços 

como os da biblioteca pública, comunitária, centros culturais, etc. são tão 

importantes para o desenvolvimento do leitor de literatura quanto o espaço escolar – 

mormente reconhecido como a principal instituição responsável pelo letramento do 

texto literário.  

Nesses contextos extraescolares há profissionais que assumem a 

responsabilidade de formar o leitor do texto literário – bibliotecários, produtores 

culturais e até mesmo tradutores de literatura infantil, muitas vezes, partilham do 
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papel social de mediador14 do texto literário, tal como são os professores no contexto 

escolar.  

Entretanto, as aprendizagens derivadas da leitura do texto literário nesses 

contextos extraescolares muitas vezes ocorrem de maneira informal. Não há uma 

escolarização da literatura visando determinado resultado pedagógico (SUGAYAMA, 

2011). Há, todavia, um compartilhamento de práticas culturais que ainda assim 

promovem o letramento literário: rodas de leitura, contação de histórias, saraus, 

formação de agentes culturais etc.  

Vale ressaltar que muitas vezes os letramentos extraescolares se 

interpenetram com o letramento escolar institucional dominante, como quando 

bibliotecários trabalham próximo de uma escola e ali realizam mediações de leitura 

ou quando recebem escolas em seu espaço de trabalho, visitam creches etc. Nesse 

sentido, concebo o letramento literário a partir de um prisma de letramentos 

múltiplos, no qual há uma convivência de diferentes práticas de letramento, as quais 

são valorizadas também de maneira diferenciada pela sociedade.   

Por essa razão, a fim de valorizar esses sujeitos que realizam práticas de 

leitura em outros contextos que não o escolar, procurei compreender como eles 

constroem a leitura do texto literário, na prática de letramento Pensar Alto em Grupo, 

pois é extremamente importante dar espaço para suas vozes e investigar como 

atribuem sentidos ao texto e à prática social de leitura investigada, já que esses 

mediadores são tão importantes para a formação do leitor quanto é o professor no 

contexto escolar. 

Dessa maneira, sigo as reflexões de Street (2003) que alertou que o próximo 

estágio para os Novos Estudos do Letramento reside em ultrapassar as críticas 

teóricas e desenvolver propostas positivas para formação de professores no setor 

formal e informal, ou seja, é necessário enfrentar o desafio de aplicar as 

perspectivas teóricas dos Novos Estudos do Letramento de forma prática nos 

diversos contextos sociais. Como disse anteriormente, não utilizei o Pensar Alto em 

Grupo propriamente com professores, mas sim com profissionais que assumem o 

papel social de formadores de leitores no contexto informal, no intuito de investigar o 

letramento literário.  

																																																																				
14 O termo ‘mediador de leitura’ é empregado nesses contextos sem estar embasado em alguma 
teoria específica, mas apenas para designar o profissional que realiza práticas de leitura (ações 
culturais), de maneira informal, para as pessoas (SUGAYAMA, 2011).  
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Todavia, pesquisar o ‘letramento’ é algo muito amplo e abstrato, ou seja, é 

preciso focalizar o que se quer estudar em relação ao letramento. Para tanto, é 

necessário operacionalizar conceitos-chave que possibilitem a investigação da 

leitura e da escrita como práticas sociais tanto de forma empírica quanto teórica.   

Por essa razão, Street (1993b) alerta que alguns conceitos, como os de 

prática de letramento e evento de letramento, podem não apenas ser úteis ao 

trabalho investigativo em si, mas também constitui ferramentas políticas para o 

pesquisador compreender e transformar sua realidade.   

 

 

1.3 PRÁTICAS E EVENTOS: CONCEITOS-CHAVE NOS ESTUDOS DE 

LETRAMENTO  

 

 

Segundo Street (1993b), foi Heath (1982) quem primeiramente empregou o 

termo evento de letramento em analogia ao evento de fala na literatura da 

Sociolinguística:  

O conceito chave, para o estudo empírico dos modos como os 
sentidos são tomados de fontes escritas, nas comunidades, é o de 
eventos de letramento: ocasiões nas quais a linguagem escrita é 
integral à natureza das interações dos participantes e de seus 
processos interpretativos15 (HEATH, 1982, p. 50; grifo da autora).  

De acordo com Hamilton (2002, p. 178), o conceito de evento, portanto, 

reforça a natureza situada do letramento, a saber, o de que sempre ocorrerá em um 

contexto social. Por essa razão, sua origem está atrelada às ideias da 

Sociolinguística, que procurava analisar a língua falada como “um evento social da 

interação verbal e não as propriedades formais linguísticas dos textos isolados”.16 

																																																																				
15 Cf.: original em inglês: “A key concept for the empirical study of ways of taking meaning from written 
sources across comunities is that of literacy events: occasions in which written language is integral to 
the nature of participants´interactions and their interprative processes and strategies” (HEATH, 1982, 
p. 50). 
16 Cf.: original em inglês “‘the social evento f verbal interaction’ rather than the formal linguistic 
proprieties of texts in isolation” (HAMILTON, 2002, p. 178). 
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Esse conceito parece ser bastante útil, pois revela que há uma ação concreta 

a ser observada, uma vez que ao realizar uma pesquisa não é possível investigar o 

fenômeno ‘letramento’ porque ele é abstrato.   

Dessa maneira, operacionalizar esse conceito teórico facilita não só o 

direcionamento do olhar investigativo do pesquisador em seu estudo como também 

o auxilia no desenvolvimento e no gerenciamento de programas de letramento – 

como, por exemplo, uma reformulação no currículo. 

Para compreendermos de forma mais clara como ocorre um evento de 

letramento, Street (1993a) cita como exemplo a ocorrência de uma palestra, na qual 

podemos observar o seguinte: o palestrante lê suas notas aqui e acolá; os slides de 

suas notas são projetados sobre sua cabeça; o público deverá olhar para essas 

projeções; as pessoas escrevem suas anotações da palestra etc.  

No entanto, esse conceito parece enfocar demasiadamente o comportamento 

das pessoas, sendo que o que realmente dá sentido a todas as ações nos eventos 

de letramento – ouvir o palestrante, anotar suas falas, reler o que escreveu, realizar 

uma pergunta após o término da palestra etc. – são os modelos que possuímos em 

nossas mentes sobre o que significam esses processos.  

Os eventos de letramento são internalizados, a partir de convenções 

particulares, revelando, portanto, o funcionamento de modelos sociais, os quais são 

denominados de práticas de letramento. A respeito de tal ocorrência, Street (1993a, 

p. 83)17 aponta 

[...] nós temos modelos em nossa mente de eventos de letramento 
que necessitam também ser sinalizados. E eu quero usar o conceito 
de práticas de letramento para indicar este nível de uso social e 
sentidos da leitura e da escrita. Prática de letramento eu gostaria de 
tomá-la como se referindo não somente aos eventos em si, mas às 
concepções do processo de leitura e escrita que as pessoas 
mantêm, quando estão engajadas em um evento (grifos nossos). 

																																																																				
17 Cf.: original em inglês “What I am arguing then is that we have models in our minds of the literacy 
event, which need also to be signaled. And I want to use the concept of literacy practices to indicate 
this level of social uses and meanings of reading and writing. Literacy practices I would take as 
referring not only to the event itself but the conceptions of reading and writing process that people hold 
when they´re engaged in the event”.  
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Portanto, as práticas de letramento “incorporam não somente os eventos de 

letramento, como ocasiões empíricas nas quais o letramento é integral, mas também 

‘modelos tradicionais’ daqueles eventos e preconcepções ideológicas subjacentes a 

eles” (STREET, 1993b, p. 12-13).18  

Por esse motivo, as práticas de letramento não são unidades observáveis de 

comportamento, pois envolvem valores, atitudes, sentimentos e relacionamentos 

sociais, de modo a incluir a consciência das pessoas, isto é, como os sujeitos 

envolvidos nos eventos de letramento falam e experienciam o próprio letramento e 

como atribuem determinados sentidos a esse fenômeno.  

Para Street (2000/2012), prática de letramento representa o conceito mais 

vigoroso desenvolvido pelos pesquisadores na área, já que ele é realmente uma 

tentativa de lidar com os eventos e com os padrões de atividades de letramento, 

ligando-os a algo mais amplo de natureza cultural e social. Para tanto, é necessário 

atentarmos “para o fato de que trazemos para um evento de letramento conceitos, 

modelos sociais relativos à natureza da prática e que a fazem funcionar, dando-lhe 

significado” (STREET, [2000]2012, p. 76).  

Por essa razão, o autor critica as maneiras como são elaboradas as 

perguntas sobre o letramento – como algumas pesquisas (Agência de Habilidades 

Básicas/ Basic Skills Agency (BSA); Pesquisa Internacional de Letramento de 

Adultos/ International Adult Literacy Survey (OECD, 1995)19 –, pois o que pode 

atribuir sentido aos eventos de letramento não é necessariamente compreendido 

primeiramente em termos de letramento (como envolvendo apenas habilidades de 

escrita).   

Em seu trabalho de campo (STREET, 1984), desenvolvido no Irã na década 

de 1970, o que emergiu como práticas de letramento foram os usos e os significados 

identificados em três domínios de atividade social: 1) práticas de letramento maktab 

(associadas à escola primária religiosa); 2) práticas de letramento escolarizadas (no 

contexto mais secular e modernizador da escola pública); 3) práticas de letramentos 

comerciais (associadas a compra e venda de frutas levadas à cidade e ao mercado). 

																																																																				
18 Cf.: original em inglês: “incorporate not only ‘literacy events’, as empirical occasions to which 
literacy is integral, but also ‘folk models of those events and the ideological preconceptions that 
underpin them (Street, 1987)”.  
19 No Brasil, há a pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’.  
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Ao observar o funcionamento dessas três práticas, o pesquisador ficou 

intrigado com o fato de que o letramento comercial era praticado principalmente por 

aqueles que tinham frequentado a escola religiosa, e não por aqueles que 

frequentaram a escola secular – visto que a primeira suposição é de que seriam as 

orientações das habilidades de letramento escolar as mais adequadas para o 

funcionamento das práticas comerciais. 

Sua descoberta mostrou que o letramento religioso mulçumano conferia aos 

sujeitos o status e a autoridade necessários para a realização das práticas 

comerciais. Por sua vez, aqueles que haviam sido treinados na escola pública eram 

orientados para um contexto externo e não possuíam uma relação integral com a 

vida cotidiana do povoado, por meio da qual se constituía parte da confiança 

indispensável para a realização das transações.  

Dessa maneira, no contexto desse povoado, não foi apenas por meio da 

observação e da descrição dos ‘eventos de letramento’ que o pesquisador 

compreendeu o funcionamento das práticas sociais de leitura e escrita, mas foi a 

partir da utilização do conceito ‘prática de letramento’ que ele inferiu os modelos 

sociais de uso da leitura e escrita que estavam profundamente associados a 

questões de identidade e posição social.  

Street ([2000]/2012), em um capítulo do livro Multilingual literacies, 

problematizou a utilização dos termos práticas e eventos de letramento, pois muitas 

vezes foram empregados pelos pesquisadores, nos demais capítulos dessa obra, de 

forma ‘naturalizada’, criando, portanto, armadilhas nocivas para um empreendimento 

intelectual cujo foco reside em desenvolver pesquisas mais conscientes na área 

(ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016).  

Assim, com o intuito de auxiliar o aprofundamento dos significados e o 

esclarecimento dos pressupostos existentes nos conceitos de prática e eventos de 

letramento, empregados nas pesquisas, Street ([2000]2012, p. 70) elaborou uma 

série de perguntas basilares que todo pesquisador deve se fazer:  
 
 

1) O que você quer dizer com ‘eventos de letramento’ e ‘práticas de 
letramento’? 
2) Como você usa os conceitos em sua própria pesquisa? 
3) Quais os conceitos que você achou úteis na coleta, na descrição e na 
análise dos dados da sua pesquisa? 
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Procurarei, dessa forma, guiar a presente pesquisa sobre o letramento 

literário a partir dessas questões delimitadas pelo autor. Compreendo o conceito 

eventos de letramento como uma ferramenta teórico-metodológica que possibilitou 

delinear a investigação de um ponto de vista empírico, isto é, a partir da utilização 

desse conceito pude delimitar o letramento literário – que é algo abstrato – em 

eventos de Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 1995; 2014a; 2014b), num contexto 

situado, a fim de averiguar a qualidade da leitura literária desenvolvida.  

Para a geração dos dados utilizei como instrumento metodológico o próprio 

Pensar Alto em Grupo – que constitui tanto a prática de letramento investigada 

quanto o instrumento de geração de dados – e o diário de leitura (MACHADO, 

1998). 

Já em relação a compreender, a fundo, como os participantes atribuíram os 

sentidos ao texto literário e à prática social de leitura investigada foi necessário 

compor um estudo de caso instrumental (STAKE, 1998), ou seja, procurei investigar 

como os leitores coconstruíram e negociaram os sentidos da narrativa A Moça 

Tecelã, de Marina Colasanti, em eventos de Pensar Alto em Grupo.   

Dessa maneira, uma vez que procurei sobretudo dar voz aos leitores 

empíricos da prática social de leitura investigada, enquadrei a presente pesquisa em 

um paradigma qualitativo (DENZIN; LINCOLN, 2006) de orientação interpretativista 

(MOITA LOPES, 1994). 

Em relação ao conceito de prática de letramento, sua utilização possibilitou a 

confrontação de duas práticas de leitura – a escolar dominante e a inovadora Pensar 

Alto em Grupo – em busca de compreender quais as concepções de leitura 

subjacentes e os modelos socioculturais de pensar, agir, interagir em cada uma 

delas. 

Ainda em relação a essas duas práticas de letramento também foi possível 

inferir, a partir da utilização do conceito de prática de letramento, os pressupostos 

epistemológicos da linguagem e da comunicação em cada uma delas – no caso da 

prática de leitura escolar dominante, a epistemologia do monologismo; enquanto que 

no caso da prática Pensar Alto em Grupo, a epistemologia do dialogismo 

(ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016).  

Para explicitar como ocorreram as descobertas sobre essas duas práticas de 

leitura, de forma mais aprofundada, apresentarei o próximo capítulo, o qual também 

enfocará essas práticas em relação ao texto literário.  
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CAPÍTULO II – LEITURA: UM CONFRONTO ENTRE PRÁTICAS DE 
LETRAMENTO  

 

 

Este capítulo objetiva realizar um confronto heurístico de duas práticas de 

letramento, a prática de leitura escolar dominante e a do Pensar Alto em Grupo. 

Para tanto, retomo o percurso e a discussão teórica de Zanotto e Sugayama (2016), 

a fim de demonstrar como cada uma dessas práticas é atualizada e internalizada por 

meio de determinadas ações dos alunos e do professor nos eventos de leitura, 

revelando, portanto, modos distintos de pensar, agir e interagir em sala de aula, sob 

os quais encontramos diferentes concepções de leitura.  

Na prática de leitura escolar dominante, uma vez que está ancorada nos 

pressupostos da epistemologia monológica da linguagem e da comunicação, 

encontra-se o modelo de ensino-aprendizagem da leitura única, o qual pode levar à 

construção da identidade do leitor como um sujeito passivo, já que o aluno precisa 

apenas reproduzir o único sentido possível e ‘correto’ que ‘está’ no texto.  

Também abordarei a prática de leitura escolar dominante, a partir do Modelo 

Autônomo de Letramento, o mais preponderante na pedagogia e no currículo, no 

intuito de, posteriormente, averiguar como ocorre a escolarização da leitura do texto 

literário.  

Contrapondo-se à prática de leitura escolar, o Pensar Alto em Grupo, por 

estar atrelado aos pressupostos da epistemologia da linguagem e da comunicação 

do dialogismo, possibilita a construção de um novo modelo de leitura e de 

aprendizagem – decorrente do acolhimento das vozes e das interações dos leitores 

– o qual pode levar à construção de uma identidade leitora mais protagonista, visto 

que o aluno se posiciona de forma ativa e responsiva perante o texto.  

Também abordarei o Pensar Alto em Grupo a partir do Modelo Ideológico de 

Letramento, uma vez que essa prática, ao dar espaço para a voz e a subjetividade 

do leitor, pode promover o empoderamento de sua identidade leitora, ao mesmo 

tempo em que há um questionamento quanto ao poder absoluto do professor; assim 

como apresento aspectos referentes a essa prática de letramento que podem 

contribuir para a transformação do ensino de leitura do texto literário.  
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2.1 A PRÁTICA DE LEITURA DOMINANTE NO CONTEXTO ESCOLAR E O 

PENSAR ALTO EM GRUPO: UM CONFRONTO HEURÍSTICO ENTRE DUAS 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

 

Muitos são os professores que chegam ao GEIM20 queixando-se do modelo 

de ensino-aprendizagem da leitura escolarizada, que pouco tem contribuído para a 

formação leitora de seus alunos (MACEDO, 2011; KOBASHIGAWA, 2011; 

QUEIROZ, 2009; POZZETI, 2007; et al.).  

Contudo, esse problema não se restringe apenas à esfera de trabalho desses 

professores-pesquisadores, mas se estende, infelizmente, a um contexto nacional 

muito mais amplo, como demonstram diversos resultados insatisfatórios de provas 

que avaliam a qualidade da leitura dos alunos, como SAEB, ENEM e PISA (ROJO, 

2009).  

Os integrantes do grupo de pesquisa GEIM – composto por diversos perfis de 

professores (da rede pública, da rede privada, de língua materna, de língua 

estrangeira, da Educação Básica, do Ensino Superior) – procuram transformar suas 

ações na aula de leitura, pois o modelo sociocultural, que todos têm internalizado, é 

o da prática de leitura escolar dominante, o qual pouco vem contribuindo para a 

formação leitora dos educandos.  

A crítica a essa prática reside em que ela não desenvolve plenamente 

habilidades e competências leitoras – tais como os raciocínios reflexivo, inferencial e 

crítico – da mesma forma que marginaliza os alunos que não se adequam à leitura 

escolhida como a correta pelo professor e/ou pelo livro didático, que assumem o 

papel de autoridades interpretativas do texto.  

																																																																				
20 Grupo de Estudos da Indeterminação e da Metáfora, vinculado à linha de pesquisa Linguagem e 
Educação, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem da PUC-SP. 
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Por esses motivos, os professores-pesquisadores do GEIM, em busca de 

uma transformação em suas ações na aula de leitura, procuram utilizar a prática de 

letramento inovadora Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 2014a; 2014b), cujo 

objetivo geral sempre foi dar espaço para a voz e a subjetividade dos leitores, para 

que eles possam negociar e coconstruir os sentidos do texto, a partir do debate 

estabelecido entre os participantes. 

Dessa maneira, cada aluno pode refletir sobre o texto com sua própria 

cabeça, propiciando que ele se posicione de forma ativa e responsiva perante o 

texto. O que, por sua vez, pode gerar leituras mais reflexivas, inferenciais e críticas, 

assim como é incluída e acolhida sua voz no contexto escolar, promovendo, 

portanto, o empoderamento da sua identidade leitora.  

Entretanto, embora fossem realizadas vivências de Pensar Alto em Grupo, 

nas aulas do curso de pós-graduação, para os professores implementarem essa 

prática em suas pesquisas sobre o ensino de leitura, o que ocorria era uma 

atualização da prática de leitura escolar dominante, pois esta se mostrava como um 

modelo sociocultural profundamente arraigado no contexto escolar.  

Em outras palavras, os professores-pesquisadores traziam para o evento de 

Pensar Alto em Grupo o papel de professor diretivo e controlador dos turnos, isto é, 

o professor dirigia o pensamento dos alunos para que se adequassem à sua leitura 

ou à do autor do material didático. Havia também a ocorrência de um excesso de 

questionamentos diretivos, não deixando os alunos interagirem e pensarem 

coletivamente, impedindo, portanto, a realização do Pensar Alto em Grupo 

(ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016).  

Dessa maneira, foi necessário realizar uma investigação sobre as ações do 

professor-pesquisador no intuito de averiguar quais seriam as mais adequadas, para 

que o Pensar Alto em Grupo fosse bem-sucedido, sendo, portanto, realizadas 

diversas pesquisas do tipo pesquisa-ação (KINCHELOE, 1997; THIOLLENT, 2009). 
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A partir desse momento, o conceito de prática de letramento de Street (1984; 

1993a; [2000]2002) fez sentido para o desenvolvimento das pesquisas no grupo, no 

que se refere a elucidar o confronto entre dois modelos de leitura: o dominante da 

prática de leitura escolar e o em desenvolvimento21 do Pensar Alto em Grupo.  

De acordo com Street (1993a), nós internalizamos as convenções que 

compõem os modelos das práticas de letramento à medida que vamos vivenciando 

eventos de letramento em nossas vidas, sendo algumas dessas convenções 

fortemente dominantes e naturalizadas. Desse modo, não temos consciência dessas 

convenções até o momento em que elas se tornam mais evidentes, no confronto 

com outra maneira de experienciar a leitura/escrita como um modo de combate e 

resistência.  

Segundo Zanotto e Sugayama (2016, p. 22): 

No caso do Pensar Alto em Grupo, as características dessa prática 
foram sendo mais bem delineadas a partir do confronto com as 
convenções dominantes e naturalizadas da prática escolarizada, 
formando, os dois modelos, um todo relacional, no qual uma prática 
foi melhor conceptualizada a partir da outra. Os 
professores/pesquisadores sabiam teoricamente que a prática devia 
ser dialógica, mas traziam as ações da prática escolar dominante, 
que constituía uma prática de letramento naturalizada e, por isso, 
realizada de forma automática e inconsciente.  

Mas quais seriam as concepções de leitura, subjacentes às práticas de leitura 

escolar dominante e ao Pensar Alto em Grupo, e os modelos de pensar, agir e 

interagir em cada uma delas? A resposta a essa questão foi sendo construída 

paulatinamente a partir do conhecimento gerado pelos professores-pesquisadores 

do GEIM, que se depararam, nos eventos de letramento de sala de aula, com um 

conflito gerado pelo embate entre essas duas práticas de letramento tão 

antagônicas. 

																																																																				
21 À medida que se desenvolvem mais pesquisas no grupo de pesquisa mais metaconhecimento é 
gerado sobre o Pensar Alto em Grupo, de modo a aperfeiçoarmos continuamente suas 
características. Por essa razão, dizemos que ele ainda está em construção.  
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Demonstrarei, portanto, nas próximas seções, que em busca de uma resposta 

para tais questionamentos implicados no conceito de prática de letramento, fomos 

capazes de demonstrar a concepção subjacente de leitura e os modelos 

socioculturais, presentes em cada uma das duas práticas de leitura confrontadas – a 

escolar dominante e o Pensar Alto em Grupo –, da mesma forma que conseguimos 

inferir quais são os pressupostos epistemológicos de linguagem e comunicação que 

orientam cada uma dessas práticas – no caso, a epistemologia monológica, 

referente à escolar dominante; e a dialógica, referente ao Pensar Alto em Grupo 

(ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016).  

Dito isso, passo para a próxima seção que discutirá, de forma detalhada, as 

concepções de leitura e os modos de agir, interagir e pensar, referentes à prática de 

leitura escolar dominante, assim como explicitarei, posteriormente, a epistemologia 

de linguagem e comunicação do monologismo, implicada nessa prática de 

letramento investigada.  

 

 

2.2 A PRÁTICA DE LEITURA ESCOLAR DOMINANTE 

 

 

A prática de leitura escolar dominante, cujos pressupostos se orientam pela 

epistemologia monológica da linguagem e da comunicação, está fortemente 

arraigada no contexto escolar. De acordo com Kleiman (2002, p. 17), “uma prática 

bastante comum no livro didático considera os aspectos estruturais do texto como 

entidades discretas que tem um significado e função independentes dos contextos 

em que se inserem”.    

Sobre tal prática de leitura – a qual não possui uma teoria implícita 

(MIZUKAMI, 1986) – podemos notar que sua atualização ocorre a partir de um 

habitus,22 um tipo de “história corporificada internalizada e assim esquecida como 

história” (BAYNHAM; PRINSLOO, 2009, p. 7), uma vez que nós a carregamos, mas 

não temos consciência dela.  

																																																																				
22 Termo cunhado e conceptualizado por Pierre Bourdieu. 
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O professor, na prática de leitura escolar dominante, utiliza o texto para 

desenvolver exercícios linguísticos e muitas vezes não realiza a leitura em si. Ocorre 

uma ênfase na análise da língua como um conjunto de classes e funções 

gramaticais, frases e orações. O material didático apresenta o texto a ser lido 

apenas como um pretexto para o ensino das regras sintáticas, exigindo do aluno que 

procure (de forma objetiva e mecânica) sujeitos, advérbios ou frases exclamativas 

(KLEIMAN, 2002).  

Sobre essa forte presença do estudo descritivo gramatical, o qual muitas 

vezes eclipsa a atividade de leitura em si (o leitor interagindo com o autor mediado 

pelo texto), podemos dizer que sua presença, no sistema educacional brasileiro, 

remonta à segunda metade do século XVIII (BUNZEN, 2011).  

Além dessa concepção do texto apenas como um conjunto de elementos 

gramaticais a ser trabalhado com os alunos, podemos encontrar, na prática de 

leitura escolar dominante, outra concepção do texto como um repositório de 

mensagens e informações. Nessa perspectiva, é concebido apenas como um 

conjunto de palavras cujos sentidos deverão ser extraídos um a um, 

cumulativamente, para que o leitor consiga chegar à mensagem veiculada a ele.   

Portanto, os alunos são orientados pelo professor a realizar uma leitura 

minuciosa das palavras, já que são compreendidas como os veículos da informação, 

revelando uma separação entre ‘ler’ e ‘interpretar’, como vemos no exemplo dado 

por Coracini (1995, p. 69) de uma professora com seus alunos na aula de leitura: 

“Vamos começar agora a leitura/depois interpretar o texto/né?”   

Passada a etapa de ‘ler’, de extrair ao máximo as informações que estão nas 

palavras, o leitor, finalmente, estaria apto a interpretar o texto. Porém, nessa 

perspectiva, interpretar configura uma atividade decodificadora. Uma atividade 

composta por série de automatismos de identificação e pareamento das palavras do 

texto com as palavras iguais, presentes na pergunta ou no comentário dos 

exercícios do material didático. 
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O leitor, portanto, para responder a alguma pergunta sobre determinada 

informação no texto, precisa apenas procurar trechos no texto que repitam o material 

decodificado da questão proposta. Sobre tal dinâmica, Kleiman (2002, p. 20) 

comenta: 

Por isso afirmamos que se trata de uma tarefa de mapeamento entre 
a informação gráfica da pergunta e sua forma repetida no texto. Essa 
atividade passa por leitura, quando a verificação da compreensão, 
também chamada, no livro didático, de “interpretação”, exige apenas 
que o aluno responda a perguntas sobre informação que está 
expressa no texto.   

Coracini (1995, p. 69) também traz à tona essa concepção decodificadora da 

leitura, uma vez que encontramos na atuação do professor em sala de aula 

“perguntas de ‘compreensão’ que não exigem, na maioria das vezes, mais do que 

mero reconhecimento ou localização no texto da ‘resposta correta’”.  

Essa maneira de conceber o texto e a leitura leva ao silenciamento das vozes 

dos alunos e à construção de uma identidade leitora passiva, pois todos precisam se 

adequar apenas à leitura endossada pelo professor, que assume uma postura de 

autoridade interpretativa do texto, a qual é até mesmo ilusória, uma vez que o 

professor também é silenciado pelo material didático ou pela crítica literária.  

De acordo com Kleiman (2002, p. 23), na prática de leitura escolar dominante 

está integrada uma concepção autoritária de leitura que parte do princípio de que há 

apenas uma maneira de abordar o texto e uma interpretação a ser alcançada:  

Essa concepção de leitura permite todas as deturpações [...] a 
análise de elementos discretos seria o caminho para se chegar a 
uma leitura autorizada, a contribuição do aluno e sua experiência é 
dispensável, e a leitura torna-se avaliação do grau de proximidade ou 
distância entre a leitura do aluno e a interpretação ‘autorizada’. 

Portanto, há pouco espaço para a construção de novos sentidos e pontos de 

vistas embasados no conhecimento de mundo dos alunos e descobertas sobre o 

que se leu. Ao enfatizar apenas uma leitura como a correta, os leitores – que não se 

adequarem à solução dada pelo professor e/ou material didático – podem ser 

criticados.  
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Segundo Menezes de Souza (1995, p. 23), na sala de aula tradicional, de 

cunho saussureano, tanto os conteúdos quanto a metodologia são apreendidos 

como imutáveis, fixos e estáveis, os conteúdos 

[...] são preestabelecidos, de forma unilateral, pelo professor ou pela 
instituição, independente de qualquer grupo específico de 
aprendizes. A metodologia também é vista como imutável e 
unilateral, garantindo a naturalidade da autoridade do professor, 
sendo que o aprendiz é visto como ser abstrato, desprovido de 
caráter social, vontades e voz próprias. Essa visão aborda a sala de 
aula como lugar neutro, objetivo e harmonioso.   

Nessa perspectiva, as vozes dos leitores são ‘abafadas’ e 

‘compartimentadas’. Os alunos ficam paralisados frente ao monólogo do educador 

não podendo se expressar, nem interagir com os colegas, pois o professor “será 

sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A 

rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de 

busca” (FREIRE, 1987, p. 58).  

Na prática de leitura escolar dominante, a imagem do bom professor é 

construída e partilhada socialmente no imaginário dos alunos como aquele que: 1) 

expõe o seu saber de forma a poder saciar aquele que dele precisa; 2) veicula o 

significado do texto lido, cuja verdade deve ser compreendida e assimilada; 3) 

cumpre as funções básicas que lhe são socialmente atribuídas: as de informador, 

animador e avaliador (CORACINI, 1995). 

É importante ressaltar que os professores, nesse modelo de ensino-

aprendizagem da leitura única, também são silenciados pelas diretrizes impostas por 

um contexto social mais amplo e complexo do sistema escolar. Sobre esse duplo 

silenciamento tanto do aluno quanto do professor na aula de leitura, Coracini (1995, 

p. 74) observa:  

[...] se os alunos são silenciados pelos professores, estes são 
silenciados pelo livro didático e pela instituição, e ambos, pelo 
sistema escolar e social que os formou e que, de uma forma ou de 
outra, conferem lugares demarcados e formas regulares de ação 
pedagógica internalizadas e naturalizadas, impedindo a uns e a 
outros a livre elaboração de sentido de tudo o que os (nos) rodeia. 
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Sobre a questão da internalização de determinadas ações pedagógicas, 

referentes à prática de leitura escolar dominante, podemos ainda compreendê-las 

sob a luz das reflexões de Street sobre o Modelo Autônomo de Letramento. No 

capítulo A escolarização do letramento (STREET; STREET, 2014), encontrei 

reflexões sobre o modelo autônomo de letramento como o mais preponderante na 

prática educacional e desenvolvimental.  

Em outras palavras, os processos de pedagogização da leitura e da escrita, 

geralmente, levam alunos e professores a constituírem esse modelo autônomo de 

letramento, de modo a conceptualizarem as práticas de leitura como um conjunto 

separado, reificado de competências ‘neutras’ e desvinculado do contexto social.   

A construção e a interiorização do modelo autônomo de letramento ocorrem 

por diversos meios, sendo os principais:  

a) o distanciamento entre língua e sujeitos – a língua é tratada como se fosse 

um objeto, distanciada tanto do professor quanto do aluno e impondo 

sobre eles regras e exigências externas, como se não passassem de 

receptores passivos;  

b) usos metalinguísticos – modos pelos quais os processos sociais da leitura 

e escrita são referenciados e lexicalizados dentro de uma voz pedagógica 

como se fossem competências independentes e neutras;  

c) privilegiamento – confere-se um status à leitura e à escrita em comparação 

com o discurso oral, como se intrinsecamente o meio escrito fosse 

superior;  

d) filosofia da linguagem – o estabelecimento de unidades e fronteiras para 

os elementos do uso da língua como se fossem neutros, disfarçando-se 

desse modo a fonte ideológica daquilo que, de fato, são construções 

sociais, frequentemente associadas à ideia sobre lógica, ordem, 

mentalidade científica etc. (STREET; STREET, 2014).  
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Os autores, ao observarem o funcionamento das aulas nas turmas de 

primeiro ao quinto ano, numa escola situada num bairro de classe média alta, numa 

metrópole dos Estados Unidos, concluíram que “as professoras pareciam tratar a 

língua como se ela fosse algo externo aos alunos e a si mesmas, como se tivessem 

qualidades autônomas, não sociais, que se impusessem a seus usuários” (STREET; 

STREET, 2014, p. 131). 

Assim, esse modelo de ensino-aprendizagem não só levava a construir um 

distanciamento entre as crianças e sua língua como também ajudava a construir 

uma relação objetivada. Nesse contexto de sala de aula, os pesquisadores também 

apontaram que havia pouca discussão sobre: os sentidos da linguagem; as 

interpretações alternativas do que se lia; ou como a educadora chegava às suas 

próprias conclusões sobre o que o texto significava.  

Segundo Street e Street (2014, p. 132): 

Era assim até mesmo depois da leitura na biblioteca: opiniões 
podiam vir à tona antes da leitura, mas não se debatiam as reações 
depois. De igual modo, relatórios de leitura, em que os alunos eram 
solicitados a ler um livro para depois apresentar oralmente um 
relatório estruturado sobre ele para toda a turma, assumiam um 
caráter ritualizado e não semântico, cujo propósito parecia ser 
desenvolver a linguagem escolar e não, de fato, discutir os livros. Em 
contextos como esses, ao que parece, o objetivo final é obter 
controle e autoridade sobre o texto, cujos significados não são 
negociáveis (grifo nosso). 

Em relação às avaliações e aos testes de diagnósticos em sala de aula, os 

autores observaram que tais práticas pedagógicas eram usadas como uma maneira 

de criar certa distância entre as crianças e sua própria percepção do conhecimento. 

A educadora, por sua vez, identificava-se com as crianças e procurava, portanto, 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, de maneira que podemos notar, 

segundo Street e Street (2014, p. 132) que “Essa identificação exacerba a noção de 

status objetivo, neutro do texto e reduz o papel do falante/leitor a receptor passivo 

em vez de ativo negociador de significados” (grifo nosso). 
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De acordo com Magalhães (2012), também em nosso país a prática de leitura 

escolarizada está vinculada à concepção do letramento autônomo, de presença 

dominante na maior parte dos currículos dos Cursos de Letras, sendo este o 

responsável pela formação principal dos docentes de língua, os quais, por sua vez, 

serão os responsáveis pelo ensino da leitura da maior parte de nossa população, 

resultando em implicações nocivas para a formação do leitor: 

No Brasil, a concepção do letramento autônomo é basicamente o 
eixo norteador do currículo de Letras nas instituições de Ensino 
Superior, que são encarregadas da formação principal de docentes 
de línguas, incluindo-se aí a língua portuguesa. Um grande problema 
dessa abordagem de leitura é que em vez de serem debatidos e 
criticados, os textos são abstraídos do contexto social, como se 
existissem de forma independente (MAGALHÃES, 2012, p. 28).   

Sobre a afirmação da autora acima, na qual é dominante a presença do 

Modelo Autônomo de Letramento no currículo do Curso de Letras, o qual, por sua 

vez, implica atualização da prática de leitura escolarizada, posso citar uma 

experiência pessoal que tive quando cursava a graduação.  

Naquele período, estudávamos o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Texto 

altamente alegórico que permite inúmeras contextualizações na vida dos sujeitos 

leitores, mas que era para ser lido apenas sob a luz da teoria de Vladimir Propp (A 

morfologia do conto popular maravilhoso). 

Embora tenha sido extremamente elucidativa a aula, para compreender a 

estrutura formal do conto, a leitura realizada em sala de aula (uma leitura 

escolarizada, analítica e teórica) ficou aquém da leitura que havia realizado 

anteriormente na esfera íntima em casa. 

No contexto extraescolar, pude me identificar com a personagem principal e 

engajar minha subjetividade para a construção de leituras, que, por sua vez, 

levaram-me a fruir esteticamente da linguagem metafórica e a refletir sobre diversas 

questões – angústia existencial, identidade, relacionamento em família, sociedade 

burocrata etc. Assuntos estes que emergiram, de forma espontânea, enquanto 

realizava a leitura em casa, mas que no contexto de sala de aula, caso desejasse 

compartilhar com o professor e os alunos minhas impressões pessoais sobre o texto, 

seriam consideradas inadequadas, do ponto de vista do currículo.  
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Em suma, ler literatura no contexto escolar (acadêmico) é compreender, de 

forma objetiva e neutra, o texto literário, estudando apenas sua estrutura formal, sem 

a possibilidade de engajar a subjetividade no momento da leitura e nem dar uma 

opinião de um ponto de vista mais pessoal em sala de aula.  

Destarte, pode-se dizer que é sob uma perspectiva de autonomia que a 

prática de leitura escolar está embasada nos pressupostos de uma epistemologia da 

linguagem e da comunicação monológica. Os sentidos do texto são referentes à sua 

estrutura interna e independem do contexto social, no qual a prática de letramento é 

realizada, assim como não são considerados o ponto de vista do sujeito leitor. 

Para compreendermos melhor como ocorre essa relação entre a prática de 

leitura escolar dominante e a epistemologia monológica da linguagem e da 

comunicação, apresentarei a próxima seção, a qual está embasada nas reflexões de 

Zanotto e Sugayama (2016).  

 

 

2.2.1 A prática de leitura escolar dominante e a epistemologia do monologismo 

 

 

Marková (1997), em Language and an epistemology of dialogism, procurou 

apresentar duas epistemologias que regem as humanidades e os estudos sociais: a 

monológica e a dialógica. A epistemologia monológica, segundo a autora, concebe 

os objetos de conhecimento como entidades discretas de uma maneira objetiva e de 

um ponto de vista neutro do observador que as relaciona, agrupando-as em 

categorias que fazem parte de sistemas maiores e com uma organização 

hierárquica.  

Há exemplos de abordagens de conhecimento que podem ser subsumidos a 

essa descrição: a epistemologia cartesiana, o positivismo lógico, o atomismo lógico 

ou a linguística chomskyana. Segundo Marková (1997, p. 229) “o monologismo 

como uma epistemologia da linguagem se caracteriza por buscar invariáveis 

definidas, i.e, por buscar elementos do conhecimento como algo imutável e 

atemporal”.23  

																																																																				
23 Cf.: original em inglês: “monologism as an epistemology of language is characterized by search for 
ultimate invariants, i.e. for the immutable and timeless elements of knowledge” (MARKOVÁ, 1997, p. 
229).  
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Lakoff e Johnson (2002) também apresentaram essa epistemologia e sua 

forte influência na filosofia e na ciência, de modo a contribuir para aquilo que 

denominaram de “mito do objetivismo e da verdade única” na cultura ocidental – o 

qual aparece desde os pré-socráticos até os dias atuais – influenciando até mesmo 

os estudos linguísticos e o modo como compreendemos a comunicação.  

Na história da Linguística, encontramos presente o monologismo no 

estruturalismo saussureano, no qual a língua foi estudada sem considerar o sujeito 

falante. Assim, segundo Guimarães (2005, p. 19), Saussure, em Curso da 

Linguística Geral, constitui a língua como objeto da linguística, e não a fala (o 

individual, o subjetivo), nos seguintes termos: “a língua é constituída de signos e 

estes se definem pelas relações que têm entre si, sem recurso a nada que seja 

exterior”.  

Nessa abordagem linguística, o sujeito se relaciona com o objeto a ser 

conhecido de maneira objetiva. O que se procura compreender é a língua por ela 

mesma em seu primado de imanência. Não são considerados os contextos sócio-

histórico-culturais, nem as subjetividades dos usuários da língua; assim como se 

separam os estudos da linguagem sincrônicos dos diacrônicos e o estudo da língua 

dos da fala. 

Bakhtin/Volochinov (2010, p. 112) denominaram essa orientação filosófico-

linguística de objetivismo abstrato, criticando o modo como é concebida a língua: 

“Na base dos fundamentos teóricos do objetivismo abstrato, estão as premissas de 

uma visão do mundo racionalista e mecanicista, as menos favoráveis a uma 

concepção correta da história; ora, a língua é um fenômeno puramente histórico”.  

Ainda sobre essa crítica dos autores russos à linguística saussureana, 

Marková24 (1996, p. 236-237) esclarece: 

Para Volochinov/Bakhtin, a natureza estática do modelo sincrônico 
de Saussure e sua artificial separação do continuo do fluxo criativo 
da linguagem humana em constante mudança, nada mais é do que o 
ressurgimento do espírito Cartesiano na área da investigação 
linguística.  

																																																																				
24 Cf.: original em inglês: “For Volosinov/Bakhtin, the static nature of Saussure´s synchronic model 
and its artificial separation from the ceaselessly changing continuum of the creative flow of language, 
is nothing more but the revival of the Cartesian spirit in the área of linguistic investigation” (MARKOVÁ, 
1997, p. 236-237).  
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É interessante notar que a influência do monologismo também ocorre na fala 

cotidiana, a ponto de compreendermos a comunicação humana em termos 

monológicos: o falante se comunica pensando que o que ele “depositou” nas 

palavras é o que seu interlocutor “pegará” tal e qual, como se a mensagem tivesse 

passado por um canal e chegado à mente do interlocutor sem nenhuma mudança 

(ZANOTTO et al., 2002).  

Exemplo de uma sentença que revela esse modo monológico de 

conceptualizarmos a comunicação: “Até que enfim você está conseguindo passar 

suas ideias para mim” (ZANOTTO et al., 2002, p. 18). De maneira a 

compreendermos que comunicar é enviar um objeto a alguém. As ideias são 

enviadas para um receptor que deverá apenas ‘pegá-las’ e ‘colocá-las’ em sua 

mente. Em outras palavras, os sujeitos, na comunicação, são compreendidos como 

independentes e isolados uns dos outros, sendo necessário apenas apreender, de 

forma objetiva, o sentido unívoco da ideia que está na palavra e que deverá ser 

transferido. 

Essa teoria popular da comunicação foi representada e denominada por 

Reddy ([1993]2000) como a da “metáfora do canal”, sob a qual se encontram quatro 

categorias constituintes que revelam uma concepção monológica da comunicação, 

pois não há uma relação de interação entre os sujeitos. Assim, de acordo com 

Reddy ([1993]2000, p. 12): 

1. a linguagem funciona como um conduto, transferindo 
pensamentos corporeamente de uma pessoa para outra; 2. na fala e 
na escrita, as pessoas inserem nas palavras seus pensamentos e 
sentimentos; 3. as palavras realizam a transferência ao conter 
pensamentos e sentimentos e conduzi-los às outras pessoas; 4. ao 
ouvir e ler, as pessoas extraem das palavras os pensamentos e os 
sentimentos novamente.  

Essa concepção de comunicação também está presente na “pedagogia 

bancária”, apresentada por Paulo Freire (1987, p. 53): “a educação se torna um ato 

de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 

depositante”. Em outros termos, em vez de se comunicar, o educador realiza 

‘comunicados’ que devem ser depositados nos alunos, os quais, por sua vez, 

recebem pacientemente, memorizam e repetem o conteúdo passado.   
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Em suma, em relação ao ensino de leitura, o monologismo orienta modos 

específicos de pensar, agir e interagir em sala de aula, a partir da atualização da 

prática de leitura escolar dominante, sob a qual encontramos concepções 

específicas de texto e de leitura. O texto representa um conjunto de elementos 

gramaticais e/ou repositório de mensagens e informações e a leitura, uma tarefa de 

decodificação.  

Para compreendermos melhor como ocorre essa atualização do modelo da 

prática de leitura escolar dominante, embasada na epistemologia monológica da 

linguagem e da comunicação, em relação ao texto literário, apresentarei a próxima 

seção.  

 

 

2.2.2 A prática de leitura escolar dominante: a escolarização da leitura do texto 

literário 

 

 

Segundo Soares (2011), a diferença essencial entre o aprendizado 

corporativo medieval e o aprendizado escolar que se propagou no mundo ocidental 

– sobretudo, a partir do século XVI – está pautada na revolução do espaço e do 

tempo de aprendizagem.  

Os locais dispersos, nos quais figuravam professores isolados e 

independentes, foram substituídos por um único local abrigando diversas salas de 

aula. Dessa maneira, uma vez criado um espaço de ensino, tornou-se necessário 

sistematizar o tempo de ensino, a partir da organização e do planejamento de 

atividades, divisão e gradação do conhecimento e definição de maneiras de ensinar 

coletivamente. Os graus escolares, as séries, as classes, os currículos, as matérias, 

as disciplinas, os programas, as metodologias, os manuais e os textos começaram a 

surgir, constituindo o que seria a essência da escola até os dias de hoje.  

A escola consiste numa instituição social em que se ordena o fluxo das 

tarefas e das ações por meio de procedimentos formalizados de ensino e de 

organização dos alunos em categorias (idade, grau, série, tipo de problema etc.), as 

quais, por sua vez, determinam um tratamento escolar específico (natureza e 

quantidade de trabalho, lugar de trabalho, saberes a aprender, competências a se 

desenvolver, processos de avaliação).  
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Os diversos conhecimentos, os saberes e as artes, para se constituírem como 

“saberes escolares”, foram adequados a esse contexto de ensino, passando, 

portanto, por um processo de escolarização, a fim de se corporificarem e se 

formalizarem no currículo, nas disciplinas, nos programas, nas metodologias. De 

acordo com Soares (2011, p. 21), 

É a esse inevitável processo – ordenação de tarefas e ações, 
procedimentos formalizados de ensino, tratamento peculiar dos 
saberes pela seleção, e consequentemente exclusão, de conteúdos, 
pela ordenação e sequenciação desses conteúdos, pelo modo de 
ensinar e de fazer aprender esses conteúdos – é a esse processo 
que se chama escolarização, processo inevitável, porque é da 
essência mesma da escola, é o processo que a institui e que a 
constitui (grifo da autora). 

Desse modo, não há como evitar que a literatura, ao se tornar um “saber 

escolar”, não se escolarize, pois, como os demais conhecimentos e as artes, ela 

também sofre alterações para servir a uma disciplina que visa a determinadas 

aprendizagens dos alunos, uma vez que está atrelada a um currículo.  

No Brasil, historicamente, elegeu-se o texto literário como o exemplo legítimo 

para o ensino da leitura, seja em latim, ou em língua nacional. Em um primeiro 

momento, entre o século XIX e meados do século XX, a literatura foi abarcada como 

um conhecimento pedagógico socialmente legitimado, para diversos objetivos: 

praticar a decodificação, ensinar classes gramaticais, explorar figuras de linguagem, 

promover hábitos e atitudes, conhecer a história da literatura entre outros.  

Para as aulas de leitura, gramática e composição textual, os livros didáticos 

contemplavam exemplos de obras literárias portuguesas e brasileiras – aliás, grande 

parte das gramáticas utilizadas nas escolas constituía-se pelo discurso do exemplo; 

os textos literários tinham a finalidade de ser um exemplo de uso da língua, o qual 

devia ser imitado (pró-exemplo) ou rejeitado (antiexemplo) (BUNZEN, 2009).  

Além dessa característica de ‘texto-modelo’, o texto literário, no ensino 

secundário, era apresentado a partir de uma visão panorâmica da literatura, 

enfocando os cânones da tradição literária portuguesa e brasileira, com vistas à 

classificação e à memorização das características dos movimentos estéticos 

encontradas nos textos.  
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Embora tenha empregado o tempo no passado para redigir essa breve 

síntese da escolarização da literatura no Brasil, poderia ter utilizado o verbo no 

presente, uma vez que ela ainda representa situação preponderante de ensino atual. 

Pois, de acordo com Cereja (2005, p. 101):  

[...] pelo menos desde 1881, as práticas de ensino de língua 
portuguesa já eram muito próximas das práticas de ensino que há 
décadas têm estado presentes nas escolas brasileiras e que temos 
chamado de práticas “cristalizadas” de ensino, seja com relação à 
divisão entre literatura, gramática e produção de texto, seja com 
relação à abordagem histórica e/ou descritiva da literatura e da 
língua, seja com relação à periodização da literatura em épocas ou 
estilos de épocas.  

Tal maneira de escolarizar a literatura vigorou, e certamente ainda vigora no 

ensino brasileiro, ou de forma explícita ou de forma camuflada, como quando o 

professor, por não dispor de um novo modelo claro a respeito de como trabalhar 

com o texto literário, para além desse modus operandi, adequa as abordagens dos 

novos materiais didáticos (que possuem uma concepção mais sociodiscursiva da 

comunicação e da linguagem) a um esquema mais tradicional.  

Segundo Rezende (2013a, p. 104) “se há algo visto como ‘natural’ na 

disciplina, é o ensino de gramática normativa e da história da literatura, vertentes 

surgidas em momentos históricos precisos e que acabaram se instalando como 

modelos ‘míticos’”. 

Rezende (2013a) comenta que esse modelo de ensino é o dominante na 

escola. Entretanto, há relatos, realizados pelos seus alunos estagiários na escola e 

professores em situações de pesquisa, de que existem práticas que extrapolam esse 

script. Nesses casos de exceção, o gosto literário dos alunos é considerado em sala 

de aula, assim como há utilização de outros suportes na aula de literatura, como 

cinema, vídeo, tv etc.  

Em relação ao processo de escolarização da literatura infantil e juvenil, no 

ensino fundamental, Soares (2011) aponta três instâncias por meio das quais é 

possível averiguar seu funcionamento: a biblioteca escolar; a leitura e o estudo de 

livros de literatura (em geral, determinada e orientada por professores de 

Português); e a leitura e o estudo de textos (em geral, componente básico de aulas 

de Português).  
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A terceira instância (a leitura e os estudos do texto literário) parece ser a que 

mais sofreu com a inadequação desse processo de escolarização da literatura. Os 

objetivos da leitura de textos literários nos livros didáticos não conduzem a um 

estudo do que é essencial neles: a percepção de sua literariedade, de seus recursos 

de expressão e do uso estético da linguagem. 

Pelo contrário, esses estudos centram-se nos conteúdos, e não na recriação 

que deles faz a literatura. O foco recai nas informações que os textos veiculam, mas 

não no modo literário como elas são apresentadas. Dessa maneira, ao ser 

transferido o livro de literatura para o livro escolar, o texto literário deixa de ser um 

texto para emocionar, refletir sobre a experiência humana e despertar a fruição 

estética, tornando-se, praticamente, um texto informativo a ser estudado.  

Segundo Soares (2011), os livros didáticos quase sempre propõem 

exercícios, nos quais a compreensão do leitor nada mais é do que uma mera 

localização de informação ou exercícios de metalinguagem (gramática, ortografia) – 

e até mesmo exercícios moralizantes (no caso da literatura infantil e juvenil).  

Em suma, nas aulas de literatura encontra-se a atuação e a perpetuação da 

prática de leitura escolar dominante, regida pela epistemologia do monologismo, 

uma vez que cabe aos leitores apenas localizar, de forma objetiva, as informações, 

para reproduzi-las nos exercícios que objetivavam: copiar o título do texto, escrever 

quem falou determinada frase, escrever o nome das personagens, copiar frases na 

ordem dos acontecimentos apresentados no texto, complementar frases, memorizar 

períodos da história da literatura e características dos movimentos estéticos literários 

e assim por diante. 

Essas propostas de ensino que enfatizam a mera localização de informações 

parecem ser mais adequadas a determinados tipos de textos informativos, mas não 

para a leitura do texto literário. Aliás, outro agravante a ser mencionado na 

escolarização da literatura, no ensino fundamental, é que embora os documentos 

oficiais, como os PCN´s (1998), a fim de combater essa perspectiva tradicional do 

ensino de leitura, trouxeram uma concepção de linguagem sociodiscursiva e, por 

conseguinte, o trabalho com diversos gêneros discursivos em sala de aula, o estudo 

do texto literário ficou à sombra dos estudos de textos de esferas jornalísticas, 

científicas, propagandísticas.  
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De acordo com Pinto (2015, p. 462), sobre a apresentação da literatura nos 

livros didáticos 

[...] parece haver um consenso, entre pesquisadores e alguns 
documentos oficiais, sobre como não priorizaram o ensino de 
literatura seja porque priorizaram outros gêneros em detrimento dos 
literários (RANGEL, 2005; BELINTANTE, 2011), seja porque 
abordam o texto literário de uma perspectiva tradicional 
(ZILBERMAN, 2009 e 2009a, PAULILO e COSSON, 2009, BRASIL, 
2006 e 2012), o que evidentemente pouco contribui para a formação 
do leitor literário.  

De acordo com Soares (2011), os objetivos de leitura e estudo do texto 

literário são específicos a este tipo de texto e devem privilegiar aqueles 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação de um bom leitor de 

literatura, de modo a elencar uma série de possíveis abordagens: a análise do 

gênero, dos recursos de expressão e de recriação da realidade, das figuras autor-

narrador, personagem, ponto de vista (no caso da narrativa), a interpretação de 

analogias, comparações, metáforas, identificação de recursos estilísticos, poéticos – 

enfim, o estudo daquilo que é textual e daquilo que é literário.  

Por essa razão, Soares (2011, p. 22) alerta que a crítica a ser feita ao ensino 

de literatura não deve recair sobre o incontornável processo de escolarização, mas 

sim ao modo como ele é realizado de forma inadequada, errônea e imprópria, “que 

se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma 

pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, ao transformar o 

literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falsei-o”. 

Entretanto, a meu ver, até mesmo o ensino das dimensões textuais e literárias 

deve ser realizado de forma crítica, pois se tomado de forma radical e exclusiva 

pode encarcerar a literatura nela mesma, enfraquecendo seu poder de relação com 

o real e com o sujeito leitor, pois a postura epistemológica da linguagem e da 

comunicação daquele que lê está pautada nos pressupostos monológicos, ou seja, o 

sentido da obra é processado a partir da análise do texto em si mesmo – como 

demonstrei no meu relato de experiência pessoal, na época de graduação no Curso 

de Letras.  
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Todorov (2008), embora tenha sido um dos mais emblemáticos teóricos da 

abordagem estruturalista nos estudos literários, reconheceu que uma das possíveis 

causas da literatura atualmente se encontrar na periferia do processo educacional 

estaria no fato de que os estudos estruturalistas, nos anos 1970, radicalizaram a 

concepção de que a obra obedece a suas leis e lógicas próprias, excluindo uma 

relação com o mundo empírico ou com a realidade o que, por conseguinte, tornou o 

contato com o texto literário pouco atrativo para os leitores, pois a eles cabia apenas 

‘dissecar’, de forma objetiva, os aspectos textuais e literários.  

Como, então, podemos desenvolver uma escolarização adequada da 

literatura? Como podemos promover uma formação leitora que não seja mera 

reprodução de sentidos já preestabelecidos pelos materiais didáticos? Estaríamos 

fadados à repetição infindável da prática de leitura escolar dominante no ensino de 

literatura?  

Segundo Rezende (2013a), uma vez que a escola, como todo elemento de 

cultura, é histórica, ela se torna passível de mudança. É possível repensarmos e 

reconstruirmos essa escolarização que deturpou, falsificou, distorceu o texto literário, 

afastando os alunos das práticas de leitura, assim como pouco promoveu o 

desenvolvimento de suas habilidades leitoras.  

Por esse motivo, urge a construção de um ensino de leitura do texto literário 

adequado, que deve ser justamente aquele que conduz, de forma mais eficaz, às 

práticas de leitura que ocorrem no contexto social e às atitudes e aos valores que 

correspondem ao ideal de leitor que se quer formar (SOARES, 2011).   

Dionísio (in: VERSIANI; PAULILO; PAIVA, 2005) sublinha que formar esse 

leitor ideal na escola é um objetivo, cuja realização varia na medida em que também 

varia o entendimento do que é a leitura e, sobretudo, o entendimento de suas 

funções num determinado contexto social. Sob a perspectiva de Dionísio (2005), ao 

observar como se compreende a leitura do texto literário e sua função no contexto 

social, vemos que na vida cotidiana o leitor usufrui de uma certa liberdade, que lhe 

permite construir uma leitura do texto literário para si mesmo. 

Segundo Rezende (2013a, p. 108) “A verdade é que a leitura literária “não 

obrigatória”, que fazemos por vontade própria, promove antes de tudo uma 

identificação e é geralmente vivida subjetivamente pelos leitores”.  
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Entretanto, no contexto escolar, a participação da subjetividade do leitor do 

texto literário não é bem-vinda, uma vez que ao dar voz para que ele construa uma 

leitura para si próprio, sua resposta poderá ser considerada desviante em relação ao 

que se espera por parte do professor que se apoia no material didático.  

Em outras palavras, podemos averiguar uma tensão de distribuição de 

poderes, na qual a leitura dominante – as interpretações do texto literário, 

cristalizadas no contexto escolar – tem um peso maior que a das leituras construídas 

pelos leitores empíricos.  

Por essa razão, é preciso construir práticas de leitura que possam resistir ao 

modelo dominante da leitura escolarizada, tal como a prática de letramento Pensar 

Alto em Grupo, a qual apresentarei, de forma detalhada, na próxima seção, no que 

se refere à concepção de leitura subjacente e aos modos de agir, interagir e pensar, 

referentes a essa prática. Também explicitarei, mais adiante, a epistemologia da 

linguagem e da comunicação do dialogismo, a qual orienta a prática de letramento 

investigada. 

 

 

2.3 PENSAR ALTO EM GRUPO 

 

 

Os pesquisadores do GEIM, quando utilizam o Pensar Alto em Grupo, estão 

aperfeiçoando e construindo uma prática inovadora que busca transformar a atuação 

tanto dos alunos quanto dos professores em sala de aula, bem como investigar 

questões referentes à leitura e ao letramento. No início das pesquisas era utilizado o 

Pensar Alto individual – ou protocolo verbal – como um método introspectivo 

(ERICSSON; SIMON, 1984) com o intuito de saber como os leitores compreendiam 

as metáforas presentes no texto.  

Naquele momento, Zanotto (1992; 1995) notou que o Pensar Alto individual 

gerava dados pouco relevantes, pois os participantes ficavam inibidos quando se 

deparavam com as incongruências geradas pela metáfora, assim como ocorria a 

expectativa de interpretar o texto corretamente para a professora-pesquisadora. 

Desse modo, ela precisou repensar essa técnica de pesquisa, para que os leitores 

se sentissem mais à vontade para refletir e interpretar o texto poético.  
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A respeito de tal mudança Zanotto (2014a, p. 197) relata: 

Assim propus que pensassem em grupo e resolvessem 
colaborativamente o enigma proposto pelas metáforas. Por essa 
razão, a técnica passou a se chamar ‘Pensar Alto em Grupo’ (1992, 
1995), que logo mostrou resultados melhores para pesquisa e para 
os participantes, que saíam da vivência com uma imagem mais 
positiva de si mesmos como leitores.  

Como podemos notar, o Pensar Alto em Grupo era utilizado apenas como um 

instrumento de geração de dados (MASON, 1996), mas com o decorrer do tempo os 

pesquisadores notaram seu potencial pedagógico enquanto prática de leitura. A 

partir desse momento tornou-se, segundo Zanotto (1997, p. 3 apud ZANOTTO, 

2007, p. 102), “uma prática social de leitura, na qual os leitores, numa interação face 

a face, partilham, negociam, constroem e avaliam os diferentes sentidos”. Em outras 

palavras, eles socializam os diferentes sentidos.  

A realização do Pensar Alto em Grupo ocorre em dois momentos. No 

primeiro, distribui-se o texto a todos os participantes, para que façam uma leitura 

individual, silenciosa e introspectiva, privilegiando a interação de cada leitor com o 

autor, mediado pelo texto. Os leitores são também orientados a não se preocuparem 

com possíveis dificuldades na compreensão de alguma passagem do texto, pois 

poderão ser discutidas no grupo, a fim de que todos possam refletir sobre elas de 

forma colaborativa.  

Já no segundo momento, os participantes têm espaço para suas vozes e 

subjetividades, a fim de que possam compartilhar por meio de retrospecção suas 

leituras ou construir leituras online que significam que o grupo está pensando alto 

para construir suas interpretações. Também é comentado com os participantes, para 

que estes não tenham a preocupação de ler corretamente o texto, pois a construção 

das leituras é concebida em termos de hipóteses, que podem ser mais ou menos 

relevantes em relação ao texto. 
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Dessa maneira, no segundo momento da vivência do Pensar Alto em Grupo – 

uma vez que se busca trabalhar com os leitores de forma colaborativa – é possível 

que ocorra um processo de coconstrução de raciocínios, a partir de uma mediação 

realizada pelos próprios leitores entre si, que se engajam na resolução dos desafios 

causados pelas incongruências semânticas e pragmáticas do texto lido. Essa 

dinâmica em sala de aula está de acordo com o que Pontecorvo (2005, p. 69) já 

havia apresentado em seu livro Discutindo se aprende: interação social, 

conhecimento e escola, isto é, leva à construção de: 

[...] um raciocínio exteriorizado coletivo, no qual o conhecimento se 
constrói mediante a concatenação dos argumentos por meio de um 
pensamento coletivo, que passa de um para o outro, como se não 
tratasse mais de indivíduos diferentes, mas de um único sujeito com 
mais vozes (como poderíamos dizer seguindo Bakhtin, 1981).  

Entretanto, para que esse tipo de interação ocorra em sala de aula, é 

necessário que o professor não dê simplesmente espaço para a voz e a 

subjetividade dos alunos, mas que seja capaz de “saber ouvir, legitimar essa voz, 

muitas vezes ampliando-a para o grupo” (O´CONNOR; MICHAELS, 1996; VIEIRA, 

1999); e “saber orquestrar as vozes dos participantes, mediar a construção das 

leituras e possibilitar que os alunos sejam mediadores uns para os outros” 

(ZANOTTO, 2014a, p. 216). 

Para que isso ocorra, o professor relativiza seu poder de autoridade 

interpretativa do texto, revendo todo o funcionamento da estrutura usual da conversa 

em sala de aula (PONTECORVO, 2005), para trabalhar com perguntas em menor 

quantidade e de qualidade que possam levar a maior expansão das ideias e dos 

pensamentos dos leitores.  

Em suma, podemos notar, a partir de toda essa explicitação sobre o histórico 

e o funcionamento do Pensar Alto em Grupo, que, embora aparente ser apenas uma 

simples conversa sobre o texto, o que se tem revelado nas pesquisas sobre a 

interação nessa prática de letramento, segundo Zanotto e Sugayama (2016, p. 21) é 

“uma conversa dialogizada no sentido de permitir a vivência em sala de aula de uma 

concepção dialógica da linguagem”.  
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Nessa perspectiva, o texto não é compreendido como uma entidade separada 

do leitor, no qual estão os sentidos estáveis a serem decodificados de forma 

objetiva. Pelo contrário, o texto é concebido em termos de um diálogo intersubjetivo 

entre os leitores e o autor mediado pelo texto: “O acontecimento de vida do texto, 

isto é, a sua verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas 

consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2003, p. 311).  

No Pensar Alto em Grupo, o encontro das consciências dos sujeitos 

multiplica-se devido ao número de sujeitos participantes ser maior. Os sentidos do 

texto são construídos à medida que os diversos leitores vão dialogando com o texto, 

ao mesmo tempo em que negociam e coconstroem suas leituras no grupo.  

Esse diálogo, portanto, reside num modo criativo e produtivo do eu se 

aproximar com suas palavras às palavras do outro, constituindo uma compreensão 

reflexiva, e não mero reconhecimento de signos usados. A palavra alheia é 

compreendida como uma proposta, uma oferta, e está aberta a negociações e a 

novas construções, uma vez que, de acordo com Geraldi (2013, p. 15-16), 

[...] não há diálogo efetivo sem os necessários deslocamentos, ainda 
que mínimos, de uma posição para compreender a outra posição, e 
dela retornar para sua posição, enriquecido pelo embate produtivo do 
encontro de consciências equipolentes, autônomas, mas não 
independentes das condições sócio-históricas de suas constituições. 
Sem esses deslocamentos, o diálogo morre no seu nascedouro: são 
vozes mudas que falam a surdos.  

Nessa perspectiva dialógica, compreende-se o texto como portador – desde 

seu momento inicial de produção – de uma preocupação com o destinatário, com o 

outro, na figura do leitor, já que este se instala no próprio movimento de produção do 

texto na medida em que o autor orienta o seu discurso, tendo em vista o auditório 

selecionado.   

Além do outro presente na figura do destinatário (o leitor), é possível 

encontramos a presença do outro na figura do interdiscurso – o diálogo por meio do 

qual todo texto trava com outros textos. Desse modo, segundo Brandão (2005, p, 

271) “Cabe ao leitor mobilizar seu universo de conhecimento para dar sentido, 

resgatar essa interdiscursividade, fonte enunciativa desses discursos outros que 

atravessam o texto”.  
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Ademais, a esse nível dialógico do texto no Pensar Alto em Grupo, é possível 

compreendê-lo como uma potencialidade significativa a ser experenciada pelo leitor, 

pois o texto, segundo Brandão (2005), baseada em Eco (2008), apresenta “vazios” – 

implícitos, pressupostos, subentendidos – os quais se constituem como espaços 

disponíveis a serem completados pelo leitor, a partir de pistas linguísticas que lhe 

permitem reconstruir o universo representado. Em outras palavras, é a própria 

dinâmica da leitura (a elaboração dos sentidos feita pelo leitor) que dará a 

concretude significativa a determinado texto.  

Iser (1996) também partilha da perspectiva de que o texto (no caso, o literário) 

é marcado por uma incompletude, a de que literatura se realiza no próprio ato da 

leitura. O verdadeiro objeto literário não é o texto objetivo, nem a experiência 

subjetiva, mas sim a interação entre ambos. A comunicação entre o texto e o leitor 

ocorre por meio do diálogo, uma vez que “o texto ficcional deve ser visto 

principalmente como comunicação, enquanto a leitura se apresenta em primeiro 

lugar como uma relação dialógica” (ISER, 1996, p. 123).  

Em suma, o que podemos averiguar é que, subjacente a essas concepções 

de leitura e texto, presentes na prática de letramento Pensar Alto em Grupo, há uma 

concepção da linguagem e da comunicação como um fenômeno heterogêneo, 

dialógico. A linguagem é concebida como signo e não como sinal. De acordo com 

Brandão (2005, p. 272), “Para Bakhtin, um sinal é estável, sempre idêntico a si 

mesmo, enquanto um signo é dialético e vivo; portanto, variável e flexível, marcado 

pela mobilidade que lhe confere o contexto”.  

Esse modo de compreender a linguagem, o qual orienta as ações de leitura 

da prática de letramento Pensar Alto em Grupo, afina-se, portanto, à concepção 

bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010) que se interessa pela 

natureza social dos fatos linguísticos, isto é, as enunciações são compreendidas 

como indissoluvelmente ligadas às estruturais sociais (BRAIT, 2007). 

Para Bakhtin e Volochinov (2010) a palavra (território comum entre o 

interlocutor e o locutor na enunciação) é compreendida como um signo ideológico, 

logo, social, de modo a ser central para a constituição do ser humano, por constituir 

o material privilegiado da comunicação e da vida interior, da consciência (LODI, 

2004).  



79 

Assim, ao assumirmos o caráter ideológico do signo e a concepção de 

linguagem sócio-histórica de Bakhtin, é possível nos aproximarmos da abordagem 

do Modelo Ideológico de Letramento, uma vez que, para Bakhtin, os sujeitos são 

capazes de resistirem a todo processo centrípeto e centralizador dos discursos 

dominantes (FIORIN, 2006).  

De forma similar, Brian Street, ao conceber a leitura e a escrita como práticas 

sociais, evidenciou que estas são atravessadas por ideologias embutidas 

culturalmente, por meio das quais relações de poder são mantidas e desafiadas, isto 

é, para Street (2014, p. 173) a ideologia é  

[...] lugar de tensão entre autoridade e poder, de um lado, e 
resistência e criatividade individual, do outro (Asad, 1980; Bourdieu, 
1976, Hall, Hobson, Lowe e Willis, 1980; Mace, 1979, Strathern, 
1985). Essa tensão opera por meio de uma variedade de práticas 
culturais incluindo particularmente a língua, e claro, o letramento. É 
nesse sentido que é importante abordar o estudo do letramento em 
termos de um modelo ideológico explícito.  

No que se refere ao Pensar Alto em Grupo, a ideologia que se instaura ao 

dar, acolher e legitimar a voz dos alunos e suas subjetividades é exatamente a de 

resistir à prática de leitura escolar dominante, de maneira a empoderá-los a partir da 

construção de identidades mais protagonistas. 

Com relação à identidade do professor, por sua vez, também é transformada 

na relação com seus alunos, tornando-se agente de letramento (KLEIMAN, 2006). 

Esse modo de agir e interagir, entre o professor e os alunos, está de acordo com a 

pedagogia de Paulo Freire (1987, p. 68-69), por meio da qual  

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já não 
valem (FREIRE, 1987, p. 68-69). 

Podemos dizer que nesse processo de interação verbal potencializa-se a 

compreensão reflexiva e o posicionamento responsivo ativo de todos os 

participantes, em suas diferentes interações do eu com o outro (leitor/autor; 

leitor/leitor; leitor/professor), uma vez que todos têm a possibilidade de construir 

leituras, para além das sancionadas pelo material didático.   
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Esse modo de conceber a leitura, por sua vez, está embasado nos 

pressupostos da epistemologia dialógica da linguagem e da comunicação, porque os 

sentidos do texto são construídos a partir da interação verbal entre os sujeitos, 

assim como são considerados os diversos pontos de vista dos leitores e o contexto 

social, no qual a prática de letramento ocorre.   

Para compreendermos melhor como ocorre essa relação entre o Pensar Alto 

em Grupo e a epistemologia dialógica da linguagem e da comunicação, apresentarei 

a próxima seção, a partir das reflexões de Zanotto e Sugayama (2016).  

 

 

2.3.1 O Pensar Alto em Grupo e a epistemologia do dialogismo  

 

 

Segundo Marková (1997), para a epistemologia do dialogismo, o ponto de 

partida do conhecimento não são as entidades discretas como no monologismo, 

mas o todo relacional; os objetos do conhecimento existem apenas na relação com 

algo e quem procura conhecer toma um ponto de vista particular desses objetos, em 

vez de examiná-los de maneira objetiva.  

Exemplos de abordagens de conhecimento, que estão subsumidas a essa 

epistemologia, são: a fenomenologia, o interacionismo e o construtivismo. O 

dialogismo, como uma epistemologia, interessa-se pelo conhecimento dos objetos 

sociais (e não pelos objetos naturais) (BAKHTIN, 2003). De acordo com Marková 

(1997), tal conhecimento, ou melhor, tal compreensão (termo preferido utilizado por 

Mikhail Bakhtin) é fundamentalmente reflexiva.  

Essa compreensão, por sua vez, pressupõe um ativo envolvimento da 

consciência humana do eu-outro. Bakhtin sublinha que toda compreensão possui 

uma natureza dialógica (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010), destarte, tal 

epistemologia parece ser a mais adequada aos estudos das ciências humanas e 

sociais, dado que qualquer conhecimento nessas áreas envolve cognição humana e 

baseia-se em entendimentos e interpretações dos sujeitos, inclusive de seus 

produtos, como no caso dos textos.  
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De acordo com Barros (2007, p. 22), 

Ao contrário do caminho empreendido pelos estudos linguísticos que 
tomaram a língua por objeto e começaram pela busca de unidades 
mínimas ou de unidades até a dimensão da frase, Bakhtin afirma que 
a especificidade das ciências humanas está no fato de que seu 
objeto é o texto (ou o discurso) (Bakhtin, 1992, p. 31). Em outras 
palavras, as ciências humanas voltam-se para o homem, mas é o 
homem como produtor de textos que se apresenta aí. 

O dialogismo foi estudado pelos filósofos neokantianos, que presumivelmente 

cunharam o termo ‘dialogismo’, absorvendo muito das ideias de Hegel, com ênfase 

nas que se referem à consciência do eu, no sentido de que o indivíduo adquire 

simultaneamente o conceito de si e do outro a partir do reconhecimento de um pelo 

outro. O interesse desses filósofos estava voltado ao princípio dialógico envolvido 

nas relações entre o “Eu e Tu” que são mantidas por meio da fala e da 

comunicação.  

Assim, Mikhail Bakhtin, ao entrar em contato com esse pensamento por meio 

da Escola Marburg dos neokantianos, é provável que tenha adotado o termo para se 

referir ao pensamento humano e à sua presença na obra literária de Dostoiévski 

(MARKOVÁ, 1997). A partir desse momento, juntamente com o diálogo estabelecido 

com outras vertentes filosóficas e áreas do conhecimento que floresciam em sua 

época (BRAIT, 2007), o autor e os integrantes do Círculo elaboraram um conceito de 

língua(gem) como um acontecimento linguístico estritamente dialógico, baseado na 

interação entre os interlocutores.  

Os objetos do conhecimento, numa epistemologia dialógica, são concebidos 

como todos relacionais, como figura e fundo. As palavras individuais, as ações 

comunicativas ou a linguagem como um sistema de signos não são considerados 

como unidades analíticas em si próprias. Ao invés disso, constituem partes de todos 

relacionais, compreendidas como ações bilaterais.  

As palavras são ambas tanto do falante quanto do ouvinte, “A palavra é uma 

espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é território 

comum do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2010, p. 117). 



82 

Similarmente, qualquer ação comunicativa, por exemplo, um gesto ou um 

discurso, representa sempre uma ação construída juntamente pelo envolvimento 

comunicativo dos participantes. Segundo Marková25 (1996, p. 228),  

Um participante inicia a ação, mas é o outro que a completa, dando-
lhe um sentido particular (Mead, 1934). Isso implica que a fim de co-
construir sentidos, os dois interlocutores devem estar conscientes do 
si-outro: eles devem ser capazes de tomar, pelo menos parcialmente, 
a perspectiva de cada um. Finalmente, um ponto de vista dialógico 
concebe a linguagem como um sistema mantido e continuamente 
renovado através das falas individuais. 

Como argumentou Humboldt (apud MARKOVÁ, 1997) a linguagem consiste 

num corpo vivo, uma energeia que não deve ser tratada, em qualquer circunstância, 

como uma planta morta. A linguagem que ninguém usa é uma linguagem morta, pois 

ela só vive (sobrevive) e é modificada no processo incessante da interação social.  

Ao reconhecermos, portanto, que é na interação verbal que se fundamenta a 

realidade da língua(gem), compreendemos que ela existe nas relações.  

A significação não está na palavra nem na alma do falante, assim 
como também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da 
interação do locutor e do receptor produzido através do material de 
um determinado complexo sonoro” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010, 
p. 137).  

Por essa razão, os três exemplos – palavras individuais, ações comunicativas 

e linguagem como sistema de signos – indicam a interdependência mútua entre 

complementos pertencentes a todos relacionais.  

Segundo Faraco (2007, p. 104), a abordagem bakhtiniana de linguagem 

possibilita 

																																																																				
25 Cf.: original em inglês: “One participant starts the action but it is the other who completes it by giving 
it a particular meaning (Mead 1934). This implies that in order to co-construct meanings, the two 
interlocutors must be self-other conscious: they must be able to take, at least partially, the perspective 
of each other. Finally, a dialogical point of view conceives of language as a system that is maintained 
and continuously renewed through individual´s speech” (MARKOVÁ, 1997, p. 228).  
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[...] pensar as questões da linguagem para além das amarras de um 
raciocínio dicotômico. Pela primeira vez parece possível pensar as 
questões do signo para além da campânula dos sistemas formais, 
dos códigos que tudo preveem, tudo definem e que, por necessidade 
de opções teóricas de base, estabelecem uma relação fixa entre o 
significante e o significado. Pela primeira vez, parece possível 
entender os processos de significação como ao mesmo tempo 
relativamente estáveis e sempre abertos, porque percebidos como 
ações de natureza social, dependente das relações sociais. Pela 
primeira vez, descortina-se a possibilidade de conectar o agir do 
homem – na sua condição essencial de ser sócio-histórico, criador, 
transformador e em permanente devir – com uma linguagem 
fundamentalmente plástica, isto é, adaptável à abertura, ao 
movimento, à heterogeneidade da vida humana.  

Em suma, a concepção dialógica da linguagem é a premissa de todas essas 

possibilidades que, segundo Faraco (2007, p. 105), “contêm um potencial heurístico 

imenso para os estudos linguísticos, psicológicos, literários, estéticos, culturais em 

geral”. Potencial reconhecido pelos pesquisadores do GEIM como pertinente para a 

investigação e a construção de uma nova prática de letramento, o Pensar Alto em 

Grupo (ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016).  

No que se refere à presente pesquisa, argumento que essa prática de 

letramento dialógica pode ser muito relevante para a construção de um letramento 

literário cuja preocupação central reside em: 1) resgatar o momento da leitura para si 

(como quando o leitor, na primeira etapa do Pensar Alto em Grupo, vivencia a leitura 

de forma introspectiva e individual); 2) partilhar sua leitura subjetiva com os outros 

leitores e com o professor-coordenador do evento de letramento (como quando o 

leitor negocia os sentidos do texto com os demais participantes na segunda etapa do 

Pensar Alto em Grupo). 

Em outras palavras, a presença da subjetividade do leitor e o acolhimento de 

sua voz, em eventos de Pensar Alto em Grupo, vinculam-se a pressupostos 

bakhtinianos, no que se refere à concepção de subjetividade: “A subjetividade é 

constituída pelo conjunto de relações sociais de que participa o sujeito” (FIORIN, 

2006, p. 55), pois que o sujeito não é assujeitado – submisso às estruturas sociais – 

assim como não constitui uma subjetividade autônoma em relação à sociedade.  
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Nessa perspectiva, a compreensão, a interpretação e a apreciação da 

linguagem figurada nos textos literários são frutos do empoderamento do sujeito 

leitor, que poderá estabelecer um diálogo com o autor, mediado pelo texto, com os 

outros leitores e com o professor-coordenador do evento de letramento, uma vez 

que “o sujeito age em relação aos outros; o indivíduo constitui-se em relação ao 

outro. Isso significa que o dialogismo é princípio de constituição do indivíduo e o seu 

princípio de ação” (FIORIN, 2006, p. 55). 

 

 

2.3.2 Pensar Alto em Grupo: contribuições para o ensino de leitura de textos 

literários 

 

 

Atualmente, o que se tem apresentado no cerne das discussões sobre o 

ensino de literatura é justamente a possibilidade de trabalhar com a leitura do texto 

literário de forma mais inclusiva em relação ao sujeito leitor. Sobre essa nova 

perspectiva que privilegia a formação do leitor, Rezende (2013a, p. 106) comenta:  

Trata-se de um deslocamento considerável ir do ensino de literatura 
para a leitura literária, uma vez que o primeiro se concentra no polo 
do professor e o segundo, no polo do aluno. Esse deslizamento de 
ênfase não se inscreve apenas no âmbito da literatura, mas se 
encontra no âmago das tendências pedagógicas contemporâneas. À 
transmissão de conteúdos se contrapõem as habilidades e 
competências, e a resultados e produtos se sobrepõe o processo. 
Isso pressupõe que a formação do aluno não se perfaz mais num só 
sentido, ou seja, a partir do que o professor ensina, 
desconsiderando-se o que o aluno de fato aprende: acompanhar o 
processo de aprendizagem do aluno e dar a ele o tempo necessário 
é mais importante do que cobrir uma lista de conteúdos previamente 
definida (grifo da autora).  

Verifica-se, portanto, que o letramento literário contemporâneo tem a 

preocupação de dar condições de aprendizagem e tempo para que o leitor real (e 

não idealizado) desenvolva suas habilidades e competências leitoras, ao mesmo 

tempo em que o professor acompanha o processo construtivo das leituras dos 

alunos.  
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Por essa razão, acredito que a prática de leitura Pensar Alto em Grupo pode 

ser extremamente relevante para o ensino de leitura do texto literário atual, cuja 

preocupação central recai sobre o desenvolvimento das habilidades e competências 

dos leitores, e não em sua simples adequação ao material didático.  

Entretanto, longe de tratar essas competências e habilidades leitoras de 

forma autônoma – como é abarcado pelo Modelo Autônomo de Letramento 

(STREET, 1984; 1993a; 1993b), no qual o leitor é visto apenas como um 

‘processador eficiente do texto’ – os professores, quando utilizam o Pensar Alto em 

Grupo, procuram compreender a cognição leitora, atrelada a um contexto 

sociocultural, por meio do qual se estabelecem relações de poder e questões de 

identidade.  

Razão pela qual essa prática de leitura vincula-se à perspectiva do Modelo 

Ideológico de Letramento (STREET, 1993b), o qual não nega as habilidades 

técnicas ou os aspectos cognitivos da leitura e da escrita, mas procura compreendê-

los como encapsulados em todos culturais e em estruturas de poder. Desse modo, 

esse modelo subsume – e, portanto, não exclui – o trabalho empreendido dentro do 

modelo autônomo.  

Assim, considerando os apontamentos do Modelo Ideológico de Letramento, 

nos eventos de Pensar Alto em Grupo, as habilidades e as competências leitoras 

não são desenvolvidas com o objetivo de que o leitor simplesmente se adeque ao 

status quo, mas são promovidas, sobretudo, a partir da atuação protagonista do 

leitor. 

Em outros termos, oferta-se a possibilidade de o leitor construir uma leitura 

para si mesmo em relação ao autor, via texto, aos outros leitores e ao professor-

coordenador do evento de letramento, fortalecendo sua subjetividade a partir das 

diversas interações verbais. Dessa maneira, uma vez empoderada a identidade do 

leitor, é possível, inclusive, que ele problematize, de forma crítica e reflexiva, as 

demandas do status quo e não apenas se adeque a este. 

Quando menciono adequação do leitor ou não ao status quo, embaso-me nas 

reflexões de Soares (2006) e Rojo (2009) sobre o Modelo Autônomo de Letramento 

e o Modelo Ideológico de Letramento, propostos por Brian Street (1984). Soares 

(2006) comenta que os conceitos de letramento que enfatizam sua dimensão social 

se embasam ou em seu valor de adequação à sociedade ou em seu poder 

revolucionário.  
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No primeiro caso, o letramento como uma via de adequação social, encontra-

se o Modelo Autônomo de Letramento, cujo enfoque é (neo)liberal e está vinculado a 

mecanismos de adaptação da população às necessidades e às exigências sociais 

de uso da escrita, para funcionar de forma adaptativa na sociedade. 

Já no segundo caso, o letramento como uma via de transformação social, 

está vinculado ao Modelo Ideológico de Letramento e da visão de alfabetização 

crítica de Paulo Freire, ou seja, é uma perspectiva mais revolucionária, crítica, 

colaborando não para a simples adaptação do cidadão às exigências sociais, mas 

sim para “o resgate da autoestima, para a construção de identidades fortes, para a 

potencialização de poderes (empoderamento, empowerment) dos agentes sociais, 

em sua cultura local” (ROJO, p. 100).  

A partir desses apontamentos, reflito sobre o ensino de leitura do texto 

literário. De forma dominante, a leitura do texto literário tem sido realizada apenas 

para adequação do sujeito à sociedade, no que se refere a ele ser capaz de 

responder exercícios e passar em avaliações para que atinja níveis de alfabetismo 

que garantirão que este leitor seja funcionalmente letrado (o Modelo Autônomo de 

Letramento). 

Entretanto, embora extremamente relevante e até mesmo imprescindível ter 

habilidades e competências leitoras bem desenvolvidas, é preciso ainda promover o 

desenvolvimento sociocognitivo dos leitores em contextos socioculturais que 

permitam ao leitor se apropriar da literatura para si mesmo, a partir de um diálogo 

com o autor, via texto, com os outros colegas e com o professor em sala de aula.   

Nessa perspectiva, ler literatura é permitir a interação intersubjetiva entre os 

leitores e a arte poética ficcional, a qual, por sua vez, deve ser apresentada sem um 

excesso de escolarização. Segundo Meira (2009, p. 12), baseado nas reflexões de 

Todorov (2009) sobre a crise no ensino de literatura, 

[...] a arte poética e ficcional deve ser apresentada em primeiro lugar 
em seu estranho poder de imprevisto, encantador, emocionante, de 
forma a criar raízes profundas o suficiente para que nenhum corte 
analítico ou metodológico venha a podar sua presença criadora, para 
que nenhuma de suas partes essenciais seja amputada antes que 
ela aprenda a se mover e nos acompanhe pelos sentidos que damos 
à vida à medida que vivemos. Se o texto literário não puder mostrar 
outros mundos, outras vidas, se a ficção ou a poesia não tiverem 
mais o poder de enriquecer a vida e o pensamento, então teremos de 
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concordar com Todorov e dizer que, de fato, a literatura está em 
perigo.  

Ao contrário dessa situação, na qual a linguagem literária perde sua força 

encantatória de beleza e de revelação do mundo e de outras vidas, enriquecendo 

nossa vida pessoal e nossos pensamentos, a contribuição da prática de leitura do 

Pensar Alto em Grupo para o letramento literário reside justamente em permitir o 

resgate da literatura pelo leitor, possibilitando que este se sinta mais à vontade para 

ler o texto para si mesmo – como quando lemos, de forma livre e descontraída, uma 

poesia e/ou conto para imergirmos no imaginário, nos deleitarmos com a beleza de 

uma metáfora altamente criativa, refletirmos criticamente – e,  às vezes, até mesmo 

com certo desconforto – sobre a nossa condição humana etc. 

Ao mesmo tempo, é ofertada a oportunidade de o leitor compartilhar sua 

leitura com o grupo, ouvindo diversos pontos de vistas a respeito do texto literário, 

pois é possível cada um se posicionar de forma ativa e responsiva perante o texto, o 

que pode gerar a construção de múltiplas leituras. Assim, o leitor precisará aprender 

a lidar com a diferença das leituras não como algo que deve ser extirpado na aula de 

leitura, mas sim como uma característica rica que permite ao leitor deslocar-se de si 

mesmo para compreender o outro como alguém que pensa diferente sobre o texto.  

Todavia, é importante ressaltar que o desafio de lidar com um ensino que 

considera as múltiplas leituras não implica aceitação de tudo o que foi construído, 

pois o professor, em um processo de negociação de sentidos, deverá pensar alto 

com o grupo, a fim de decidirem juntos quais leituras são pertinentes, com base em 

uma noção intuitiva de relevância.  

Outra contribuição para o ensino de leitura do texto literário é que a 

dificuldade da compreensão da linguagem poética-ficcional é enfrentada 

conjuntamente pelos leitores, ou seja, algumas passagens do texto, que porventura 

não foram totalmente compreendidas por um leitor, podem ser compreendidas por 

outro, fortalecendo, dessa forma, a colaboração entre os sujeitos para coconstruírem 

os sentidos do texto.  
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Por essa razão, o professor, mais do que ficar preocupado com a adaptação 

das vozes de seus alunos ao material didático, deverá estar atento à coerência dos 

processos construtivos das leituras, que envolvem a realização de raciocínios 

inferenciais metonímicos, metafóricos e pragmáticos (ZANOTTO, 2010; MOURA; 

ZANOTTO, 2009, ZANOTTO, 2014a) e a presença da interdiscursividade e da 

polifonia, evocadas por diversas vozes e discursos, presentes ou ausentes no 

evento de letramento.  

Nessa perspectiva, portanto, o foco do ensino de literatura não é mais a 

resposta a ser memorizada, parafraseada e decodificada pelo leitor, mas sim o 

processo construtivo pelo qual as leituras são construídas no grupo. Por essa razão, 

é de suma importância realizar pesquisas que têm como objetivo compreender os 

processos sociocognitivos dos leitores, para que o professor possa realizar ações 

adequadas, e não ações que bloqueiam o desenvolvimento reflexivo do leitor. 

Zanotto (2016, p. 1) sublinha 

A importância de conhecer os processos sociocognitivos é que, sem 
ter esse conhecimento, a ação docente fica ‘reduzida a um triste jogo 
de ‘cabra cega’, um jogo onde não há vencedores, todos são 
perdedores’ (WEISZ, 2003, p. 7-8). Uma das causas desses 
resultados é que, sem compreender o que se passa na mente do 
leitor, o professor realiza intervenções sem ter consciência das 
repercussões negativas que elas podem causar no aluno.  

Por essa razão, também é realizado no grupo de pesquisas GEIM, 

investigações que têm como foco central compreender a linguagem figurada em uso, 

sendo esta mais uma das contribuições do Pensar Alto em Grupo para o letramento 

literário, isto é, trabalhar com o texto literário no que se refere à interpretação de 

analogias, metonímias, metáforas, parábolas/alegorias, entre outros, não apenas 

como uma identificação de recursos estilísticos, mas, sobretudo, como um processo 

de construção e negociação dos sentidos, favorecendo a compreensão reflexiva da 

linguagem artística.  
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De acordo com Jouve (2012, p. 91), “entender uma obra de arte é, então, 

examinar as complexas relações entre o que é mostrado e o modo com que se 

mostra”, sendo a interpretação da linguagem figurada um dos maiores desafios no 

que se refere a essa apreensão ao mesmo tempo estética (emoção/imaginação) e 

intelectual (razão/racionalidade) pelo leitor. A esse assunto, que enfatiza os estudos 

da linguagem figurada em uso, será dedicada a próxima seção.  
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CAPÍTULO III – OS ESTUDOS DA LINGUAGEM FIGURADA EM USO 
 

 

Neste terceiro capítulo, primeiramente apresento, de forma geral, o escopo 

investigativo dos trabalhos realizados pelos professores-pesquisadores do GEIM, 

cuja preocupação consistiu em compreender os processos sociocognitivos de 

interpretação da linguagem figurada em uso nos eventos de Pensar Alto em Grupo e 

suas implicações para o ensino de leitura. 

Logo em seguida, apresento a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; 

JOHNSON, [1980]2002), uma vez que, por meio dela, é possível compreender a 

linguagem figurada, no caso, a metáfora, não apenas como um ornamento 

linguístico poético e de persuasão, mas, sobretudo, como uma forma de 

conceptualizarmos nossos pensamentos e ações no mundo sociocultural.  

A metáfora conceptual também está presente no texto poético e ficcional 

(LAKOFF; TURNER, 1989), sendo, portanto, uma teoria que pode explicar alguns 

casos de compreensão da metáfora literária, como quando o leitor possui a metáfora 

conceptual internalizada, ativando-a para a compreensão da metáfora poética.   

Posteriormente, apresento a teoria de Turner (1996; 2008) sobre história, 

projeção e parábola (The Literary Mind), decorrente da revolução causada pela 

Teoria da Metáfora Conceptual na área da Linguística. Turner, em sua teoria da 

Mente Literária, argumenta que conceptualizamos nossa vida cotidiana por meio de 

história, projeção e parábola, permitindo-nos organizar e compreender nossas 

experiências.   

Vinculada aos conceitos de projeção, narrativa e parábola, de Turner (1996;  

2008), apresento a Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 

2002), no que se refere à sua contribuição como modelo teórico para investigação 

da narrativa figurada, ou seja, esse arcabouço teórico demonstrou-se útil para a 

compreensão do texto-objeto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, o qual será 

investigado – no capítulo de análise e discussão de dados – na interface entre as 

múltiplas leituras e os processos sociocognitivos construídos pelos leitores empíricos 

nos eventos de Pensar Alto em Grupo.  
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3.1 OS ESTUDOS DA LINGUAGEM FIGURADA EM USO E SUA CONTRIBUIÇÃO 

PARA O ENSINO DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO 

 

 

Como vimos anteriormente, no capítulo dois, mencionei as pesquisas 

realizadas pelos professores-pesquisadores do GEIM, que utilizaram a metodologia 

Pesquisa-ação (KINCHELOE, 1997; THIOLLENT, 2009), cujo objetivo era investigar 

suas ações docentes na aula de leitura, em busca de transformar seus modos de 

agir tradicionais, a partir da utilização da prática de letramento inovadora Pensar Alto 

em Grupo.  

Paralelamente ao desenvolvimento desse tipo de pesquisa, também são 

realizados trabalhos no GEIM, que têm como objetivo investigar como ocorre a 

coconstrução do sentido figurado por leitores empíricos nos eventos de Pensar Alto 

em Grupo – mais especificadamente a metáfora, presente nos textos (ZANOTTO, 

1992; 1995; 2010; ZANOTTO; PALMA, 2008; PALMA, 1998; NARDI, 1999; VIEIRA, 

1999; FERLING, 2005; VILAS BOAS, 2010; SUGAYAMA 2016).  

Assim, os conhecimentos gerados por essas investigações que objetivam 

compreender como os leitores coconstroem os sentidos figurados do texto auxiliam 

o professor a agir, de forma adequada, na aula de leitura. Em outros termos, o 

professor, ao conhecer como ocorrem os processos sociocognitivos dos leitores, 

poderá realizar ações mediacionais mais conscientes, evitando comportamentos que 

possam causar repercussões negativas na identidade leitora do aluno (ZANOTTO, 

2016). 

Desse modo, essas pesquisas procuram não só explicar os produtos das 

interpretações, isto é, as múltiplas leituras da linguagem figurada, geradas nos 

eventos de Pensar Alto em Grupo, mas também conhecer seus processos 

sociocognitivos envolvidos na coconstrução dos sentidos. 

Sob essa perspectiva investigativa, procuro não só apresentar as múltiplas 

leituras da narrativa A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, mas também conhecer os 

processos sociognitivos de coconstrução das leituras.  

Entretanto, antes de apresentar com mais acuidade questões referentes à 

minha pesquisa, acredito ser relevante justificar a importância de realizar 

investigações científicas sobre a linguagem figurada em uso e suas implicações para 

o ensino de leitura.   
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Para tanto, apoio-me nas palavras de Zanotto (2016), que antecipou uma 

pergunta que poderia ter sido feita por alguém um tanto desconfiado quanto à 

relevância de investigações cujo objeto de pesquisa consiste em investigar a 

compreensão da metáfora em uso, uma vez que um país como o nosso parece ter 

problemas mais graves na área do letramento, e até mesmo da alfabetização, que 

precisam ser estudados.  

A resposta de Zanotto (2016) para esse suposto interlocutor capcioso é a de 

que trabalhar com a linguagem figurada – em especial com a metáfora e as figuras 

que envolvem analogia, como o símile e a alegoria (ou parábola, termo preferido por 

Turner, 1996; 2008) – poderia influenciar de forma bastante positiva o cenário da 

leitura em nosso país, uma vez que:  

[...] dar voz e dar condições favoráveis para o aluno pensar na leitura 
de linguagem figurada seria dar espaço para o pensamento 
analógico, que tem potencial inexplorado no ensino de leitura. Isso 
significa que entraríamos no domínio das leituras inferenciais, que 
constituem um terreno escorregadio, onde imperam as múltiplas 
leituras, o imprevisível e a incerteza. Por essa razão é necessário 
também investigar a questão das múltiplas leituras e dos processos 
inferenciais na sua construção (ZANOTTO, 2016, p. 6)  

Os processos sociocognitivos, por meio dos quais são construídas as 

múltiplas leituras da linguagem figurada, principalmente os que envolvem raciocínios 

inferenciais analógicos, são extremamente ricos para o desenvolvimento das 

competências e habilidades leitoras. Em outros termos, o leitor, ao se posicionar de 

forma ativa e responsiva perante a linguagem figurada, deverá construir sentidos 

que não estão explícitos no texto, a partir de raciocínios inferenciais, à medida que 

reconhece a incongruência marcada pela linguagem figurada, produzindo, portanto, 

leituras mais reflexivas, e não meras reproduções do que ‘está’ no texto literário.  

As incongruências, de acordo com Cameron (2003), são marcas essenciais 

da metáfora (e de muitas outras figuras de linguagem), pois dão indício ao leitor para 

que ele construa uma interpretação figurada, ou seja, as incongruências têm a 

função de atuar como um dispositivo que impulsiona os leitores a construir leituras 

de natureza figurada, e não apenas leituras literais.  
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Zanotto (2016), dialogando com as reflexões de Cameron (2003) sobre as 

incongruências da metáfora, apresenta que elas podem ter uma natureza semântica 

ou pragmática. As incongruências semânticas têm como traço característico 

promover uma ruptura sintático-semântica interna ao próprio enunciado. Já as 

incongruências pragmáticas apresentam como traço essencial a contradição em 

relação ao contexto, sem necessariamente apresentar uma ruptura interna, como 

ocorre na incongruência de natureza sintático-semântica.26  

Segundo Zanotto (2016), a metáfora e a metonímia na poesia apresentam 

essas incongruências em uma linguagem nova, da mesma forma que estão 

acompanhadas de vazios, lacunas ou silêncios (ECO, 2008; ISER, 1996). Dessa 

maneira, as incongruências da metáfora e da metonímia, vinculadas a vazios, 

lacunas ou silêncios, convocam o leitor a realizar raciocínios de natureza inferencial 

(ZANOTTO, 2014a; 2016), constituindo-se, portanto, como enigmas a serem 

decifrados pelo leitor, desafiando-o cognitivamente.  

Por essa razão, o leitor precisará refletir, e até mesmo argumentar sobre sua 

leitura das metáforas e das metonímias, vinculadas às lacunas, envolvendo 

concomitantemente um esforço cognitivo e a fruição estética – aliás, pode-se dizer 

que, à medida que o leitor se engaja cognitivamente para compreender a figura de 

linguagem no texto literário, mais fruição estética é envolvida.  

As metáforas literárias, por serem mais sofisticadas em seu aspecto criativo-

artístico do que as metáforas encontradas em nosso cotidiano, causam um certo 

estranhamento no leitor, podendo gerar desconforto naqueles leitores que não estão 

acostumados com a linguagem literária – ou até mesmo bloquear sua interpretação 

do gênero literário. 

																																																																				
26 Zanotto (2016) expõe alguns exemplos que possuem incongruência sintático-semântica e 
pragmática, apresentados por Cameron (2003). Assim, é possível averiguar a incongruência sintático-
semântica, como quando uma professora comenta em uma aula de dança: ‘Vocês são o raio de uma 
roda’, isto é, as alunas devem se dispor no espaço como os raios de uma roda, uma vez que elas não 
podem ser literalmente um raio de uma roda. Em relação à incongruência pragmática, o exemplo 
dado é quando a professora, na mesma aula de dança, elogia uma aluna, comentando: ‘Você merece 
uma medalha’, sendo que a aluna não está em um contexto de competição esportiva, entretanto, ela 
compreende o que a professora quer dizer.  
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Do ponto de vista do ensino de leitura do texto literário, considerar a 

observação anterior é extremamente relevante, pois alguns autores de nossa 

literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade (o qual é um cânone 

estudado no ensino secundário), criam metáforas complexas em seus textos, 

constituindo-se como enigmas a serem decifrados pelo leitor.27  

Destarte, seria extremamente relevante o professor compreender e 

acompanhar o processo de construção da leitura de seus alunos, para que eles 

possam se sentir mais confiantes na tarefa de interpretar o texto. Entretanto, a 

prática de leitura escolar dominante não privilegia esse momento, o qual seria 

extremamente rico para o desenvolvimento de habilidades e competências leitoras, 

no que se refere à compreensão reflexiva e inferencial da linguagem figurada no 

texto literário.  

Como vimos anteriormente, no capítulo dois, a prática de leitura escolar 

dominante, no ensino secundário, reduz o trabalho com o texto a uma mera 

memorização das características de escolas estéticas literárias, a partir de um 

prisma da historiografia literária. Dessa forma, sair de uma perspectiva de ensino de 

literatura para uma perspectiva da leitura literária (REZENDE, 2013a), de fato, 

privilegiaria o desenvolvimento de habilidades e competências leitoras.  

Por essa razão, são extremamente importantes pesquisas que focam a 

investigação da compreensão da linguagem figurada em uso para não só explicar as 

leituras dos leitores empíricos, mas também compreender como eles realizam a 

construção dos sentidos da linguagem figurada no texto literário.   

Atualmente, há uma vasta literatura que tem examinado diversos aspectos de 

como as pessoas produzem e compreendem a linguagem figurada (GIBBS; 

COLSTON, 2012, p. 9-10), dado que foi superada a visão de que há modelos gerais 

de interpretação da linguagem figurada,28 “as complexidades do processamento da 

linguagem figurada são tais que não pode haver uma única teoria ou modelo que, 

especificadamente, explique como todos os aspectos da linguagem figurada são 

compreendidos”. 

																																																																				
27 Zanotto, ao longo de sua trajetória de pesquisadora, utilizou como texto-objeto diversos poemas de 
Carlos Drummond de Andrade nos eventos de Pensar Alto em Grupo para averiguar os aspectos 
sociognitivos envolvidos na interpretação da metáfora literária. 
28 Cf.: original em inglês: “the complexities of figurative language processing are such that there may 
not be a single theory or model that specifically explains how all aspects of figurative language are 
understood” (GIBSS; COLSTON, 2012, p. 9-10).  
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Os autores, portanto, reivindicam que as pessoas não processam o sentido 

figurado da mesma maneira, precisamente porque os tipos e as formas de diferentes 

tropos são suficientemente variados, resistindo, portanto, a explicação por um único 

modelo teórico. 

Essa observação realizada pelos autores mostra-se relevante para refletirmos 

sobre o modo como empreendemos uma pesquisa empírica em relação à 

interpretação da linguagem figurada. Ou seja, é necessário recorrermos a teorias 

que possam estar mais adequadas à figura que é compreendida pelos sujeitos, 

assim como ser a mais adequada em relação ao processo de construção dos 

sentidos a serem elucidados. 

Em suma, torna-se necessária uma apropriação crítica das teorias sobre a 

interpretação da linguagem figurada, pois, dependendo de como emergem os dados 

na pesquisa empreendida, uma teoria pode ser elucidativa em um aspecto ao 

mesmo tempo em que não é tão eficiente em outro.  

Por exemplo, Zanotto (2016) utilizou tanto o Modelo de Estágios, de 

compreensão da metáfora, por Searle (1979) e Grice (1975), o qual possui um 

enfoque pragmático, quanto usou o modelo da Teoria da Metáfora Conceptual, de 

Lakoff e Jonhson ([1980]2002), para investigar a compreensão da metáfora em 

textos literários nos eventos de Pensar Alto em Grupo.  

Zanotto (2016, p. 12), aponta que  

A variação de processos na construção das leituras evidenciou que 
nenhuma teoria consegue sozinha explicar todos os processos que 
podem ocorrer na compreensão e interpretação da linguagem 
figurada. Esse fato me levou à decisão de não partir de um modelo 
teórico de compreensão, porque nenhum modelo daria conta de 
explicar todos os processos que ocorrem na interpretação dos 
diferentes tipos de metáforas e metonímias. 

No que se refere à presente pesquisa, visto que a figura que investigo é a 

parábola – ou alegoria como os teóricos da antiga Retórica chamavam – referente 

ao texto-objeto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti (2004), procurei embasar-me 

em teorias que pudessem explicar os processos sociocognitivos numa visão em que 

a linguagem figurada não seja concebida apenas como um desvio linguístico da 

forma literal, mas reflete, sobretudo, as conceptualizações figurativas das 

experiências das pessoas na vida cotidiana.  
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Para Turner (1996, 2008), narrativa, projeção e parábola são princípios 

básicos da mente que nos permitem realizar ações simples, desde dizer que horas 

são até criarmos obras literárias complexas. Essa teoria, denominada pelo autor de 

A Mente Literária (The Literary Mind), possui sua raiz nas descobertas 

revolucionárias da Linguística Cognitiva, mais especificadamente na Teoria da 

Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002), a qual apresentarei na 

próxima seção. 

 

 

3.2 A TEORIA DA METÁFORA CONCEPTUAL (TMC) 

 

 

A Teoria da Metáfora Conceptual está subsumida na área denominada de 

Linguística Cognitiva, a qual teve seu início na década de 1970, quando alguns 

estudiosos, interessados na relação entre a linguagem e o pensamento, passaram a 

discordar dos pontos de vista da teoria até então em voga, a Linguística Gerativista 

(LENZ, 2013).  

Segundo Lenz (2013, p. 36), essa nova área (Linguística Cognitiva) se 

colocou em franca oposição às ideias chomskyanas “de que o significado é 

periférico ao estudo da língua porque as estruturas linguísticas são governadas por 

princípios essencialmente independentes do significado”.  

A Linguística Cognitiva, em contraponto, preocupa-se em averiguar sob que 

aspectos as estruturas linguísticas têm a função de expressar significados, ou seja, 

“os mapeamentos entre forma e significado são o principal objeto de análise 

linguística. Em outras palavras, os significados, e não a sintaxe são os elementos 

centrais dos estudos linguísticos” (LENZ, 2013, p. 36).  

Para a Linguística Cognitiva, a produção do significado se dá por meio de 

processos cognitivos, os quais envolvem a experiência do indivíduo, seus 

pensamentos e sua interação com o contexto sociocultural.  Por essa razão, se opõe 

à tradição formalista, ou seja, as línguas não podem ser compreendidas apenas por 

mecanismos formais autossuficientes.  



97 

De acordo com Martelotta e Palomanes (2015, p.179), 

[...] a proposta cognitivista leva em conta aspectos relacionados a 
restrições cognitivas que incluem captação de dados da experiência, 
sua compreensão e seu armazenamento na memória, assim como a 
capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e 
transmissão adequada desses dados. É importante aqui registrar que 
esses aspectos somente se concretizam socialmente, ou seja, não 
refletem apenas o funcionamento de nossa mente como indivíduos, 
mas como seres inseridos em um ambiente cultural.   

Segundo Lenz (2013), entre os fundadores da Linguística Cognitiva 

destacam-se Wallace Chafe, Charles Fillmore, George Lakoff, Ronald Langacker, 

Leonard Talmy e Gilles Fauconnier. Lenz (2013, p. 36) ainda comenta que a 

publicação, em 1980, de Metaphors We Live By, de Lakoff e Johnson,  

[...] pode ser vista como um dos marcos da nova orientação, que 
ganhou corpo ao longo da década com os trabalhos de Lakoff (1987), 
Langacker (1987) e outros, culminando com a I Conferências em 
Linguística Cognitiva, em 1989, organizada por René Driven, na 
Alemanha, que estabeleceu definitivamente a área.  

A publicação de Metaphors We Live by (LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002) 

também é considerada uma obra seminal nos estudos contemporâneos da metáfora. 

Nesse livro, os autores postulam a ideia de que o pensamento humano é, sobretudo, 

estruturado metaforicamente, surgindo a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC).  

Aristóteles, o pioneiro a estudar questões referentes à metáfora em suas 

obras Poética e Retórica, apresentou-a como uma das mais importantes figuras de 

linguagem, a qual era atribuída a qualidade de ser uma ornamentação do discurso 

poético e persuasivo.  

Sob esse olhar investigativo, compreendia-se a metáfora como um desvio 

semântico da linguagem literal e um simples ornamento, sendo ignorado o seu valor 

cognitivo. Essa postura epistemológica para com os estudos da metáfora está 

embasada em um paradigma objetivista, no qual pares de oposição são 

apresentados de maneira dicotômica: razão versus emoção; literal versus figurado, 

assim como o que se busca é uma verdade absoluta.  
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Somente a partir da segunda metade do século XX um novo paradigma 

científico começou a surgir. A dicotomia objetividade (razão)/subjetividade (emoção) 

foi se enfraquecendo, levando Lakoff e Johnson ([1980]2002) a propor um ‘enfoque 

experiencialista’ – uma síntese desses pares de opostos, de maneira tal que a 

metáfora seria aquela que “une razão e imaginação, isto é, uma racionalidade 

imaginativa, essencial tanto para a ciência como para a literatura” (ZANOTTO et al., 

2002, p. 22). 

Assim, ela passou a ser compreendida, de acordo com Zanotto e Palma 

(1998, p. 168), como “uma operação cognitiva fundamental, constitutiva da 

linguagem e do pensamento”. Na obra Metaphors we live by, Lakoff e Jonhson 

([1980]/2002) apresentam a ideia de que o pensamento humano é estruturado 

metaforicamente. Eles concebem uma teoria por meio da qual discutem a natureza 

das metáforas no sistema conceptual humano, ou seja, a metáfora passa a ser 

compreendida mais como um fenômeno de pensamento e ação do que puramente 

linguístico.  

Para exemplificar esse funcionamento, vejamos como ocorre a 

conceptualização de AMOR COMO VIAGEM, que se reflete nas seguintes 

expressões linguísticas (LAKOFF, 1986 apud ZANOTTO, 2002, p. 24): “Veja a que 

ponto chegamos. Agora não podemos voltar atrás. Nós estamos numa encruzilhada. 

Nossa relação não vai chegar a lugar nenhum”.  

Essas expressões linguísticas relacionam-se a um conceito metafórico, o qual 

perpassa todas elas; ou podemos dizer que estão relacionadas a uma única 

metáfora conceptual, no caso AMOR É UMA VIAGEM. Portanto, há, na metáfora 

conceptual, um mapeamento de elementos conceituais referentes ao domínio fonte 

para o domínio alvo. Vejamos o mapeamento que resultou na metáfora conceptual, 

presente nessas expressões linguísticas, baseado no diagrama de Vilas Boas 

(2010):  
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Figura 1 – O processo de mapeamento da metáfora conceptual AMOR É UMA VIAGEM  

Fonte: LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002. 

 

 

Esses exemplos linguísticos revelam como os conceitos metafóricos (ou as 

metáforas conceptuais) fazem parte da linguagem cotidiana. É bem corriqueiro para 

nós vivenciarmos uma experiência em termos de outra, isto é, a TMC propõe que as 

metáforas conceptuais resultam de mapeamento de domínios, sendo um de origem 

(no caso, as viagens) e o outro, alvo (no caso, o amor). Portanto, nós entendemos 

um conceito em termos de outro.  

O mapeamento entre os domínios, por sua vez, é estruturado de forma 

sistemática, ocorrendo correspondências ontológicas e epistemológicas entre as 

entidades dos dois domínios. Exemplo: Os viajantes (domínio fonte) são os amantes 

(domínio alvo). Em suma, em AMOR É UMA VIAGEM, nós estruturamos amor em 

termos de viagem e mapeamos, para o domínio AMOR, elementos conceituais do 

domínio VIAGEM.   

Domínio Fonte 
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Problemas 
da viagem  
 
Destino 
da viagem  
 

Domínio Alvo 

Amantes 
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Dificuldades  
 
Objetivos  
 

VIAGEM AMOR 
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Desse modo, para Lakoff e Turner (1989), nós adquirimos os modelos 

culturais implícitos nas metáforas presentes em nosso cotidiano por meio de nossas 

experiências diretas ou por meio de nossa cultura, o que nos possibilita 

conceptualizarmos a vida e refletirmos sobre ela, auxiliando, até mesmo, na 

compreensão de conceitos tão abstratos e difíceis de lidar existencialmente, como 

tempo, morte e vida.  

Os conceitos metafóricos (ou as metáforas conceptuais) são inerentes ao 

pensamento e à linguagem, de forma a utilizarmos não só na linguagem cotidiana 

como também na poética. Lakoff e Turner (1989) observam que, por existirem esses 

conceitos metafóricos no nosso sistema conceptual cotidiano, é possível 

entendermos os que estão na linguagem poética, ou seja, nós compreendemos a 

metáfora poética ativando metáforas conceptuais. Segundo os autores (1989, p. xi - 

xii)  

Grandes poetas podem nos comunicar, porque eles usam os modos 
de pensamento que todos nós possuímos. Usando as capacidades 
que compartilhamos, os poetas podem iluminar nossa experiência, 
explorar as consequências de nossas crenças, desafiar os modos 
como nós pensamos e criticar nossas ideologias. Para entender a 
natureza e o valor da criatividade poética, nos é necessário 
compreender os modos que nós pensamos cotidianamente.29  

No intuito de compreender melhor essa relação entre as metáforas 

conceptuais e as metáforas poéticas, apresentarei um exemplo – o qual faz parte de 

nosso sistema conceptual e encontramos no texto literário –, no caso PESSOAS 

SÃO PLANTAS. Em outras palavras, os diversos estágios da vida pelos quais 

passamos ao longo do tempo – infância, maturidade, velhice e morte – são 

compreendidos como estágios e partes de uma planta, sendo tal conceptualização 

explorada por diversos autores nas metáforas poéticas.  

																																																																				
29 Cf.: original, em inglês: “Great poets can speak to us because they use the modes of thought we all 
possess. Using the capacities we all share, poets can illuminate our experience, explore the 
consequences of our beliefs, challenge the ways we think, and criticize our ideologies. To understand 
the nature and value of poetic creativity requires us to understand the ordinary ways we think”.  
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Lakoff e Turner (1989, p. 6) consideram que, 

Nesta metáfora, pessoas são vistas como plantas em relação ao 
ciclo da vida – mais precisamente, elas são vistas como aquela parte 
da planta que floresce e então murcha ou declina, tais como folhas, 
flores, e fruto, embora às vezes a planta toda é vista como 
florescendo ou declinando, assim como a grama ou o trigo.30  

Dessa maneira, quando realizei a vivência do Pensar Alto em Grupo, com o 

poema Rosa31, de Cecília Meireles, uma leitora (Marta) construiu, pouco a pouco, a 

leitura metafórica de que a ‘rosa é a autora Cecília Meireles’, ativando, portanto, o 

sentido da metáfora conceptual PESSOAS SÃO PLANTAS, a qual está presente 

não só na linguagem cotidiana (exemplos: Fulano é um brotinho! Ela está na flor da 

idade! Ele está murchando.), mas também se encontra na criação e na 

compreensão das metáforas poéticas dos textos literários (SUGAYAMA, 2016).  

Vejamos como isso ocorreu na leitura de Marta do poema, quando ela 

começou a inferir, de forma mais consciente e reflexiva, a presença da metáfora 

conceptual PESSOAS SÃO PLANTAS, no poema Rosa: “quando eu li eu pensei na 

Cecília Meireles no primeiro momento né... A sensação que eu tive é que... de 

reconhecimento da obra dela... o tempo de flor de esplendor de reconhecimento”.   

A partir desse comentário, podemos notar que Marta não está mais 

interpretando a rosa no domínio fonte (LAKOFF; JOHNSON, 2002), ou seja, os 

estágios de vida da poetisa foram mapeados, a partir de inferências metafóricas, 

como ciclos de vida de uma planta.  

Assim, o trecho do poema “o tempo de esplendor” da flor (domínio fonte) 

passou a ser compreendido como o estágio, na vida de Cecília Meireles, em que ela 

foi reconhecida por seus belos poemas, isto é, assim como o estágio da planta em 

floração remete ao ápice da beleza da flor (domínio fonte), os poemas de Cecília 

Meireles, por sua beleza, também foram apreciados em um determinado momento 

de sua vida pelo público.   
																																																																				
30 Cf.: original em inglês: “In this metaphor, people are viewed as plants with respect to the life cycle – 
more precisely, they are viewed as that part of the plant that burgeons and then withers or declines, 
such leaves, flowers, and fruit, though sometimes the whole plant is viewed as burgeoning and the 
declining, as with grass or wheat”.   
31 “Vim pela escada de espinhos. / (Mais durável esse esforço / que o esplendor.) / Depois de 
ascensão tão longa, / Qualquer vento, qualquer chuva / Converte-me em queda e pó. / Quando se vê 
a coroa / Que eu trazia, já não sou. / Entre espinhos e derrotas, / qual é o meu tempo de flor?” 
(MEIRELES, 2005, p. 54).  
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A leitora ainda prosseguiu desenvolvendo sua interpretação: “porque também 

para toda pessoa que expõe, né... se expõe no mundo assim todo artista seja 

escritor artista atriz de filmes etc. tem um tempo de esplendor e às vezes um tempo 

de que/de pó né”. No poema, também há um trecho no qual está representado o 

estágio de declínio da planta – “tempo de queda e de pó” (domínio fonte) – o qual 

levou a leitora a compreendê-lo, a partir de um raciocínio inferencial metafórico, 

como uma possível época de falta de reconhecimento da obra poética de Cecília 

Meireles (domínio alvo).  

Em suma, a leitora descobriu o referente metafórico, isto é, os ciclos de vida 

de uma mulher estão personificados nos ciclos de vida de uma planta, a rosa, 

ativando a metáfora conceptual PESSOAS SÃO PLANTAS, pois, de acordo com 

Lakoff e Turner (1996, p. 38), “uma personificação é uma metáfora”.  

Dessa maneira, como podemos notar, a teoria da Metáfora Conceptual 

(LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002) auxiliou a investigação de um aspecto da 

compreensão da metáfora poética, quando é ativado um conhecimento que o leitor 

já tem, isto é, quando o leitor possui e ativa a metáfora conceptual (LAKOFF; 

TURNER, 1989).  

Entretanto, há casos em que o leitor não possui internalizadas algumas 

metáforas conceptuais, pois a cognição não é igualmente distribuída no mundo 

sociocultural (GIBBS, 1999), ou seja, elas não estão presentes em todas as mentes 

dos leitores, de modo que aqueles que não as possuem deverão construir esse 

sentido metafórico em estágios, num processo de leitura ascendente.32  

No que se refere à compreensão de histórias (narrativas), também me apoio 

em uma abordagem teórica da Linguística Cognitiva, na qual a linguagem figurada é, 

sobretudo, um modo de conceptualizarmos a nossa vida cotidiana. Nessa 

perspectiva, apresento as reflexões, realizadas por Turner (1996; 2008), sobre 

história, projeção e parábola.  

 

 

																																																																				
32 Segundo Kato (2007, p. 50) “o processamento ascendente (bottom-up) faz uso linear e indutivo das 
informações visuais, linguísticas, e sua abordagem é composicional, ou seja, constrói o significado 
por meio de análise e síntese do significado das partes”.  
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3.3 A MENTE LITERÁRIA: HISTÓRIA, PROJEÇÃO E PARÁBOLA NA 

PERSPECTIVA DA LINGUÍSTICA COGNITIVA  

 

 

Antes de iniciar a apresentação da teoria de Turner (1996; 2008) sobre a 

parábola (a qual envolve história e projeção), retomo brevemente uma apresentação 

de sua definição, a qual veremos que não é tão fácil de ser conceituada de um único 

modo, pois tal figura de linguagem narrativa por vezes é tomada como sinônimo de 

alegoria, apólogo e até mesmo fábula, como podemos ver na definição do dicionário 

de termos literários (MOISÉS, 2013, p. 347):  

Narrativa curta, não raro identificada com o apólogo e a fábula, em 
razão da moral, explícita ou implícita, que encerra, e da sua estrutura 
dramática. Todavia, distingue-se das outras duas formas literárias 
pelo fato de ser protagonizada por seres humanos. Vizinha da 
alegoria comunica uma lição ética por vias indiretas ou simbólicas: 
numa prosa altamente metafórica e hermética. 

Turner (1996; 2008) para se referir à narrativa figurada, nomeou-a de 

parábola, a qual, a meu ver, parece dar um enfoque maior ao processo de 

construção de sentidos de uma narrativa quando é projetada em outra, em vez de 

dar um enfoque à categorização desse tipo de narrativa, como fazem os estudos 

literários (na fábula, as personagens da narrativa são animais; no apólogo, seres e 

objetos; na parábola, seres humanos). O estudo de Mark Turner sobre parábola tem 

como preocupação central defender a ideia de que esta não representa apenas um 

tipo de texto literário, mas uma parte fundamental de nosso sistema conceptual.  

Assim, a partir de uma definição calcada, sobretudo, no funcionamento da 

projeção da narrativa figurada, pode-se incluir uma série de textos que envolvem 

essa dinâmica de uma história ser projetada em outra: fábula, contos de fadas, 

prosas-poéticas (épicos), apólogo, as quais têm em comum o fato de servirem como 

uma história fonte, na qual seus elementos podem ser projetados para uma história 

alvo do leitor/ouvinte, a fim de que este deslinde os sentidos do texto em relação ao 

seu contexto a partir de raciocínios inferenciais analógicos, metonímicos e 

pragmáticos. 
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Segundo Turner (1996), alguns críticos literários observaram a presença do 

funcionamento da parábola em trabalhos literários, Faerie Queene (A Rainha das 

Fadas, poema épico alegórico do escritor inglês Edmund Spenser, publicado na 

década de 1590); The Rime of the Ancient Mariner (O Conto do Velho Marinheiro, 

poema que relata eventos sobrenaturais vivenciados por um marinheiro durante uma 

longa viagem pelo mar, escrito por Samuel Taylor Coleridge, entre 1797-1799); 

Through the looking (Alice através do espelho, continuação célebre de Alice no país 

das maravilhas, de Lewis Carrol, de 1871); e The Waste Land (A Terra desolada, 

poema modernista símbolo da civilização sem rumo do Pós-Primeira Guerra, de T. 

S. Eliot, publicado em 1922) dentre outros. 

No caso de minha pesquisa, investigo o funcionamento da parábola no texto-

objeto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, que possui uma linguagem figurada, na 

qual encontramos metáforas, metonímias e até mesmo símbolos, os quais são 

interpretados pelos leitores empíricos, permitindo que os elementos da narrativa 

sejam compreendidos, a partir de diferentes contextualizações possíveis do conto na 

vida do sujeito leitor, gerando, portanto, múltiplas leituras. 

Turner (1996), ao seguir a linhagem teórica cognitiva de Lakoff e Johnson 

([1980]2002), reivindica que a parábola não representa apenas uma narrativa 

figurada, mas é, sobretudo, o modo como conceptualizamos a nossa vida cotidiana. 

A história é apresentada como um princípio básico da mente, pois muitas de nossas 

experiências (nosso conhecimento e nosso pensamento) estão organizadas como 

histórias.  

Dessa maneira, o autor utiliza a palavra parábola como um instrumento 

indispensável do pensamento cotidiano. A respeito de seu modo particular de utilizar 

essa palavra, Turner (1996, p. 7)33 esclarece: 

Eu uso a palavra parábola neste modo inconvencional, para chamar 
atenção sobre a ideia errônea que eu espero corrigir de que a mente 
cotidiana tem pouco a ver com a literatura. Embora os textos 
literários possam ser especiais, os instrumentos do pensamento 
utilizados para inventá-los ou interpretá-los são básicos para o 
pensamento cotidiano.   

																																																																				
33 Cf.: original em inglês: “I use the word parable in this unconventional way to draw attention to a 
misconception I hope to correct, that the everyday mind has little to do with literature. Although literary 
texts may b especial, the instruments of thought used to invent an interpret them are basic to everyday 
thought” (TURNER, 1996, p. 7).  
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Nessa perspectiva cognitiva, a parábola possibilita que o escopo mental de 

uma história seja amplificado por meio de sua projeção em outra, ou seja, uma 

história nos auxilia na atribuição de sentido à outra. Portanto, essa projeção de uma 

história em outra, a parábola, é, sobretudo, um princípio cognitivo básico que se 

apresenta em toda parte, desde simples ações como sentar em uma cadeira até 

criações literárias sofisticadas.  

A parábola começa com uma imaginação narrativa. A compreensão de um 

complexo de objetos, eventos e atores, organizados pelo nosso conhecimento como 

histórias. Dessa forma, combinam-se a história com a projeção para que uma 

história seja projetada em outra, já que a essência da parábola é essa intrincada 

combinação de duas formas básicas de conhecimento – história e projeção. 

Segundo Turner (1996, p. 5)34 

Essa clássica combinação produz um de nossos processos mentais 
mais perspicazes para construir sentidos. O desenvolvimento do 
gênero parábola não é nem acidental nem exclusivamente literário: 
isso decorre inevitavelmente de nosso sistema conceptual.  

Portanto, como podemos notar as parábolas literárias são, antes de tudo, um 

artefato de um processo mental que combina história e projeção. Os provérbios, por 

exemplo, também exploraram esses princípios operadores da “mente literária”, uma 

vez que encontramos uma história condensada e implícita que deve ser interpretada 

através da projeção. Exemplo: “Quando o gato está ausente, os ratos fazem a 

festa!”.  

Em casos como esse, a história alvo (a história que precisamos compreender) 

não é mencionada claramente, o que nos impele a colocar em prática a nossa hábil 

capacidade de usar ambas, a história e a projeção, a fim de projetarmos a história 

fonte visível na história alvo oculta.  

																																																																				
34 Cf.: original em inglês: “This classic combination produces one of our keenest mental processes for 
constructing meaning. The evolution of the genre of parable is thus neither accidental nor exclusively 
literary: it follows inevitably from the nature of our conceptual systems” (TURNER, 1996, p. 5).  
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Ao proferirmos o provérbio “Quando o gato está ausente, os ratos fazem a 

festa!”, em um escritório, por exemplo, tal história fonte pode ser projetada em uma 

história de chefe e trabalhadores; ou, se proferirmos, numa sala de aula, pode ser 

projetada numa história de professor e alunos; e, até mesmo, pode ser projetada 

numa história de infidelidade, caso nos refiramos a uma relação afetiva-sexual 

extraconjugal.  

Tal provérbio – assim como os demais, “Olhe antes de saltar”; “Não fique 

entre o cachorro e seu osso”; “Antes um pássaro na mão do que dois voando”– 

sugere uma história abstrata que se aplica indefinidamente a diversas histórias alvos 

em diferentes contextos.  

Porém, no cotidiano, não conseguimos notar o funcionamento complexo e a 

importância vital desses princípios da mente (história, projeção e parábola). 

Aparentemente, interpretamos e construímos os sentidos com certa facilidade, como 

se não tivéssemos realizando nenhum trabalho cognitivo. Todavia, de um ponto de 

vista científico, que procura investigar tais fenômenos da mente literária, o que se 

tem revelado é a utilização de um conhecimento inconsciente complexo.  

Segundo Turner (1996), a imaginação narrativa e sua projeção – a parábola – 

são instrumentos fundamentais do pensamento; e as capacidades racionais são 

dependentes delas, já que essa configura nossa principal maneira de: 1) 

predizermos possíveis consequências de nossas ações; 2) avaliarmos com 

sabedoria se tais consequências serão positivas ou negativas; 3) planejarmos metas 

a serem atingidas, ou seja, construirmos um caminho narrativo de ações que nos 

conduzem de uma presente situação para um futuro planejado; 4) explicarmos como 

algo surgiu, já que é possível traçarmos um caminho narrativo de um estado a priori 

compreendido a um estado que necessitamos explicar.  

Desse modo, a imaginação narrativa é indispensável e fundamental para a 

nossa vida cotidiana. Por exemplo, se vemos alguém pegar uma pedra e depois 

arremessá-la contra nós, não precisamos esperar a pedra nos atingir, pois podemos 

reconhecer uma pequena história espacial e somos capazes de responder a ela.  

Em outros termos, quando abaixamos para não sermos atingidos é porque 

um padrão realizado nos diz um final possível de uma história na qual somos 

acertados por uma pedra, uma vez que foi possível acioná-lo e projetá-lo numa nova 

experiência de que algo vai nos acertar, reconhecendo-o como similar àquele evento 

cujo final conhecemos e sabemos que será desagradável para nós.  
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Portanto, histórias, projeção e parábola trabalham para nós, tornando nossa 

vida possível, sendo tal combinação a raiz do pensamento humano. As histórias são 

atividades mentais essenciais que produzem nossas experiências, porém, raramente 

notamos sua presença e como operam, já que somos absorvidos pelas próprias 

experiências. Em nosso dia a dia, por exemplo, há pequenas histórias de eventos no 

espaço – as narrativas espaciais: o vento soprar as nuvens através do céu, uma 

criança jogar uma pedra, a mãe colocar o leite no copo, a baleia nadar através do 

oceano, etc.  

Essas histórias, que a nossos olhos podem parecer banais quando 

comparadas com as narrativas literárias, permitem experiências pessoais coerentes. 

Em outras palavras, por causa da pequena história de alguém colocar o café em 

uma xícara, a qual ocorre bilhões de vezes ao dia em todo o mundo, não temos uma 

experiência caótica, porque por meio dessa pequena história espacial podemos 

atuar adequadamente no mundo em que estamos inseridos.  

Desse modo, essas pequenas histórias são conhecimentos que não notamos, 

mas que fazem a nossa vida possível em termos de experiência. Por essa razão, 

não precisamos nos preocupar com nossos movimentos ou nossas interações com o 

mundo, pois recorremos a essas histórias internalizadas e confiamos absolutamente 

nelas.  

As pequenas histórias de diversos eventos no espaço são, sobretudo, 

invenções humanas essenciais, isto é, embora sejam inventivas construções da 

mente, elas não são opcionais, pois a necessidade biológica e a necessária 

experiência de qualquer criança humana normal inevitavelmente produzirão uma 

capacidade para a elaboração dessas histórias. Desse modo, segundo Turner 

(1996, p. 14),35 “Nosso núcleo de histórias indispensáveis não somente podem ser 

inventadas, como elas devem ser inventadas se nós precisamos sobreviver e termos 

vidas humanas”.  

Para uma melhor compreensão do estatuto inventivo das histórias, Turner 

(1996) contrasta-as com outras representações alternativas do mundo a partir do 

seguinte exemplo: quando observamos alguém sentando numa cadeira, vemos o 

que a física não pode reconhecer, no caso, um agente animado que performa um 

																																																																				
35 No original, em inglês: “Our core indispensabçe stories not only can be invented, they must be 
invented if we are to survive and have human lives” (TURNER, 1996, p. 14). 
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ato intencional, envolvendo categorias em escala humana básicas de eventos como 

sentar e objetos como cadeira.  

Como podemos notar, a representação de mundo que a física oferece omite a 

ação, o motivo, a intencionalidade e uma série de estruturas que constituem parte do 

sistema conceptual de qualquer um. Os elementos básicos da física não estão 

enlaçados em uma escala humana; sentar e cadeira são elementos de histórias, 

mas não o são da física. Segundo Turner (2006, p. 14),36 “Onde a física oferece uma 

impenetrável mas acurada descrição física na forma de equação de ondas, a história 

oferece a Einstein sentar em uma cadeira”.  

Essas pequenas histórias cotidianas são, na verdade, integrações complexas 

e dinâmicas de objetos, atores e eventos, como, por exemplo: no evento de sentar, 

há um objeto (cadeira) e um ator (aquele que se senta sobre a cadeira). 

Categorizamos um ator como pertencente à categoria de pessoa, um objeto como 

pertencente à categoria de cadeira, sendo possível reconhecermos o que essa 

pessoa faz com a cadeira como pertencente à categoria de sentar.  

Entretanto, para que possamos reconhecer essas pequenas histórias 

espaciais é necessário não somente identificarmos os objetos envolvidos nos 

eventos, mas também as sequências dessas situações. Por exemplo: a mão de um 

adulto (um pai) agarra um objeto e o move para uma posição na frente de uma 

criança; a mão solta; a mão recua; a criança toca o objeto; colocando-o dentro da 

boca; a criança mastiga e engole etc.  

A todo momento, ações como alimentar alguém (exemplo anterior, no qual um 

adulto alimenta uma criança) podem diferir em detalhes, entretanto, nós 

reconhecemos os objetos e os eventos como essencialmente os mesmos e 

pertencentes à mesma categoria, ou seja, nós apreendemos uma história genérica.  

Nossas experiências são singulares em relação aos detalhes, mas damos 

sentidos a elas como constituições de um repertório de pequenas histórias 

espaciais, que se repetem várias vezes ao longo de nossas vidas. Assim, 

compreendemos nossa experiência nesse modo, pois evolutivamente construímos 

aprendizagens para distinguir objetos de eventos, combinando-os numa pequena 

história espacial em escala humana de forma útil para nós, dado que possuímos 

dimensões corpóreas humanas. 
																																																																				
36 No original, em inglês: “Where physics offers na impenetrable but accurate physical description in 
the form of a wave equation, story offers Eisnstein sitting in a chair”.   
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Dessa maneira, podemos notar que as histórias espaciais (envolvendo 

evento, objetos e atores) e sua projeção parabólica em outras histórias são o 

coração da cultura e do conhecimento humano, uma vez que histórias-evento 

complexas e não familiares são suscetíveis de captar a projeção de histórias-ação 

simples que já nos são conhecidas. 

Um tipo de projeção extremamente fundamental acha-se na de história-ação 

para história-evento. Lakoff e Turner (1989), na obra More than a cool reason, já 

haviam apresentado esse tipo de projeção em que um domínio alvo de um evento 

recebe a projeção de um domínio fonte, no qual há uma ação, resultando na 

metáfora conceptual EVENTOS SÃO AÇÕES.  

Turner (1996), em The Literary Mind, retoma essa discussão, nomeando os 

domínios como história-ação e história-evento. Em outros termos, a história fonte é 

uma história ação e a história alvo é um tipo de evento. Nós podemos observar um 

exemplo desse tipo de parábola nas primeiras linhas da Odisseia, na qual Homero 

se refere aos pensamentos de Odisseu37 e ao destino triste de seus companheiros 

de bordo com o qual velejou regressando à ilha de Ítaca.  

Vejamos o trecho selecionado e analisado por Mark Turner (1996, p. 27) 

sobre o funcionamento dessa projeção parabólica de uma história ação em uma 

história evento: 

Muitos foram os homens cujas cidades Odisseu conheceu e cujas 
mentes ele veio a conhecer. / Muitas foram as preocupações pelas 
quais ele sofreu intimamente pelo mar. / Ansiando por sua própria 
vida e o retorno de sua tripulação. / Ele não poderia salvá-los, 
embora o quisesse. Suas próprias loucuras cegas os destruíram. / 
Estúpidos, eles comeram o gado de Apollo. / Mas Apollo tirou deles o 
dia de seu regresso.38 

																																																																				
37 Turner (1996) opta por traduzir o nome do herói da Odisseia por Odisseu (Odysseus), lembrando 
que a tradição latina o traduz por Ulisses.   
38 Cf.: original em inglês: “Many were the men whose cities Odysseus learned and whose minds he 
came to know. / Many were the cares he suffered inwardly upon the sea. / Hoping for his own life and 
the return of his crew. / He could not save them, although he wanted to. / Their own blind folly 
destroyed them. / Idiots, they ate the cattle of Apollo. But Apollo took from them the day of their return” 
(TURNER, 1996, p. 27).  
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Os companheiros de bordo de Odisseu voltaram da guerra de Troia, 

velejando com ele para Ítaca, mas em suas errâncias morreram de diversas 

maneiras e situações – nenhum voltou para Ítaca; muitos eventos de morte 

ocorreram nessa elaborada história de viagem, mas não há nenhuma clareza em 

relação ao que ou quem foi responsável por elas.  

Diante disso, Homero escolhe apresentar essa história-evento complexa de 

diversas mortes em uma viagem, utilizando-se de uma parábola. Tal situação recebe 

a projeção de uma história-ação simples na qual há um ator, Apollo, o responsável 

por todas as mortes dos marinheiros. 

A história fonte é uma história-ação não de uma viagem, mas sim de uma 

manipulação física de um objeto por um ator: Apollo, deus-sol “tira” “algo” dos 

companheiros de bordo de Odisseu, isto é, o que ele tirou foi conceptualizado como 

um objeto, no caso, o dia do regresso deles.  

Logo, nessa construção literária encontramos uma parábola que projeta 

intrincadamente uma história de manipulação física para uma história de viagem, o 

que nos leva à constatação de que tais projeções parabólicas ocorrem na literatura, 

uma vez que são indispensáveis para a nossa mente operar no dia a dia. 

Na conceptualização cotidiana, geralmente projetamos uma história-ação 

para uma história-evento espacial. Dizemos, por exemplo, que “uma máquina de 

xerox mastigou um documento”, constatando, portanto, que a história alvo é um 

evento espacial e físico sem um ator: um documento é danificado em uma máquina 

de xerox; já a história fonte é uma ação espacial e física com um ator: alguém 

mastiga a comida.  

Assim, nós entendemos a história-evento alvo de “danificar” pela projeção de 

uma história de comer. Mastigar na história fonte é projetado para o processo 

mecânico de fotocopiar no domínio alvo, isto é, uma história-ação de comer é 

projetada parabolicamente para uma história-evento de dano. 
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Ainda é possível ocorrer a projeção de uma história ação espacial para um 

evento história não espacial. Mark Turner (1996) nos dá o exemplo de um evento de 

morte – morrer – que não é essencialmente uma história espacial, mas que recebe 

sua projeção parabólica: na tragédia Alceste, de Eurípedes, Apollo possibilitou a 

Admeto que vivesse além daquele momento em que morria desde que encontrasse 

alguém para morrer em seu lugar. Sua esposa, Alceste, pesarosa, voluntaria-se para 

ocupar o lugar fúnebre do marido.  

Há um esquema de imagem39 que enquadra o evento associado ao padrão 

conceptual de morte: algo que existiu vai para fora da existência para sempre, assim 

como há um esquema de imagem associado ao conceito padrão de partida sem 

possibilidade de volta: alguém que está presente desaparece para sempre. Dessa 

maneira, a estrutura do esquema de imagem que enquadra o evento de morte está 

de acordo com a estrutura de uma imagem esquemática do evento de partida; por 

isso, a projeção da história-ação para a história-evento não cria um conflito no 

domínio alvo.   

Em síntese, a metáfora conceptual EVENTOS SÃO AÇÕES nos guia a 

projetarmos uma história de ação para um evento-história de qualquer tipo, 

possuindo ou não um ator. A ação projetada é usualmente uma ação corporal e o 

evento alvo pode ser ou não espacial, como podemos observar na história de 

mastigar projetada em uma história de dano; na história de partida projetada em 

uma história de morte (na tragédia de Alceste); e na história de uma pessoa 

tomando um objeto físico de outra projetada na história épica da morte dos 

marinheiros de Odisseu (na Odisseia). 

No caso da minha pesquisa, a metáfora literária que perpassa toda narrativa 

de A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, é a metáfora ancestral do tecer. A autora 

trabalha de forma poética uma metáfora que há milênios nos é conhecida, na qual 

concebemos a criação da vida como uma atividade têxtil. Desse modo, notamos 

que, para concebermos VIVER COMO TECER, houve em determinado momento de 

nossa história primitiva a projeção da história-ação espacial de tecer na história-

evento complexa de vivermos a nossa vida.  

																																																																				
39 Os esquemas de imagem são esqueletos de padrões que ocorrem em nossa experiência sensorial 
e motora, tais como: movimentar-se durante o trajeto; os limites de um interior, equilíbrio e simetria 
etc. Exemplo: Nós experenciamos muitas coisas como recipientes: uma garrafa, um carro, armários, 
xícara, etc, de maneira que dois dos nossos mais importantes recipientes são a cabeça e o corpo 
(TURNER, 1996).  
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Em outras palavras, a trivial história espacial de tecer que era tão frequente 

nas sociedades arcaicas parece sempre ter exercido um certo fascínio sobre nós, de 

maneira a ter sido utilizada para ‘enquadrar’ a nossa misteriosa capacidade de 

criação da vida. A respeito da importância das atividades manuais nas sociedades 

tradicionais e sua participação na elaboração de mitos, contos de fadas e outros, 

como uma linguagem figurada, Gago (2010) comenta:  

Em muitos mitos de origem, a criação do universo resulta de 
atividades técnicas, como modelar a argila, talhar a madeira ou tecer. 
A tecelagem aparece como um símbolo recorrente da criação, tanto 
do universo como da vida humana.  O próprio Cosmos, segundo 
Eliade, é concebido como um tecido, como uma enorme rede. “No 
Cosmos, como na vida humana, tudo está ligado através de uma 
textura invisível. [...] Certas divindades são as mestras desses ‘fios’ 
que [...] constituem uma vasta ‘amarração’ cósmica (ELIADE, 1991, 
p. 112 apud GAGO, 2010). 

Em suma, a projeção parabólica realizada de uma história a outra nos leva a 

uma compreensão diferenciada da construção dos sentidos. Tipicamente 

concebemos os conceitos como pacotes, dando-lhes rótulos: vida, casamento, 

nascimento, morte, eletricidade, tempo, amanhã, o que nos dá a impressão de que 

são estáveis e bem localizados.   

No entanto, ao olharmos para o funcionamento da parábola, encontraremos 

uma visão diferente dos sentidos; eles surgem de conexões que atravessam 

diversos espaços mentais. Segundo Turner (1996, p. 57),40 

Sentido não é um depósito em um conceito-contêiner. Ele é vivo e 
ativo, dinâmico e distribuído, construído para propósitos locais de 
conhecimento e ação. Sentidos não são objetos mentais confinados 
em lugares conceptuais, mas em vez disso, são operações de 
projeção complexas, amarradas, ligadas, combinadas e integradas 
através de múltiplos espaços.  

																																																																				
40 Cf.: original em inglês: “Meaning is are not a deposit in a concept-container. It is alive and active, 
dynamics and distributed, constructed for local purposes of knowing and acting. Meanings are not 
mental objects bounded in conceptual places but rather complex operations of projection, binding, 
linking, blending, and integration over multiple spaces. Meaning is parabolic and literary (TURNER, 
1996, p. 57). 
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Até o presente momento, observei que a parábola carrega o sentido da 

narrativa através de pelo menos dois espaços mentais (a história-ação fonte para a 

história-evento alvo). Contudo, outros espaços mentais podem ser envolvidos, de 

modo que esse processo de adição de mais espaços mentais consiste em um dos 

aspectos mais importantes da parábola. Para compreendermos melhor como isso 

ocorre, a próxima seção apresentará o papel dos diversos espaços mentais nas 

mesclagens conceptuais na formação das narrativas figuradas.  

 

 

3.3.1 As mesclagens conceptuais e os espaços mentais na formação de narrativas 

figuradas  

 

 

Gibbs e Colston (2012) comentam que um grande desenvolvimento nos 

estudos sobre o sentido figurado é o surgimento da Teoria da Mesclagem 

Conceptual, de Gilles Fauconnier e Mark Turner (2002), apresentada na obra The 

Way We Think.  

Nesse estudo, os autores propõem uma teoria que amplifica o escopo 

investigativo da Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, [1980]2002), 

oferecendo vantagens para a interpretação de situações que envolvem “múltiplos 

domínios, podendo ser instrumento de análise de situações consideradas como mais 

complexas, nas quais os mapeamentos não seriam tão diretos” (SILVA, 2013, p. 38) 

– como são apresentados pela teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 

[1980]2002).  

Na Teoria da Mesclagem Conceptual (blending), os espaços mentais são 

ativados durante o pensamento e a comunicação, isto é, múltiplos espaços mentais 

participam no processo de mapeamento envolvido na cognição e em muitos 

aspectos do uso da linguagem, tais como: a fala e a compreensão da linguagem 

figurada. 
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Fauconnier e Turner (2002) chamaram a atenção para essa operação 

cognitiva fundamental para nós, seres humanos, que é a nossa capacidade de 

agrupar uma diversidade de espaços mentais e, a partir desse processo, criar novos 

espaços mentais que possuem uma estrutura emergente. Em outras palavras, os 

espaços mentais projetam-se para um espaço mesclado separado, dando origem a 

uma nova estrutura emergente que é, em certa medida, nova e distinta dos 

significados fornecidos por cada espaço de entrada (GIBBS; COLSTON, 2012).  

Logo, a teoria da Mesclagem Conceptual passa a ser compreendida como 

uma operação cognitiva que envolve dois espaços input que equivalem, por sua vez, 

aos domínios fonte e alvo na Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 

[1980]2002) e um espaço genérico e um espaço da mescla.  

Nos espaços input, há elementos relacionados às nossas experiências, os 

quais, por sua vez, são mapeados e selecionados para compor o espaço da mescla. 

Já o espaço genérico compõe-se por elementos desses dois espaços input no que 

se refere a possuir aspectos comuns entre eles; enquanto que no espaço da mescla 

surge uma estrutura emergente, gerada a partir da projeção dos elementos dos dois 

espaços input, isto é, do mapeamento entre estes (SILVA, 2013).  

Os espaços mentais trazem representações parciais de elementos e relações 

entre eles num dado cenário que pode ser percebido, compreendido, imaginado, 

lembrado, sonhado. A estrutura de um espaço mental contém elementos tipicamente 

estruturados por frames, de maneira a serem interconectados e passíveis de 

modificações à medida que o pensamento e o discurso vão ocorrendo 

(FAUCONNIER; TURNER, 2002).  

Dessa maneira, segundo Fauconnier e Turner (2002), a dinâmica da 

mesclagem conceptual pode ser representada como na figura do diagrama abaixo, 

sendo que: 1) os espaços mentais são representados por círculos; 2) os elementos 

de cada espaço por pontos; 3) os mapeamentos por linhas; 4) as projeções por 

tracejados e a estrutura emergente por um quadrado: 
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Figura 2 – O processo de mesclagem  

Fonte: FAUCONNIER; TURNER, 2002, p. 46. 

 

 

O espaço da mescla não é apenas a somatória dos elementos mapeados 

(input 1 e input 2), mas é, sobretudo, um elemento emergente no qual as inferências 

não estão relacionadas a nenhum dos espaços input originais, e sim surgem de 

forma separada no espaço da mescla.  

Para melhor compreendermos como a teoria da mesclagem conceptual 

aborda a interpretação do sentido figurado, Gibbs e Colston (2012) apresentam a 

seguinte expressão metafórica: ‘Cirurgiões são açougueiros’ (GRADY; OAKLEY; 

COLSON, 1999), a qual pode ser explicitada nos termos da projeção do domínio 

fonte do açougue para o domínio alvo da cirurgia, como postulado tipicamente pela 

Teoria da Metáfora Conceptual, tal como segue no diagrama abaixo, baseado em 

Azevedo (2006, p. 41): 

 

  



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

Figura 3 – O mapeamento conceptual de CIRURGIÕES SÃO AÇOUGUEIROS 

Fonte: A autora. 

 

 

Entretanto, esse mapeamento, sozinho, não fornece uma informação crucial 

da interpretação da expressão metafórica: a inferência principal de que o cirurgião é 

um profissional incompetente. Na perspectiva da teoria da Mesclagem Conceptual, o 

sentido da metáfora é representado no espaço mesclado, o qual, por sua vez, herda 

algumas estruturas de cada um dos espaços input (GIBBS; COLSTON, 2012).  

Do espaço input fonte do açougue, encontramos os seguintes elementos 

herdados no espaço da mescla: o que faz o açougueiro, o uso de instrumentos para 

fatiar a carne etc. enquanto que do espaço input alvo de cirurgia, os elementos 

herdados no espaço da mescla são: o de uma pessoa sendo operada, a sala de 

cirurgia e outros. Dessa maneira, além de herdar a estrutura parcial de cada um 

desses espaços input, o espaço da mescla desenvolve um conteúdo emergente que 

surge a partir da justaposição dos elementos dos input.  

Açougueiro 
Carne animal 
Açougue 
Instrumento para 
corte 
Procedimento: corte 
Finalidade: corte 
da carne 
 

Cirurgião 
Paciente humano 
Sala de cirurgia 
Instrumentos 
cirúrgicos 
Procedimento: corte 
Finalidade: cura do 
paciente  
 

CIRURGIA 

Domínio Alvo 

AÇOUGUE 

Domínio Fonte 
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Além do mais, o espaço input do açougue projeta uma relação de meio-fim 

que é incompatível com a relação meio-fim do espaço input da cirurgia, pois que o 

objetivo do açougueiro é matar um animal e separar a carne de seus ossos; 

enquanto o do cirurgião é curar seus pacientes. Dessa maneira, ocorre uma 

incongruência entre os sentidos do açougueiro com os do cirurgião, produzindo uma 

inferência emergente de que o cirurgião é incompetente (GIBBS; COLSTON, 2012).  

Azevedo (2006, p. 41) elaborou o seguinte diagrama da mesclagem 

conceptual em relação à metáfora ‘Cirurgiões são açougueiros’: 

 

 

 
 

Figura 4 – Mesclagem conceptual de CIRURGIÕES SÃO AÇOUGUEIROS  

Fonte: AZEVEDO, 2006, p. 41. 
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Narrativas figuradas (fábulas, apólogos e outras) frequentemente mesclam 

dois espaços input (histórias), gerando incongruências em seus conteúdos, como a 

de animais que pensam, falam, sentem e agem genuinamente como seres 

humanos. Porém, esse tipo de incongruência muitas vezes não nos causa certa 

dificuldade de interpretação, como acontece em metáforas literárias41 que ocultam 

seu referente, exigindo, portanto, maior esforço cognitivo de interpretação do 

leitor/ouvinte.  

Para compreendermos melhor o papel da mesclagem conceptual, na 

formação de narrativas figuradas, apresentarei um exemplo literário, mencionado e 

analisado por Turner (1996, p. 1):42 a fábula do Boi e do Burro, presente na obra As 

mil e uma noites: 

Era uma vez um fazendeiro muito rico, que possuía muitos rebanhos 
de gado. Ele conhecia as línguas dos animais e dos pássaros. Em 
um dos seus estábulos ele mantinha um boi e um burro. No final de 
cada dia, o boi ia ao local onde o burro estava amarrado e 
encontrava-o bem limpo e regado; a manjedoura cheia de palha e 
cevada peneirada e o burro a mentir à vontade ao seu mestre, para 
que raramente o montasse. Aconteceu que um dia o fazendeiro ouviu 
o boi dizer ao burro: ‘Que afortunado é você! Eu estou desgastado 
com a labuta, enquanto você descansa aqui em conforto. Você come 
cevada bem peneirada e nada lhe falta. E é apenas eventualmente 

																																																																				
41 Zanotto, nos encontros de orientação da tese, tem afirmado que há vários tipos de metáforas, 
sendo que algumas exigem maior esforço cognitivo do leitor para a interpretação da linguagem 
figurada; assim como há metáforas que já nos são tão conhecidas a ponto de não termos dificuldades 
em interpretá-las, tal como ocorre com as metáforas básicas conceptuais. Na presente pesquisa 
sobre compreensão de uma narrativa figurada, o que tenho notado é que as figuras são facilmente 
interpretadas pelos leitores, a ponto de parecer que estes não sentem o impacto das incongruências, 
pois a característica da narrativa figurada é justamente ser projetada e adequada a diversos 
contextos, o que implica dizer que sua natureza é mais genérica e aberta, pois o intuito não é apenas 
cobrir diversas situações contextuais, mas também ser capaz de transmitir um ensinamento moral, 
ético e espiritual para um maior número de ouvintes/leitores. 
42 Cf.: original em inglês: “THERE WAS ONCE a wealthy farmer who owned many herds of cattle. He 
knew the languages of beasts and birds. In one of his stalls he kept an ox and a donkey. At the end of 
each day, the ox came to the place where the donkey was tied and found it well swept and watered; 
the manger filled with sifted straw and well-winnowed barley, and the donkey lying at his ease, for the 
master seldom rode him. It chanced that one day the farmer heard the ox say to the donkey: ‘How 
fortunate you are! I am worn out with toil, while you rest here in comfort. You eat well-sifted barley and 
lack nothing. It is only occasionally that your master rides you. As for me, my life is perpetual drudgery 
at the plough and the millstone.’ The donkey answered: ‘When you go out into the field and the yoke is 
placed upon your neck, pretend to be ill and drop down on your belly. Do not rise even if they beat 
you; or if you do rise, lie down again. When they take you back and place the fodder before you, do 
not eat it. Abstain for a day or two; and thus shall you find a rest from toil’. Remember that the farmer 
was there and heard what passed between them. And so when the ploughman came to the ox with his 
fodder, he ate scarcely any of it. And when the ploughman came the following morning to take him out 
into the field, the ox appeared to be far from well. Then the farmer said to the ploughman: ‘Take the 
donkey and use him at the plough all day!’” (TURNER, 1996, p. 1). 
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que o mestre monta em você. Quanto a mim, minha vida é uma 
perpétua escravidão no arado e no moinho’. O burro respondeu: 
‘Quando você for ao campo e a canga for colocada sobre o seu 
pescoço, finja estar doente e caia de barriga. Não suba mesmo se 
eles ainda lhe baterem; ou se você levantar caia novamente. Quando 
eles levarem você de volta e colocarem a forragem na sua frente, 
não a coma. Evite-a durante um ou dois dias; e, assim, você deverá 
encontrar um descanso para o trabalho árduo’. Lembrem-se que o 
fazendeiro estava lá e ouviu o que aconteceu entre os animais. E 
assim quando o lavrador foi levar ao boi sua forragem, ele comeu 
quase nada. E quando o lavrador veio na manhã seguinte para levá-
lo para o campo, o boi parecia estar longe de estar bem. Então o 
fazendeiro disse ao lavrador: ‘Pegue o burro e use ele no arado o dia 
todo!’. 

A partir dessa narrativa figurada (uma fábula), o vizir, conselheiro do rei 

Shahriyar, aconselha Sherazade, sua filha, a não empreender seu plano de casar 

com o rei, pois este matava todas as virgens com quem passava a noite, logo 

quando a aurora despontava no horizonte. Sherazade tinha o plano de salvar as 

mulheres do reino e de transformar a mente de Shariyar, que estava transtornada 

pela fúria da traição de sua ex-esposa.  

O vizir não diz de forma direta para a sua filha que é corriqueira a situação na 

qual pessoas, que estão vivenciando uma situação confortável e até mesmo ociosa, 

acabam se interessando por problemas alheios e que se Sherazade prosseguisse 

na intenção de executar seu plano, ela poderia ser punida gravemente. Em vez 

disso, ele conta uma história: “Era uma vez...”. O vizir apresenta uma história fonte 

(a fábula) que se projeta em outra história alvo, cujo principal ator é Sherazade, 

guiando-nos a compreensão sobre um possível futuro por meio da projeção da 

história do boi e do burro.  

A mesclagem conceptual envolvida nessa narrativa figurada é extensiva. A 

inferência principal, a ser construída pela cognição narrativa do leitor/ouvinte, é a de 

que o burro foi ludibriado por ele mesmo; que ele deveria ter sido capaz de prever 

que, na fazenda, o inevitável antecedente de moer e lavrar requer o trabalho de 

animais, de modo que se um animal é dispensado do trabalho outro deverá ser 

colocado em seu lugar. Logo, a falha do burro em prever a óbvia probabilidade de 

que iria sofrer uma punição nos evidencia que ele não foi tão esperto como 

imaginava a si mesmo; o leitor/ouvinte da fábula (no caso, Sherazade que ouve a 

fábula de seu pai) deverá inferir que a prepotência do burro o fez cego para o que 

lhe aconteceria.  
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Dessa maneira, notamos que há uma advertência implícita na fábula a ser 

construída pelo ouvinte, a partir de um raciocínio inferencial, à medida que o 

leitor/ouvinte compreende a narrativa figurada. Segundo Turner (1996), as 

inferências da história não estão construídas nem na fonte, nem no alvo, e sim num 

espaço mesclado, onde animais possuem características humanas. Essa 

mesclagem ainda inclui informações abstratas, tomadas como aplicadas, ambas, na 

fonte e no alvo (espaço genérico da mescla); e informações específicas de ambas, 

fonte e alvo, são projetadas para o espaço mesclado. 

Em outras palavras, o cenário de lavrar e moer na fazenda, como atividades 

anteriores, as quais não podem ser evitadas, e a classificação do boi e do burro 

como animais que as executam vem do espaço input fonte. Assim, podemos deduzir 

que quando o boi é dispensado, o burro inevitavelmente o substituirá, uma vez que o 

burro é um animal apto a lavrar, sendo essas informações provenientes do espaço 

fonte. 

Todavia, para obter as inferências principais também é necessário que o 

burro seja inteligente, astuto e capaz de articular um plano complexo para o boi, 

executando-o. Essa informação, entretanto, é derivada do espaço input alvo. Dessa 

maneira, o espaço mesclado incorpora intencionalidade, planejamento, conversa, 

probabilidade e surpresa, provindos do espaço alvo, de modo a obter como 

resultado uma mescla sui generis, na qual animais são simultaneamente bestas de 

carga e agentes intencionais com capacidades sofisticadas. 

A estrutura central desse espaço mesclado não vem de um espaço fonte 

isolado. O espaço mesclado tem, por exemplo, uma estrutura causal que não pode 

ser proveniente da fonte (a fazenda). O pensamento do burro, que leva a um plano, 

que leva à sua execução, que leva à suspensão do boi do trabalho, que leva ao 

sofrimento do burro – uma estrutura causal – não pode vir do espaço input de 

animais de fazenda que não possuem capacidade de planejamento.  

A única relação causal que pode ser decorrente no espaço fonte da fazenda 

que contém animais é aquela entre o trabalho do boi e o uso do burro como um 

animal que pode lavrar. O espaço mesclado também tem uma estrutura modal (de 

possibilidade, capacitação etc.) que não pode vir do espaço fonte: a astúcia do burro 

o torna capaz de criar um plano e sua fala, de ser capaz de comunicar, mas, como 

sabemos, animais de fazenda não são astutos dessa maneira e muito menos se 

comunicam através da fala.  
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O vizir tem a intenção de projetar a estrutura modal causal desenvolvida na 

fábula, para a história de Sherazade e Shariyar, assim como ele quer projetar os 

agentes na mescla (os personagens da fábula) vinculando-os a um julgamento a 

respeito do plano de Sherazade. Assim, a inferência principal na mescla, a do 

planejador cego que causou seu próprio sofrimento, motivado por seu orgulho e 

seus planos, é projetada, pelo vizir, no alvo, posto que ele procura dissuadir sua filha 

de se casar com Shariyar. 

Em suma, as inferências não podem ser projetadas diretamente da fonte 

(fábula) para o alvo (contexto de Sherazade), pois ela não existe na fonte. Em vez 

disso ela é construída no espaço mesclado da linguagem figurada (animais que 

falam) e então projetada para o alvo (contexto de Sherazade).  

Um espaço mesclado tem espaços mentais que são projetados parcialmente 

para ele e é possível que este desenvolva uma estrutura emergente própria, sendo 

possível projetar essa estrutura de volta para os espaços mentais, ou seja, espaços 

mentais não são somente fornecedores de projeção para o espaço mesclagem, mas 

também receptores de projeções que voltam do espaço mesclado.  

Por exemplo, na fábula do boi e do burro, o agente específico no espaço 

mesclado, que desenvolve um plano astuto, possui quatro pernas, orelhas enormes, 

come cevada, dorme sobre a palha peneirada e fala. Porém, não projetamos os 

atributos específicos – quatro pernas, orelhas enormes, come cevada, dorme sobre 

a palha peneirada – para Sherazade no espaço alvo. Nós apenas projetamos a fala, 

ou melhor, a fala volta da mescla para o alvo do qual ela veio.  

O trabalho dos espaços mesclados, portanto, envolve também ‘disanalogias’ 

entre a fonte e o alvo, já que não podemos simplesmente suprimir a inexistência da 

correspondência entre eles. Pelo contrário, informações da fonte que não 

correspondem ao alvo e não podem ser projetadas para ele são levadas para o 

espaço mesclado exatamente para compreendermos a diferença entre eles e assim 

reconhecermos a incongruência.  
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Assim, segundo Turner (1996, p. 61),43 

Uma das grandes vantagens cognitivas do espaço mesclado é sua 
liberdade para levar modos vívidos – arar, palha, celeiro, planejar, 
falar, iludir-se – de ambos os espaços mentais. Contudo o espaço 
mesclado estará de acordo com a sua própria lógica, ele é livre de 
várias restrições de possibilidades que se restringem aos espaços 
mentais. Através das especificidades de ambos espaços mentais, o 
espaço mesclado pode poderosamente ativar ambos espaços e 
mantê-los facilmente ativos, enquanto realizamos o trabalho cognitivo 
sobre eles, para a construção dos sentidos. Em vista a esse 
picadeiro de vívidas informações, a mente pode se deter e trabalhar 
para desenvolver a projeção.  

Resumidamente, parábola, nos termos da Linguística Cognitiva, é uma 

operação cognitiva responsável pela distribuição dos sentidos através de muitos 

espaços: o sentido que vai sendo construído não reside em nenhum dos espaços 

mentais, mas sim por meio de suas conexões. Em outros termos, os sentidos de 

determinada narrativa figurada não são objetos mentais restritos em lugares 

conceptuais, mas são, sobretudo, operações complexas de imaginação de histórias, 

projeção e integração ao longo de múltiplos espaços mentais. 

Entretanto, embora a teoria da Mesclagem Conceptual tenha criado um 

arcabouço teórico fundamental para investigar como diferentes fontes de informação 

são conceptualmente integradas durante o pensamento e o uso da linguagem – no 

caso da presente pesquisa, a compreensão dos leitores empíricos de uma narrativa 

figurada – Gibbs e Colston (2012) advertem que é preciso o pesquisador ser 

cauteloso ao utilizá-la, porque não devemos aceitar imediatamente os resultados 

das análises da mesclagem como evidências daquilo que as pessoas tipicamente 

fazem quando interpretam o sentido figurado.  

																																																																				
43 Cf.: original em inglês: “One of the great cognitive advantages of a blended space is its freedom to 
deal in all the vivid specifics – ploughing, straw, barns, planning, talking, deceiving – of both its input 
spaces. Although the blended space will conform to its own logic, it is free of various constraints of 
possibility that restrict the input spaces. By means of theses specifics from both input spaces, the 
blended space can powerfully activate both spaces and keep them easily active while we do cognitive 
work over them to construct meaning. Upon that circus of lively information, the mind can dwell and 
work to develop a projection” (TURNER, 1996, p. 61).  
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Para Gibbs e Colston (2012), a teoria da mesclagem de fato elucida aspectos 

da construção dos sentidos online melhor do que a teoria da Metáfora Conceptual, 

uma vez que novas interpretações de figuras poéticas são construídas rapidamente, 

emergindo no espaço da mescla, e não a partir de um único espaço, nem no espaço 

aditivo de dois ou mais domínios que têm elementos em comum (isto é, o espaço 

genérico).  

Porém, segundo os autores (TENDAHL, 2010 apud GIBBS; COLSTON, 2012, 

p. 113), essa teoria carece de detalhamento em relação às operações cognitivas na 

construção das inferências.  

A teoria da mesclagem conceptual tem enorme apelo como possível 
visão atual dos processos de interpretação linguística online; mas 
sofre tanto pela falta de detalhes sobre o que ela precisamente e 
exclusivamente postula, quanto pela falta de interpretações de 
sentido figurado que possam ser imediatamente testadas em 
contextos experimentais.44  

Em relação à presente pesquisa, não utilizo a Teoria da Mesclagem num 

contexto experimental, mas procuro utilizá-la com uma metodologia qualitativa, de 

orientação interpretativista. Meu objetivo reside em investigar como os leitores 

atribuem sentidos à narrativa figurada, ao mesmo tempo em que utilizo os conceitos 

de parábola, projeção e histórias (TURNER, 1996). 

Aliás, para Turner (2008, p. 1) a mesclagem, ao lado de histórias, projeção e 

parábola são operações mentais básicas que formam “um pacote, um grupo, um 

ciclone que se autoalimenta, um vórtice autocalítico, um reator, uma heterarquia 

dinâmica” que trabalham juntas. A mesclagem é muito importante na cognição 

narrativa, visto que esta não existe sem aquela. 

																																																																				
44 Cf.: original em inglês: “Conceptual blending theory has great appeal as possible online view of 
linguistic interpretation processes; but it suffers from a lack of both details about what it precisely and 
uniquely claims and interpreting figurative meaning that can be readily tested in experimental contexts 
(Tendahl, 2010)” (GIBBS; COLSTON, 2012, p. 113).  
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Entretanto, procurei seguir a advertência de Gibbs e Colson (2012) em 

relação a sermos cautelosos para não aceitarmos prontamente os resultados da 

análise da mesclagem como evidência do que as pessoas fazem quando 

interpretam o sentido figurado. Em suma, adotei tal teoria com parcimônia, evitando 

negligenciar a elucidação das operações cognitivas dos leitores empíricos, uma vez 

que os autores, numa revisão crítica sobre os diversos modelos teóricos de 

interpretação do sentido figurado, alertaram que a Teoria da Mesclagem Conceptual 

carece de certo detalhamento em relação ao que ela tanto defende.  

As inferências no espaço da mescla surgem como produtos de interpretação 

e não aparecem os processos de construção, ou seja, não são demonstradas as 

operações cognitivas realizadas pelo leitor/ouvinte. Por essa razão, evitei, no 

momento da análise dos dados, a construção dos diagramas de mesclagem das 

interpretações, realizadas pelos leitores, pois, embora sejam eficientes em 

demostrar as projeções e mapeamentos dos diversos input spaces ativados na 

compreensão da narrativa figurada, ainda pecam em apresentar quais e como os 

raciocínios inferenciais são construídos na interpretação dos sentidos figurados.  

Do levantamento teórico que fiz entre inúmeras dissertações, teses e livros 

sobre a Teoria da Mesclagem Conceptual, a aplicação do diagrama da mescla era 

feita, sobretudo, a partir do ponto de vista do pesquisador, que procurava 

compreender determinada figurada de linguagem, possibilitando, a meu ver, a 

utilização controlada do diagrama das integrações dos espaços mentais.  

Todavia, num estudo empírico, no qual os leitores no momento que leem já 

estão interpretando (online), as operações cognitivas ocorrem de forma tal que se eu 

procurasse apenas encaixar o mapeamento e as projeções dos espaços mentais 

nos diagramas, deixaria de elucidar os raciocínios inferenciais dos leitores. 

Para uma pesquisa como a minha e a de outros professores-pesquisadores 

do GEIM, compreender os raciocínios inferenciais dos leitores empíricos (e não 

idealizados) é de suma importância, para promovermos ações mediacionais mais 

conscientes nos eventos de leitura do Pensar alto em Grupo.  
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Contudo, em relação à narrativa, que é o texto-objeto do meu estudo, 

apresentarei o diagrama da mescla, com o intuito apenas de tornar mais evidente 

possíveis projeções e mapeamentos dos diversos espaços mentais envolvidos, na 

construção dessa narrativa figurada. No entanto, como disse no parágrafo acima, no 

momento de análise dos dados – que objetiva investigar a compreensão das figuras 

de linguagem pelos leitores empíricos – deixo de lado a construção do diagrama.  

 

 

3.3.2 A mesclagem conceptual na narrativa A Moça Tecelã de Marina Colasanti 

 

 

Ao observamos o título do texto-objeto de minha investigação, A Moça 

Tecelã, um conto de fadas contemporâneo, é possível reconhecermos a presença 

da mesclagem conceptual na formação dessa narrativa, na qual cada palavra do 

título remete a determinado espaço input envolvido.   

Em outras palavras, o adjetivo ‘tecelã’ provém do espaço input da história-

ação fonte de tecer; o substantivo ‘moça’ está atrelado ao espaço input da história-

evento alvo da vida de uma mulher; enquanto o artigo definido ‘A’ remete-se à 

construção do espaço input da mescla, no qual a vida de uma tecelã mescla-se à 

vida de uma mulher contemporânea. 

O espaço input fonte da história-ação de tecer vincula-se ao domínio das 

narrativas arcaicas (mitos e contos de fadas), nos quais são frequentes a presença 

da figura da tecelã como arquétipo45 e a presença do encontro/embate amoroso 

entre a figura masculina com a feminina.46 

																																																																				
45 De acordo com Coelho (2012), podemos definir arquétipos, no âmbito da literatura, como 
representações das grandes forças ou impulsos da alma: o instinto de sobrevivência, o medo, o amor, 
o ódio, o ciúme, os desejos, o sentimento de dever, a ânsia de imortalidade, a ligação com a Mãe (o 
feminino, a Anima). Os arquétipos, na literatura e na mitologia, são representados por figuras ou 
personagens arquetípicas, isto é, representações dessas paixões humanas presentes no 
inconsciente coletivo, no caso, a Tecelã representa a força feminina que rege e controla o destino 
(GAGO, 2010).  
46 Segundo Coelho (2012, p. 85), a trama do conto de fadas “gira em torno de uma problemática 
espiritual/ética/existencial, ligada à realização interior do indivíduo, basicamente por intermédio do 
Amor” (grifo da autora), sendo tal conflito também encontrado no texto de Colasanti (2004), A Moça 
Tecelã, uma vez que a protagonista procura, em busca da sua felicidade, a realização de um 
encontro amoroso com um homem sonhado.  
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Nos mitos da Grécia Antiga,47 encontram-se as Tecelãs do Destino, 

chamadas de Moiras, representadas como uma tríade, personificando o destino: 

Cloto, a que fia, segura o fuso e puxa o fio da vida; Láquesis, a sorteadora, enrola o 

fio e sorteia o nome de quem vai morrer; e Átropos, a inflexível, que corta o fio da 

vida.  

Na literatura também encontramos o tecer vinculado ao feminino. Aliás, por 

ser tarefa executada, geralmente, por mulheres,48 quem tece nos contos de fadas e 

outras narrativas ficcionais é uma mulher: em Odisseia, de Homero, encontramos 

Penélope, que tece um tapete de dia e desfaz à noite, enquanto espera pela volta de 

Odisseu; em Rumpelstiltskin, dos Irmãos Grimm, a filha pobre e bela do moleiro 

precisa tecer a palha para transformá-la em ouro; em A Bela Adormecida, dos 

Irmãos Grimm, encontramos uma velha que tece na roca proibida, na qual a 

princesa se machuca, adormecendo profundamente durante vários anos; em Os 

Cisnes Selvagens, de Hans Christian Andersen, a protagonista Elisa precisa 

esmagar urtigas com os pés para obter linho e com ele tecer e enlaçar onze cotas 

de malha de mangas compridas, para jogar sobre os cisnes enfeitiçados.   

Na narrativa A Moça Tecelã, também a tarefa do tecer está envolta em 

situações que nos remetem ao espaço input desses contos de fadas e mitos, 

estabelecendo, portanto, um diálogo interdiscursivo e intertextual com essas 

narrativas fantásticas (outras mesclagens conceptuais que envolvem a história-ação 

de tecer).  

																																																																				
47 Também em Roma, constatam-se as presenças de deusas fiandeiras, as Parcas, que 
originalmente presidiam ao nascimento e passaram a ser identificadas com as Moiras. Elas também 
são três: Nona, Décima e Morta, correspondendo respectivamente aos estágios da vida: o 
nascimento, o casamento e a morte. 
48 Segundo Machado (2013), os estudos de Treusch-Dieter sobre a fiação e a mulher apresentam que 
a atividade de tecelagem pode ser considerada o paradigma da produtividade feminina. Tecer e fiar 
representavam atividades sob o domínio da mulher até o aparecimento do tear mecânico em 1764, 
mas que só foi difundido na primeira metade do século XIX (aliás, denominou-se uma das primeiras 
máquinas de tecelagem com um nome feminino, Jenny). 
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A respeito da presença de um espaço input mesclado em outro espaço input 

mesclado, Turner (1996, p. 83)49 comenta: “Uma mescla pode ter muitos espaços 

input. Mesclagem é um processo que pode ser aplicado repetidamente, e mesclas 

podem ser elas mesmas inputs para outras mesclas”. Muitos são os elementos 

provenientes desse universo dos contos de fadas e das narrativas míticas, presentes 

em A Moça Tecelã, projetados parcialmente na mescla.  

Digo parcialmente, pois os elementos projetados na mescla são selecionados 

para a construção de um conto figurado: o homem de barba e chapéu emplumado, o 

castelo com torre, as estrebarias com cavalos, o tear mágico, os tapetes, os cofres, 

as moedas, os criados, ser presa pelo marido em uma câmara etc. Em suma, nem 

todos os elementos do domínio das narrativas arcaicas são considerados, mas 

somente alguns dos quais a autora achou pertinente, para o sentido que gostaria de 

transmitir aos leitores/ouvintes. Por exemplo, não houve a projeção de elementos 

como bruxa, de animais que falam dentre outros. 

Ao mesmo tempo, também há a presença de elementos que remetem ao 

encontro/embate amoroso entre a figura masculina com a feminina, uma vez que a 

Moça Tecelã (protagonista) precisa enfrentar o domínio de um homem, tal como 

ocorre em outros contos de fadas e mitos: em Rumpelstiltskin, a filha do moleiro 

(futura rainha) é presa pelo rei numa torre, sob ameaça de morte, para que 

transforme a palha em ouro no tear; em Barba Azul, de Charles Perrault, a filha 

caçula se casa com um nobre exótico, o qual se revela um assassino de esposas; 

no mito de Persefóne e Hades, o deus do mundo dos mortos rapta a jovem para 

desposá-la, prendendo-a no mundo subterrâneo.  

Vejamos como ocorre essa dominação do feminino pelo masculino na 

narrativa de Colasanti (2004, p. 5-8): 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e 
portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela 
não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha 
tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar 
batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o 
palácio ficou pronto. E, entre tantos cômodos, o marido escolheu 
para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. – É para que 
ninguém saiba do tapete – disse. E antes de trancar a porta à chave, 
advertiu: - Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

																																																																				
49 Cf.: original em inglês: “A blend may have many input spaces. Blending is a process that can be 
applied repeatedly, and blends themselves can be inputs to other blends” (TURNER, 1996, p. 83).  
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Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o 
palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer 
era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer (grifo nosso). 

Por outro lado, há também, no espaço da mescla, a presença de elementos 

projetados de outro espaço input referentes à história-evento alvo da vida da mulher, 

como podemos contemplar no título da narrativa, no qual há o substantivo ‘moça’. 

Esse espaço input, por sua vez, está vinculado ao domínio da vida de uma mulher 

genérica (uma moça), permitindo a identificação do leitor com essa personagem 

feminina, principalmente no que se refere a questões socioculturais ligadas ao 

matrimônio e à construção de identidade.  

Por esse motivo, o conto de Colasanti muitas vezes foi interpretado por 

especialistas como uma parábola/alegoria que remete aos embates socioculturais 

entre a mulher e as exigências da sociedade patriarcal (ALVES; RONQUI, 2009); e 

até mesmo a violência simbólica decorrente desse sistema contra a mulher (ZOLIN 

et al., 2007).   

Ainda sobre o título de A Moça Tecelã, encontramos a presença do artigo 

definido ‘A’, o qual, por sua vez, é o construtor responsável por estabelecer um 

terceiro espaço mesclado, no qual a história-ação de tecer (pertencente ao domínio 

das narrativas arcaicas) mescla-se à história-evento de vida (pertencente ao domínio 

da vida de uma mulher). Desse modo, cria-se uma personagem cujos atributos 

feéricos (tecer o dia, os alimentos, o tear mágico) mesclam-se a características 

humanas triviais (desejar casar, ter filhos), permitindo ao leitor construir diversas 

inferências na estrutura emergente da mescla, à medida que interpreta a linguagem 

figurada do conto contemporâneo.  

Em outras palavras, o leitor, ao se deparar com as metáforas, metonímias e 

até mesmo os símbolos no conto, elaborados a partir da mesclagem conceptual, 

identificará elementos pertencentes de sua história de vida (seu repertório pessoal, 

sociocultural, literário etc.), projetando-os parabolicamente em elementos 

correspondentes na história literária, construindo, na estrutura emergente do espaço 

da mescla, os sentidos implícitos da linguagem figurada. 



129 

Os dois inputs fonte (história-ação de tecer) e alvo (história-evento de viver) 

recebem projeções do input genérico, o qual compartilha o elemento comum entre 

eles, no caso, tanto a tecelã quanto a mulher partilham a característica de serem do 

gênero feminino, ao mesmo tempo em que ambas partilham do conflito entre um 

homem opressor e uma mulher oprimida. Desse modo, o espaço genérico 

contempla ideias abstratas sobre o gênero feminino e a relação entre homem e 

mulher, tal como vemos no diagrama abaixo da mesclagem envolvida no conto de A 

Moça Tecelã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Mesclagem conceptual de A Moça Tecelã.  

Fonte: A autora.  
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Dessa maneira, inúmeras evidências linguísticas são encontradas na 

narrativa de A Moça Tecelã, que comprovam a construção de 

metáforas/metonímias/símbolos, a partir da dinâmica da Mesclagem Conceptual, 

pois a autora Marina Colasanti é uma artista que não reconta os contos de fadas 

tradicionais, mas, sobretudo, cria novos contos de fadas, utilizando, de forma 

magistral, a linguagem figurada no texto literário.  

Sobre a desenvoltura de Colasanti em criar seus próprios contos de fadas, 

Dodo (2010, 63-64) comenta:  

Apesar de retratarem situações e personagens arquetípicas, que 
evocam os elementos da narrativa feérica clássica, seus contos de 
fadas não são ‘re-contados’ e, sim, criados por ela própria. Não 
tratam, portanto, de paródias de enredos já conhecidos e 
cristalizados, mas de criações originais, nas quais novas situações 
são moldadas a partir do simbolismo mítico-maravilhoso que compõe 
os clássicos, e que permanece no imaginário coletivo.  

Assim, uma vez que notei a originalidade do modo como Marina Colasanti 

trabalhou a metáfora ancestral do tecer não apenas como um ornamento linguístico, 

mas, notadamente, como uma nova maneira de conceptualizar questões referentes 

à vida, fiquei extremamente intrigada em saber como os leitores empíricos 

interpretariam esse texto altamente figurado; que tipo de leituras seriam construídas 

e quais processos sociocognitivos estariam envolvidos nessa tarefa de compreensão 

da narrativa em questão.  

Dessa maneira, uma vez que procuro, sobretudo, dar voz aos sujeitos 

leitores, precisei desenhar um quadro metodológico no qual a subjetividade dos 

participantes da pesquisa pudesse ser contemplada, assim como a minha, na 

condição de pesquisadora. Também precisei escolher instrumentos metodológicos 

que pudessem ser adequados para a elucidação dos processos de construção dos 

sentidos das leituras. Isso posto, passo para a apresentação do próximo capítulo de 

Metodologia de Pesquisa.  
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA  
 

 

Apresento, neste capítulo, a metodologia que norteia esta pesquisa. Primeiro, 

abordo o paradigma no qual o trabalho está inserido: o qualitativo, com metodologia 

de orientação interpretativista. Segundo, descrevo a estratégia de pesquisa adotada, 

o estudo de caso instrumental, para, logo em seguida, apresentar os instrumentos 

de geração de dados utilizados: o Pensar Alto em Grupo e o diário de leitura. 

Posteriormente, descrevo o contexto da pesquisa e dos participantes, assim como o 

texto-objeto A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004) e as normas de transcrição; finalizo 

o capítulo com a apresentação da Metodologia de Análise de dados empregada.  

 

 

4.1 O PARADIGMA QUALITATIVO DE PESQUISA E A METODOLOGIA 

INTERPRETATIVISTA 

 

 

Atualmente, encontramos dois modelos de investigação nas ciências 

humanas e sociais: as pesquisas experimentais e as pesquisas qualitativas 

(CHIZOTTI, 2008), relacionadas a dois paradigmas científicos divergentes: o 

positivista, baseado numa tradição lógico-empirista, e o qualitativo, baseado numa 

tradição interpretativista ou hermenêutica-dialética.  

O paradigma qualitativo, ao qual está subsumido a presente pesquisa, surgiu 

no início do século XX em reação ao paradigma positivista que pretendia que as 

ciências sociais e humanas utilizassem os mesmos métodos das ciências naturais e 

físicas. Bortoni-Ricardo (2008) apresenta que, no início dos anos 1920, na Escola de 

Frankfurt, um grupo de pensadores, entre os quais devemos nomear Theodor 

Adorno (1903-1969) e Jürgen Habermas (1929-), apresentaram as primeiras críticas 

sistemáticas ao positivismo clássico de Comte e ao neopositivismo de Ernst Mach 

(1838-1916) e Rudolf Carnap (1891-1970).  
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Essas críticas repousavam na concepção de que as ciências sociais e 

humanas não poderiam negligenciar o contexto sócio-histórico, como por exemplo, o 

grande impacto do desenvolvimento da tecnologia que alterou as sociedades 

tradicionais; necessitando, portanto, de uma nova abordagem para as pesquisas, 

surgindo um novo paradigma científico: o qualitativo.  

As pesquisas qualitativas não têm um padrão único, pois a realidade é 

compreendida como fluente e contraditória, cujos processos de investigação são 

dependentes do sujeito que empreende a pesquisa, consideradas as concepções, 

os valores e a subjetividade do pesquisador. Assim, parte-se do pressuposto de que 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, há uma 

interdependência entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, assim como há 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

Nessa perspectiva, o conhecimento não é compreendido apenas como um rol 

de dados isolados, ligados por uma teoria explicativa, uma vez que o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecer, interpretando os fenômenos 

e atribuindo-lhes um significado. Além do mais, as pesquisas qualitativas, que 

envolvem essa interdependência entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, 

devem reconhecer que a liberdade e a vontade dos participantes da investigação 

científica são fatores que sempre vão interferir no curso dos fatos investigados, de 

modo a dar significados muitos diversos a eles.  

Atualmente, a pesquisa qualitativa recobre um campo transdisciplinar, 

assumindo tradições e múltiplos paradigmas de análise, derivados até mesmo do 

positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 

construtivismo. Ao mesmo tempo, esse tipo de pesquisa adota múltiplos métodos de 

investigação para o estudo do fenômeno situado no contexto (CHIZZOTTI, 2014).  

Exemplos de métodos de pesquisa no paradigma qualitativo são a entrevista, 

a observação participante, a história de vida, o testemunho, a análise do discurso, o 

estudo de caso (individual e coletivo) e outros. Essas investigações mostram-se 

também diversamente qualificadas como: pesquisa clínica, pesquisa participativa, 

etnografia, pesquisa-ação, teoria fundamentada (grounded theory), estudos culturais 

etc. (CHIZZOTTI, 2014). 



133 

Em todas essas vertentes de investigação científica, o pesquisador supõe que 

o mundo deriva da compreensão que os sujeitos constroem, ao entrar em contato 

com a realidade, nas diversas interações humanas e sociais. Assim, é necessário 

encontrar fundamentos para uma análise e para a interpretação do fenômeno que 

revele os significados atribuídos a ele pelas pessoas que partilham de sua 

existência.  

Sobre esse processo de interpretação dos fenômenos investigados, na 

pesquisa qualitativa, encontramos um terreno de múltiplas práticas interpretativas, 

ou seja, não se privilegia uma prática metodológica em relação a outra, assim como 

são evocadas diversas teorias. O pesquisador é compreendido como um bricoleur 

interpretativo. Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 20), 

O produto do trabalho do bricoleur interpretativo é uma bricolagem 
complexa (que lembra uma colcha), uma colagem ou uma montagem 
reflexiva – um conjunto de imagens e de representações mutáveis, 
interligadas. Essa estrutura interpretativa é como uma colcha, um texto de 
performance, uma sequência de representações que liga as partes ao todo. 

Dessa maneira, de um lado temos um pesquisador bricoleur metodológico, 

perito na execução de inúmeras tarefas, que divergem desde entrevistas a 

autorreflexões e introspecções intensivas; ao mesmo tempo em que temos, de outro 

lado, um bricoleur teórico que realiza diversas leituras, informando-se sobre os 

diversos paradigmas interpretativos (feminismo, marxismo, estudos culturais, 

construtivismo, teoria queer), os quais podem ser utilizados para a investigação de 

um determinado problema.   

Porém, de acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 20), é recorrente o 

pesquisador se sentir inseguro ao procurar misturar ou sintetizar os diversos 

paradigmas: “é difícil esse deslocamento entre paradigmas como sistemas filosóficos 

de maior abrangência que denotam ontologias, epistemologias e metodologias 

específicas”. Porém, o papel teórico do bricouler consiste em trabalhar dentro de 

perspectivas e paradigmas concorrentes e sobrepostos e entre eles. 

No caso específico da presente pesquisa, que se encontra na área da 

Linguística Aplicada, ao procurar compreender meu objeto de estudo – as múltiplas 

leituras e os processos sociocognitivos envolvidos na compreensão do texto literário 

– precisei convocar diversas teorias que abordavam questões referentes à leitura e 

ao letramento (STREET, 1984; 1993a; 1993b; [2000]2012; 2003; 2014; BAYHNHAM; 
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PRINSLOO, 2009; SOARES, 2003; 2004; 2006; ROJO, 2009; TINOCO, 2008; 

KLEIMAN, [1995]2012; 2000; 2002; CORACINI, 1995); à cognição humana 

envolvida na compreensão e interpretação da linguagem figurada em uso (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980/2002; LAKOFF; TURNER, 1989; FAUCONNIER; TURNER, 2012; 

TURNER, 1996; 2008; GIBBS; COLSTON, 2012); à leitura literária e ao ensino de 

literatura (REZENDE, 2013a; SOARES, 2012; TODOROV, 2009); aos 

conhecimentos gerados pelas próprias pesquisas do GEIM (ZANOTTO, 2014a; 

2014b; ZANOTTO; PALMA, 2016; ZANOTTO; SUGAYAMA, 2016; QUEIROZ, 2009; 

POZZETI, 2007; TAVARES DOS SANTOS, 2014; PALMA, 1998; NARDI, 1999; 

VIEIRA, 1999; FERLING, 2005; VILAS BOAS, 2010); à epistemologia da linguagem 

e da comunicação (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2010; MARKOVÁ, 

1997) e outros autores. 

Assim, divergentes teorias foram trabalhadas em interface umas das outras. 

Por exemplo: do paradigma cognitivo utilizo teorias sobre a construção dos sentidos 

para explicar os processos da compreensão da linguagem figurada. Entretanto, para 

questionar o ensino de literatura e o modo como a leitura literária ocorre em sala de 

aula, recorro às teorias de letramento e leitura, abordadas a partir do paradigma 

sociocultural (Modelo Ideológico de Letramento).50  

Dessa forma, ao costurar essa colcha teórica de diversos paradigmas 

científicos, consigo abarcar com mais acuidade e complexidade o fenômeno da 

linguagem em seu uso social, uma vez que compreendo a cognição leitora do texto 

indissoluvelmente atrelada a um contexto sociocultural mais amplo.  

De acordo com Moita Lopes (1994), o interpretativismo, na Linguística 

Aplicada, permite compreendermos a linguagem como a determinante central dos 

fatos sociais investigados e o meio para acessar a sua compreensão através da 

consideração das várias subjetividades/interpretações dos participantes. 

																																																																				
50 É importante ressaltar que tanto as teorias sobre a compreensão da linguagem figurada, quanto as 
teorias de letramento não são totalmente excludentes uma da outra. No capítulo sobre letramento, 
vimos que Street (1984, 1993a. 1993b) não nega as habilidades cognitivas dos sujeitos, presentes 
nas práticas de leitura e escrita, mas chama a atenção dos pesquisadores, para que estes as 
compreendam em um contexto mais amplo, no qual estão presentes relações de poder e ideologia. 
Também na Linguística Cognitiva não se nega o contexto sociocultural, uma vez que se reconhece 
que a cognição emerge e é continuamente vivenciada, quando o sujeito interage com o mundo 
cultural (GIBBS, 1999). Destarte, podemos dizer que essas teorias se definem em termos de 
preponderância de um aspecto enfatizado – ora volta-se para o contexto socio-histórico-cultural, ora 
para a cognição individual. 
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Por essa razão, a presente pesquisa possui uma orientação interpretativista, 

cuja característica central, na área da Linguística Aplicada contemporânea, é ouvir 

as vozes dos participantes das práticas sociais investigadas (MOITA LOPES, 2006). 

No caso da minha pesquisa, procuro ouvir as vozes dos leitores para investigar 

como eles interpretaram o texto literário na prática de letramento Pensar Alto em 

Grupo.  

Desse modo, o quadro metodológico interpretativista esboçado mostra-se 

coerente aos meus objetivos de pesquisa, que são: 

1) Investigar as múltiplas leituras da linguagem figurada e das lacunas/ou 

silêncios do texto, presentes na narrativa A Moça Tecelã, de Marina 

Colasanti;  

1.2) Analisar os processos sociocognitivos envolvidos na interpretação dos 

leitores em relação à linguagem figurada e às lacunas e/ou silêncios do 

texto, presentes na narrativa A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. 

Relacionadas aos objetivos de pesquisa, as minhas perguntas são: 

1) Quais foram as múltiplas leituras do texto literário, geradas na prática de 

letramento Pensar alto em grupo?;  

1.1 Quais foram os processos sociocognitivos envolvidos na coconstrução 

das múltiplas leituras do texto literário?; 

2) Em quais aspectos a investigação sobre os processos sociocognitivos, 

envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras, pode contribuir para o 

letramento literário?  

Para responder a essas perguntas de pesquisas, relacionadas às múltiplas 

leituras e aos processos sociocognitivos envolvidos dos leitores, de um mesmo texto 

literário, utilizei a estratégia de pesquisa estudo de caso instrumental (STAKE, 

1998).  
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4.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA: ESTUDO DE CASO INSTRUMENTAL 

 

 

Segundo Stake (1998), a questão epistemológica que direciona a utilização 

da estratégia de pesquisa estudo de caso é: O que podemos aprender com um 

único caso? Para esse autor, um estudo de caso representa, concomitantemente, o 

processo de aprendizagem sobre o caso e o produto de nossa aprendizagem. 

Há três classificações para o estudo de caso: o intrínseco, o instrumental e o 

coletivo. No que se refere à presente pesquisa, optei pelo estudo de caso 

instrumental, no qual “um caso particular é examinado para propiciar insight sobre 

uma questão ou refinamento de teoria” (STAKE, 1998, p. 88).51  

Assim, a partir de sua utilização, pude compreender a fundo o caso das 

múltiplas leituras da linguagem figurada e das lacunas/silêncios do texto literário, em 

interface aos processos sociocognitivos dos leitores, na prática de letramento 

Pensar Alto em Grupo.  

Para a geração de dados, utilizei instrumentos metodológicos de origem 

introspectiva (MOITA LOPES, 1994), mas que atualmente foram reinterpretados em 

uma dimensão sociocultural.  

 

 

4.3 OS INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

 

Os métodos introspectivos ganharam notoriedade com o surgimento do 

paradigma cognitivo, nos anos 1980, o qual se opunha ao paradigma behaviorista.  

No paradigma cognitivista o foco das investigações foi dado à cognição, e não 

apenas aos comportamentos. Ou seja, os pesquisadores cognitivistas (psicólogos e 

psicolinguistas) pretendiam acessar o que se passava na mente dos sujeitos 

enquanto realizavam alguma tarefa – o que até então era compreendido como algo 

impossível de se realizar pelos pesquisadores behavioristas. Segundo Zanotto 

(2014b, p. 7): 

																																																																				
51 Cf.: original em inglês: “a particular case is examined to provide insght int na issue or refinement of 
theory” (STAKE, 1998, p. 88). 
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Esse conflito dos dois paradigmas ocorreu, porque o cognitivismo 
tinha pressupostos opostos aos do behaviorismo, pois os 
cognitivistas tinham uma visão da mente como um objeto que podia 
ser conhecido e, de forma coerente com essa ontologia, propunham 
métodos introspectivos para acessar o que se passava na mente do 
ser humano (metodologia). Consequentemente, do ponto de vista 
epistemológico, o próprio sujeito poderia falar o que estava pensando 
durante a realização de uma tarefa ou resolução de problema, 
produzindo dados que seriam interpretados pelo pesquisador. O 
behaviorismo, por sua vez, não considerava necessária a noção de 
mente. Pode-se dizer que, para eles, a mente era uma caixa preta, 
pois não era possível acessar os processos mentais do ser humano 
quando submetido a um estímulo. Só era possível ter o produto ou 
resultado desse estímulo, ao passo que os cognitivistas se 
interessavam pelo processo.  

Dessa maneira, em busca da compreensão dos processos cognitivos 

realizados pelos sujeitos, os pesquisadores utilizavam uma série de métodos 

introspectivos: a associação livre, a retrospecção, a compreensão de sentenças 

(Sentence Recall), o protocolo verbal e o diário (NUNAN, 1992). 

De acordo com Nunan (1992), a introspecção é o processo de observar e 

refletir sobre os próprios pensamentos, sentimentos, motivações, processos de 

raciocínios e estados mentais envolvidos em um determinado comportamento.  

Em relação à presente pesquisa, optei por utilizar dois métodos 

introspectivos, os quais, atualmente, foram reinterpretados em uma dimensão 

sociocultural: o Pensar Alto em Grupo – uma adaptação realizada por Zanotto (1995) 

do método protocolo verbal – e o diário de leitura.  

Em relação ao primeiro método utilizado, compreendo-o concomitantemente 

como um instrumento metodológico, por meio do qual foi possível gerar os dados da 

minha pesquisa, assim como é a própria prática de letramento investigada. 

Assim, pude gerar dados de ordem primária, utilizando o Pensar Alto em 

Grupo; enquanto que, por meio do diário de leitura, foram gerados dados de ordem 

secundária, ou seja, primeiramente, procurei analisar as leituras geradas por meio 

do Pensar Alto em Grupo, para posteriormente, em busca de um maior 

aprofundamento, recorrer ao relato no diário de leitura, produzido por uma 

participante da pesquisa, Talita.  
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Dessa maneira, foi acrescentado os dados do diário de leitura às analises à 

medida que se mostraram relevantes e elucidativos, apesar de ter ocorrido uma 

intepretação minuciosa do relato da participante; contudo, foram considerados 

apenas os dados que se adequavam aos objetivos e às perguntas de pesquisa.  

Nas próximas seções, apresento, de forma mais detalhada, cada um dos 

métodos utilizados.  

 

 

4.3.1 O Pensar Alto em Grupo 

 

 

O Pensar Alto em Grupo, em sua faceta de instrumento metodológico, tem 

sua origem no protocolo verbal (ERICSSON; SIMON, 1987), cujo objetivo é capturar 

os processos de pensamentos verbalizados pelo sujeito, por meio de uma gravação, 

enquanto ele expressa-os, em voz alta, durante a realização de uma tarefa ou 

resolução de um problema.  

Nos anos 1970, considerou-se o protocolo verbal como um instrumento 

metodológico de maior destaque para a pesquisa cognitiva, uma vez que ele foi se 

tornando indispensável na Teoria da Solução de Problemas e nas teorias de 

processamento da informação, as quais vigoraram com o surgimento do computador 

na década de 1950 (ZANOTTO, 2014b).  

O protocolo verbal passou também a ser utilizado na área das ciências 

aplicadas; e a validade de sua utilização não se restringiu apenas ao campo das 

ciências cognitivas, mas se mostrou relevante na Educação e na Linguística 

Aplicada (COHEN, 1986). Entretanto, à medida que esse método foi sendo utilizado 

na área das ciências aplicadas, efetuaram-se algumas adaptações ou 

transformações, que pudessem gerar dados de maior relevância.  

Zanotto (2014b) relata uma série de pesquisas que utilizaram o protocolo 

verbal: investigar questões relacionadas à leitura em língua estrangeira 

(HOSENFELD, 1976, 1977) e língua materna (CAVALCANTI, 1989; OLCHAVSKY, 

1976) e à compreensão de metáforas (CAMERON, 2002; 2003; STEEN, 1992; 1994; 

ZANOTTO, 1992), que passaram por um processo de adaptação do método de 

acordo com a necessidade dos pesquisadores.   
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Em suas pesquisas sobre compreensão da metáfora e as múltiplas leituras do 

texto, Zanotto (ZANOTTO, 2014b, p.09) também sentiu necessidade de utilizar o 

protocolo verbal, a partir de algumas adaptações, como vemos em seu relato: 

[...] o protocolo verbal foi usado por mim (ZANOTTO, 1988; 1992) e 
por pesquisadores do projeto (NARDI, 1993; CANOLLA, 1995), 
primeiramente, na sua forma original, ou seja, realizado 
individualmente com o suporte da pesquisadora, que não podia 
interferir a não ser para lembrar o informante que pensasse alto, 
caso ele ficasse em silêncio. No entanto, a forma convencional não 
produziu os resultados desejados e houve um processo de busca por 
uma adaptação.  

Podemos dizer que essa adaptação do protocolo verbal, empreendida por 

Zanotto, contribuiu para a construção da prática de letramento dialógica e 

colaborativa, o Pensar Alto em Grupo (ZANOTTO, 2014a), uma vez que o método, 

em sua dimensão coletiva, apresentou um grande potencial pedagógico como 

prática de letramento inovadora – a qual expliquei de forma aprofundada no capítulo 

dois.  

Essa mudança do protocolo verbal individual para o protocolo verbal realizado 

com mais participantes (Pensar Alto em Grupo) ocorreu devido as dificuldades e 

resistências das pessoas em interpretar solitariamente as metáforas nos poemas, 

uma vez que o reconhecimento das incongruências paralisava o processo de 

interpretação dos leitores. Além do mais, os sujeitos da pesquisa sentiam-se inibidos 

no papel de informantes, pois, quando o leitor estava sozinho, tornava-se o foco da 

atenção, criando, portanto, uma expectativa de ler corretamente para a professora 

que estava na condição de pesquisadora.  

Tal situação de desconforto por parte dos participantes da pesquisa 

bloqueava a geração de dados a respeito da compreensão da metáfora, conforme  

constatado por Zanotto em seu estudo piloto (ZANOTTO, 1988), e em sua 

metapesquisa sobre a validade da utilização do método ‘protocolo verbal’ 

(CAVALCANTI; ZANOTTO, 1994).  
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Dessa maneira, diante de parcos resultados para seus questionamentos de 

pesquisa, Zanotto passou a utilizar o método não só de forma individual, mas 

também em grupo. No primeiro momento, desse processo de adaptação do método, 

não houve o abandono completo da utilização do protocolo individual, pois este foi 

empregado concomitantemente com a sua versão em grupo, até a pesquisadora 

chegar a uma conclusão mais apurada sobre a validade de suas modificações, como 

explica Zanotto (2014b, p. 11-12):  

A realização do estudo piloto e da metapesquisa sobre o protocolo 
verbal, cujos dados foram sendo triangulados com os da discussão 
espontânea do texto, levaram à conclusão de que a leitura em grupo 
era mais adequada para obter dados relevantes para a pesquisa. 
Mesmo assim, para obter mais uma comprovação, resolvi propor 
para um grupo de pós-graduandos a leitura em grupo de uma poesia 
de Drummond de Andrade.  

Sobre essa sua experiência do Pensar Alto em Grupo com os alunos de pós-

graduação, com um poema de Carlos Drummond de Andrade, Zanotto comenta que 

foi bem-sucedida, pois os leitores se sentiram mais à vontade para ler coletivamente, 

gerando, portanto, dados mais elucidativos para sua pesquisa sobre a compreensão 

da metáfora em uso.  

De acordo com Zanotto (2014b, p. 12), os dados gerados nessa vivência 

revelaram “momentos de retrospecção imediata de leituras construídas 

introspectivamente e momentos de construção online de leituras, nos quais o grupo 

co-construiu um raciocínio coletivo (PONTECORVO, 1994)”. Por essa razão, o 

método passou a ser chamado de Pensar Alto em Grupo.  

Os trabalhos de Palma (1998) e Nardi (1999) também comprovaram a 

validade da utilização do Pensar Alto em Grupo. Os participantes de suas pesquisas 

vivenciaram ambas as modalidades do método: a individual e a coletiva, constando 

que a versão em grupo gerava dados mais frutíferos a suas investigações.  

Cabe ainda ressaltar que essa mudança do método resultou em uma 

transformação de pressupostos epistemológicos (ZANOTTO, 2014b), pois o 

protocolo verbal, que originariamente era individual e monológico, passou a ser 

realizado em grupo, o que implica compreensão de que os sentidos do texto são 

construídos a partir das diversas interações entre os sujeitos (leitor/autor via texto; 

leitor/leitores; leitor/professor-pesquisador).  
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Por essa razão, a epistemologia do dialogismo (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 2010; MARKOVÁ, 1996) passou a ser a mais adequada para 

explicar como ocorrem as construções das leituras, geradas a partir do método e da 

prática de letramento Pensar Alto em Grupo, confirmando o potencial heurístico do 

dialogismo como uma epistemologia pertinente para elucidar fenômenos, referentes 

às ciências humanas e sociais (BAKHTIN, 2003; FARACO, 2007). 

Paralelamente à utilização do Pensar Alto em Grupo, adotei o diário de leitura 

como um instrumento metodológico, o qual me permitiu averiguar os sentidos que o 

leitor atribuiu ao texto e à prática de letramento investigada, abarcando, portanto, de 

forma mais ampla, como ocorreu a interpretação da linguagem figurada e das 

lacunas/silêncios do texto literário A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004).  

 

 

4.3.2 Diário de leitura 

 

 

Segundo Machado (1998), a consolidação do gênero diário ocorreu a partir do 

século XIX, devido às mudanças históricas e sociais que se desenvolveram nesse 

período. Naquela época, os princípios de ordem social proclamavam os direitos de 

liberdade e igualdade; entretanto, as condições reais eram bem diferentes do que 

era proclamado, levando os indivíduos a contradições identitárias, as quais 

buscavam resolver por meio da escrita diarista.   

Desse modo, pouco a pouco, o gênero diário foi ganhando espaço não 

apenas na esfera íntima e privada, mas também foi se constituindo como um objeto 

específico de análise de diversas áreas: ciências sociais, pesquisas etnográficas, 

história, psicologia clínica e pesquisas educacionais (LIBERALI, 1999).  

De acordo com Cohen (1986, p. 2), esse instrumento de geração de dados 

mostra-se coerente com a metodologia qualitativa, em Linguística Aplicada, pois, ao 

utilizá-lo na interação em sala de aula, é possível “o registro do aluno de intravisões 

ou ‘insights’, de inferências sobre sua aprendizagem”, possibilitando o 

desenvolvimento do senso crítico e autocrítico, inclusive, promovendo uma 

autonomia do aluno em relação ao seu desenvolvimento.  

Na presente pesquisa, utilizei o diário de leitura tanto como uma ferramenta 

pesquisa quanto uma ferramenta de ensino-aprendizagem que “surge com a função 
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de testemunha de leituras e de reflexões que as leituras produzem” (MACHADO, 

1998, p. 33); isto é, ao mesmo tempo em que foram gerados os dados sobre as 

leituras construídas, para que eu pudesse analisá-los, também se ofertou a 

possibilidade de os participantes se apropriarem da escrita diarista, para serem 

protagonistas no processo de aprendizagem leitora.  

Em suma, o diário de leitura foi compreendido como um instrumento que 

possibilitou não só o relato pessoal do leitor diante das reflexões suscitadas sobre 

suas próprias leituras, mas também sua utilização permitiu averiguar como o sujeito 

leitor construiu dialogicamente a sua interpretação em relação ao autor mediado 

pelo texto, assim como em relação aos outros leitores e ao pesquisador-

coordenador do Pensar alto em Grupo.  

Com relação à caracterização do contexto de pesquisa e dos participantes 

envolvidos, apresento a próxima seção.   

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE PESQUISA E DOS 

PARTICIPANTES 

 

 

Esta pesquisa não foi realizada em contextos escolares, embora, no capítulo 

teórico, tenha ocorrido uma ampla discussão sobre práticas de letramento, com o fim 

de problematizar o ensino de leitura do texto literário. Entretanto, não considero tal 

característica um traço de incoerência na pesquisa desenvolvida, pois a presente 

investigação pauta-se numa concepção ideológica de letramento (STREET, 1993a; 

1993b; 2014), a qual, por sua vez, abarca as práticas de leitura em diversos 

contextos. Isto é, o fenômeno do letramento é múltiplo e multifacetado.  

Por essa razão, acredito que o conhecimento gerado por este estudo sobre 

leitura literária ainda assim poderá ser relevante para reflexões sobre práticas 

pedagógicas escolares comprometidas com a formação do sujeito leitor.  
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Na etapa inicial de minha pesquisa havia planejado compor um estudo de 

caso coletivo (STAKE, 1998) para investigar a ocorrência das múltiplas leituras, em 

interface com os processos sociocognitivos, de quatro grupos de leitores. O intuito 

de elaborar um estudo de caso coletivo era averiguar, de forma extensiva, como 

diversos grupos interpretavam a linguagem figurada e as lacunas/silêncios do texto 

literário. 

Com tais questionamentos, entrei em campo em quatro contextos de 

pesquisa diferentes: uma biblioteca pública (Biblioteca Alceu Amoroso Lima); uma 

biblioteca comunitária (Biblioteca Caminhos da Leitura); um centro de convivência 

juvenil (Pastoral do Menor); e uma instituição que procura realizar trabalhos 

transdisciplinares envolvendo arte, educação e cultura (A Casa Tombada). 

Realizei duas vivências de Pensar Alto em Grupo com quatro grupos de 

leitores, os quais denominei como: Pastoral do Menor, Biblioteca Alceu Amoroso 

Lima, Biblioteca Comunitária Caminhos da leitura e A Casa Tombada, nas seguintes 

datas, respectivamente: 09/09/2014, 24/09/2014; 07/10/2014, 14/10/2014; 

29/09/2014, 20/10/2014 e 13/08/2016, 24/09/2016; totalizando oito vivências de 

Pensar alto em grupo.  

 

 
Local 

 
P.A.G * 

Pastoral do 
menor 

BP Alceu 
Amoroso Lima 

BC Caminhos 
da leitura 

A Casa 
Tombada 

1ª. vivência 09/09/2014 07/10/2014 29/09/2014 13/08/2016 
2ª. vivência 24/09/2014 14/10/2014 20/10/2014 24/09/2016** 
*Pensar alto em grupo 
** Nesse dia, a vivência de Pensar Alto em Grupo, ocorreu na minha residência.  

 

Quadro 1 – Grupos de leitores pesquisados 

Fonte: A autora. 
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A primeira vivência tinha como objetivo apresentar a prática de letramento aos 

participantes, para que pudessem se familiarizar com a dinâmica de leitura do 

Pensar Alto em Grupo, para que no segunda encontro já estivessem mais 

familiarizados com ela e, então, lermos o texto-objeto da pesquisa, A Moça Tecelã, 

de Marina Colasanti.  

No grupo Pastoral do Menor, Biblioteca Alceu Amoroso Lima e Biblioteca 

Comunitária Caminhos da Leitura, nos primeiros encontros, foram lidos dois poemas 

de Cecília Meireles, ‘Inibição’ e ‘Lua adversa’ e a narrativa ‘Flicts’, de Ziraldo.  

Entretanto, no grupo A Casa Tombada, referente à minha última entrada em 

campo, já na primeira vivência de Pensar Alto em Grupo foi realizada a leitura de A 

Moça Tecelã, para que no segundo encontro fosse retomado esse texto, com a 

finalidade de aprofundar a discussão sobre a narrativa.  

Essa mudança, no modo de proceder em relação à etapa de geração de 

dados, foi decorrente da percepção que tive durante o desenvolvimento da pesquisa: 

notei que seria importante ter uma segunda vivência de Pensar Alto em Grupo, com 

o mesmo texto-objeto A Moça Tecelã, para aprofundar a discussão. 

Ao mesmo tempo, Zanotto também havia me alertado que os alunos com 

quem ela realizou duas vivências de Pensar Alto em Grupo, com um mesmo poema 

de Carlos Drummond de Andrade, demonstraram uma atuação mais engajada no 

segundo encontro, no que se refere a construir leituras mais aprofundadas das 

metáforas do texto.  

Por essa razão, Zanotto, ao ministrar aulas no Curso de Extensão 

Universitária, Construindo uma prática de letramento para formação do leitor, na 

COGEAE-PUC/SP,52 optou por realizar duas vivências de Pensar Alto em Grupo 

com o mesmo texto, para que os alunos pudessem aprofundar suas leituras. 

																																																																				
52 O curso de extensão universitária ‘Construindo uma prática de letramento para formação do leitor’ 
objetiva proporcionar atualização de conhecimento sobre leitura e promover o desenvolvimento de 
pesquisa sobre o tema na área da Linguística Aplicada. O corpo docente do curso compõe-se por 
professores que realizaram pesquisas de Mestrado e/ou Doutorado na área da Linguística Aplicada, e 
a coordenação do curso é realizada pela Profa. Dra. Mara Sophia Zanotto, do Programa de 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, PUC-SP. 
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Assim, quando ia entrar em campo pela última vez, decidi que o próximo 

grupo (A Casa Tombada) não leria os poemas de Cecília Meireles, nem a narrativa 

de Ziraldo; realizando a primeira vivência já com o texto-objeto A Moça Tecelã, no 

intuito de que no segundo encontro essa narrativa fosse retomada pelos leitores, 

para aprofundar as leituras da primeira vivência.  

E, de fato, quando realizei a pré-análise dos dados do grupo A Casa 

Tombada (transcrição de áudio e divisão dos excertos em conteúdos temáticos), 

referente à segunda vivência de Pensar Alto em Grupo, encontrei novas leituras que 

não tinham sido construídas no primeiro encontro. Por essa razão, optei por ficar 

apenas com esse grupo, com o qual realizei dois encontros com o texto A Moça 

Tecelã.  

Dessa maneira, o planejamento de compor um estudo de caso coletivo foi 

modificado para estudo de caso individual, referente ao grupo de leitores A Casa 

Tombada, uma vez que nesse grupo pude averiguar a construção de múltiplas 

leituras do texto literário, não alterando os objetivos e as justificativas da presente 

pesquisa.  

 

 

4.4.1 Caracterização do contexto de pesquisa e das participantes do grupo de 

leitores A Casa Tombada 

 

 

A Casa Tombada foi inaugurada em 18 de julho de 2015, com o intuito de 

promover o desenvolvimento do conhecimento, a partir de uma perspectiva 

transdisciplinar, diminuindo as fronteiras entre as linguagens artísticas e entre o 

fazer e o pensar. O prédio, uma casa tombada como patrimônio histórico, está 

situado no bairro de Perdizes, abrigando salas de aula, ateliês, biblioteca, espaço 

para exposições etc. 
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As principais ações de A Casa Tombada são os Cursos de Pós-Graduação 

que unem a palavra escrita a performance, poética, literatura, história, cultura e 

educação; assim como os Cursos de Extensão Universitária em Arte, Cultura e 

Educação. Esses cursos estão vinculados à Facon,53 mas acontecem no espaço de 

A Casa Tombada, porque este é o polo educacional da faculdade na cidade de São 

Paulo.  

Além desses cursos vinculados à Facon, a equipe de artistas e educadores 

da instituição realiza diversas atividades, tais como: cursos de curta duração, grupos 

de estudos; ateliês literários (leitura, escrita e oralidade), aulas para escrita de 

poesia (encontros para escrever e falar sobre a escrita); encontros de formação para 

educadores e mediadores culturais; lançamentos de livros e encontros com autores 

e assessoria em arte e literatura para escolas e instituições culturais. 

No início do ano de 2016, tive a oportunidade de realizar um curso nessa 

instituição cultural e educacional sobre literatura infantil e juvenil. Dessa maneira, 

conheci algumas das participantes desta pesquisa nesse curso: Camila e Luciana.  

As outras convidadas para participar da pesquisa, Carla e Talita, também já 

haviam realizado cursos em A Casa Tombada sobre o livro de literatura infantil, da 

mesma forma que haviam participado do curso Construindo uma prática de 

letramento para a formação do leitor, da COGEAE-PUC/SP, no qual vivenciaram 

eventos de Pensar Alto em Grupo.  

Dessa maneira, a maioria das participantes já se conhecia, ao mesmo tempo 

em que todas tinham um elo em comum: o trabalho com a leitura e a literatura 

infantil e juvenil.   

 

 

																																																																				
53 Faculdade de Conchas, situada na cidade de Conchas, no interior do estado de São Paulo.  
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4.4.1.1 A primeira vivência de Pensar alto em Grupo com as leitoras de A Casa 

Tombada 

 

 

O primeiro encontro com esse grupo ocorreu no dia 13 de agosto de 2016 

(sábado), no período da manhã, do qual participaram da pesquisa voluntariamente: 

Camila, Talita, Carla e Luciana, no espaço A Casa Tombada, gentilmente ofertado 

por Camila e com a anuência dos fundadores da instituição.  

Ao chegar ao local, dirigi-me à sala, onde iríamos fazer a primeira vivência do 

Pensar Alto em Grupo, como havíamos combinado anteriormente por e-mail. As 

participantes já estavam no local; assim, logo começamos a arrumar o espaço com 

cadeiras em círculo e uma no centro, para alocarmos o gravador.  

Entretanto, logo que iniciamos a conversa no grupo, notamos que a sala era 

um tanto inadequada. A acústica do espaço produzia um efeito de eco, assim como 

atrás do prédio da instituição A Casa Tombada havia uma escola que estava 

promovendo um evento do dia dos pais, utilizando-se de recursos de áudio (música, 

alguém falava ao microfone etc). De maneira que decidimos ir para outra sala 

menor, ao lado da que estávamos, para garantir a qualidade da gravação da 

vivência. 

Devidamente alocadas, apresentei-me para o grupo, embora todas já me 

conhecessem; falei um pouco sobre o meu percurso profissional e o objetivo de 

minha pesquisa, cujo enfoque geral residia em investigar as leituras do texto literário, 

geradas na prática de letramento dialógica e colaborativa do Pensar Alto em 

Grupo.54  

Nesse momento, não explicitei o funcionamento da prática de letramento em 

questão; queria primeiramente que as participantes se apresentassem umas para 

outras e também falassem um pouco sobre seus trabalhos atuais, os quais 

envolviam questões referentes à leitura e à literatura infantil e juvenil. 

Realizei esse momento de apresentação do grupo, com o intuito de estreitar 

um pouco mais as relações entre as participantes, evitando possíveis inibições, 

assim como queria que conhecessem o trabalho umas das outras, em busca de 

fortalecer as relações das profissionais da área.  
																																																																				
54 Procurei não falar sobre o enfoque que daria à interpretação das metáforas e das lacunas do texto, 
para não deixá-las preocupadas com relação ao modo pelo qual estavam interpretando o texto. 
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Para tanto, procurei orientar essa apresentação das participantes de forma 

descontraída e até mesmo lúdica. Solicitei que cada uma sorteasse um poema 

impresso (curto, do tipo haicai) que estava dentro de um saquinho de pano, antes 

que iniciasse sua fala de apresentação.  

Após ser sorteado o poema, cada participante deveria lê-lo para o grupo, e 

depois fazer sua apresentação – esse momento, além de divertido, possibilitou, de 

forma espontânea, às leitoras compartilharem brevemente suas impressões sobre o 

texto literário, pois após sua leitura, geralmente, algo era comentado por elas. Dessa 

maneira, pouco a pouco, as participantes foram se ambientando com a atmosfera da 

prática de letramento Pensar Alto em Grupo, cujo funcionamento não havia sido 

pormenorizado até então.  

Assim, após essa leitura do poema, gradativamente, cada uma foi se 

apresentando para o grupo: 1) Carla disse que atualmente passou num concurso 

público, para ser bibliotecária do município de São Paulo, optando por trabalhar na 

biblioteca de um dos CEU´s;55 2) Camila falou sobre o curso de especialização O 

livro para infância: textos, imagens e materialidades, o qual coordena numa 

instituição privada; 3) Talita comentou sobre sua pesquisa de doutorado, em uma 

universidade pública, cujo objetivo é investigar a recepção da tradução por crianças 

dos poemas infantis, de Cecília Meireles, em inglês; 4) Luciana falou sobre o seu 

trabalho como produtora cultural na área da dramaturgia infantil, numa unidade do 

SESC-SP,56 de modo a ser extremamente importante para sua profissão voltar-se 

para o estudo da literatura, já que muitas vezes o teatro infantil dialoga com o texto 

literário.  

Em todos esses depoimentos as participantes procuraram também relatar o 

percurso que as levaram a trabalhar com a leitura e a literatura: seja pelo fato de 

serem leitoras apaixonadas, ou pelo próprio acaso que as levou a desenvolver 

trabalhos na área. Por exemplo: Camila, jornalista, começou a trabalhar numa 

revista renomada, cujo enfoque é a educação infantil, sendo responsável pelas 

reportagens sobre literatura infantil e juvenil; Luciana, embora não tenha escolhido 

trabalhar com o teatro infantil, foi convidada para assumir a coordenação desse tipo 

de evento no SESC.   

																																																																				
55 Centros Educacionais Unificados da cidade de São Paulo. 
56  Serviço Social do Comércio.  
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Dessa maneira, após cada uma ter se apresentado para o grupo, explicitei 

questões referentes ao funcionamento dos documentos do Comitê de Ética em 

pesquisas, enfatizando a preservação do anonimato das participantes e que a 

qualquer momento elas poderiam, caso desejassem, não participar mais da 

pesquisa – também comentei sobre a necessidade de pré-agendarmos um segundo 

encontro.  

Liguei o gravador para capturar a interação do grupo, que durou 

aproximadamente quarenta e cinco minutos; depois, ao finalizar a vivência, solicitei 

às leitoras a produção de um diário de leitura reflexivo, a ser entregue no próximo 

encontro. Nesse momento, explicitei a elas que poderiam escrever tanto sobre suas 

leituras pessoais quanto sobre as leituras realizadas em grupo, assim como suas 

dúvidas, seus incômodos etc. Combinei de enviar, via e-mail, o livro digitalizado para 

que pudessem consultá-lo, caso desejassem, no momento de elaboração dos 

diários de leitura.  

Para finalizar essa primeira vivência, agendamos uma data para o segundo 

encontro do grupo, num dia em que todas poderiam participar, assim como tal dia 

deveria estar de acordo com a agenda da instituição A Casa Tombada, para 

utilizarmos uma de suas salas.  

 

 

4.4.1.2 A segunda vivência de Pensar alto em Grupo com as leitoras de A Casa 

Tombada 

 

 

A data para a segunda vivência do Pensar Alto em Grupo no espaço A Casa 

Tombada teve de ser alterada, pois houve uma mudança repentina na agenda da 

instituição, impossibilitando sua abertura no dia em que havíamos previamente 

marcado o segundo encontro. 

Assim, tive de aguardar a resposta de Camila sobre quais dias seriam 

possíveis realizarmos a segunda vivência do Pensar Alto em Grupo em A Casa 

Tombada. Quando Camila estava com as possíveis datas ‘em mãos’, entrei em 

contato com as outras participantes para averiguar a possibilidade de nos 

encontramos nos dias que Camila havia me informado. 
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Entretanto, uma das participantes, Talita, não poderia nessas datas. Ela 

estaria em outro país para o desenvolvimento de sua pesquisa de doutorado. Diante 

de tal circunstância, decidi acolher as participantes em domicílio, uma vez que nos 

lugares públicos que havíamos cogitado – Parque da Água Branca, Pátio da Cruz na 

PUC/SP – possivelmente haveria interferência de barulhos externos no momento da 

gravação da interação do grupo.  

No dia 24 de setembro de 2016, realizamos a segunda vivência de Pensar 

Alto em Grupo na minha casa e com todas as participantes: Camila, Talita, Luciana 

e Carla. A primeira a comparecer para o segundo encontro foi Talita e, logo em 

seguida, Camila e Luciana chegaram.   

Carla ligou para o meu celular, avisando que estava a caminho, uma vez que 

se perdera no trajeto. Expliquei-lhe o caminho mais adequado para chegar em 

minha casa em relação ao ponto de referência onde ela estava – Carla situava-se a 

apenas alguns quarteirões de minha residência.  

Após nossa conversa ao telefone, ela chegou em minha casa sem 

dificuldades. Iniciamos uma conversa mais informal entre nós, antes de iniciarmos a 

segunda vivência de Pensar Alto em Grupo – deixei essa conversa informal estender 

um pouco mais, para que todas ficassem à vontade umas com as outras e também 

se sentissem acolhidas no espaço de casa.  

Sobre a mesa, servi café e bolo, para recepcioná-las. Sentamos próximas 

umas das outras: Talita e Camila sentaram no sofá, Carla em uma cadeira, eu e 

Luciana ocupamos outro sofá menor. Deixei o gravador sobre uma banqueta no 

centro da sala, para poder capturar melhor a conversa do grupo.  

Perguntei às participantes sobre a elaboração do diário de leitura, de modo 

que apenas Talita havia feito, entregando-o impresso para mim. Também disse que 

poderíamos comentar, nessa segunda vivência do Pensar Alto em Grupo, novas 

leituras que surgiram após o primeiro encontro, novas reflexões, inquietações 

pessoais que reverberam em cada uma nesse tempo entre a primeira e a segunda 

vivência etc. 

Dessa maneira, após essas conversas iniciais, começamos o Pensar Alto em 

Grupo. Primeiramente, foi realizada a leitura introspectiva, individual e silenciosa, 

para depois discutirmos no grupo o conto A Moça Tecelã, de Colasanti (2004). 

Nesse dia, Camila trouxe seu próprio livro, uma vez que a participante tinha um 

exemplar e não necessitou de uma fotocópia digitalizada.  
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De forma geral, a discussão da segunda vivência foi mais aprofundada. Talita, 

ao compartilhar as novas leituras que havia feito do conto, impulsionou o grupo a 

reinterpretar com novos olhares a linguagem figurada, presente na narrativa. 

Também foram explorados aspectos referentes à ilustração do livro, no sentido de 

que esta também estabelecia um diálogo com o conto de Colasanti, ou seja, o 

ilustrador também tinha seu lugar no livro como interprete da história de A Moça 

Tecelã, como apontou Camila.  

Essa segunda vivência de Pensar Alto em Grupo durou mais do que a 

primeira, totalizando 60 minutos – no primeiro encontro as participantes precisavam 

finalizar a atividade em decorrência de outros compromissos. Assim, foi possível 

discutir com mais tempo o texto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, o qual 

apresento na próxima seção, para, depois, apresentar as normas de transcrição.  

 

 

4.5 O TEXTO LITERÁRIO: A MOÇA TECELÃ,57 DE MARINA COLASANTI 

 

 

“Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás 

das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para 

começar o dia. Delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre os 

fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o 

horizonte.  

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em 

longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim 

pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios 

cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida 

pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava 

sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela.  

																																																																				
57 Texto extraído do livro ilustrado A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, no qual a ilustração é feita 
com bordados das irmãs Dumont, Ângela, Martha, Marilu e Sávia e da mãe, Antônia, sobre desenhos 
de Demóstenes Vargas, publicado pela editora Global, no ano de 2004 (Cf. versão digitalizada no 
Anexo E).  
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Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas 

e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios 

dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza.  

Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os 

grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus 

dias.  

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com 

cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser 

comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o 

tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranqüila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, 

tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, 

e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado.  

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma 

coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as 

cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi 

aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, 

sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último 

fio da ponta dos sapatos, quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O 

moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi 

entrando na sua vida.  

Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos 

lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E 

feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, 

logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais 

pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. 

 - Uma casa melhor é necessária, -- disse para a mulher. E parecia 

justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor 

de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. 

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. – Para que ter casa, se 

podemos ter palácio? – perguntou. Sem querer resposta, imediatamente 

ordenou que fosse de pedra com arremates em prata.  
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Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e 

portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela 

não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha 

tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar 

batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira.  

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido 

escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. - É 

para que ninguém saiba do tapete, -- disse. E antes de trancar a porta à 

chave, advertiu: -- Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos!  

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o 

palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era 

tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.  

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe 

pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela 

primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo.  

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia 

sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, 

subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear.  

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a 

lançadeira ao contrário, e, jogando-a veloz de um lado para o outro, 

começou a desfazer o seu tecido.  

Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. 

Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que 

continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o 

jardim além da janela.  

A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, 

acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. 

Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés 

desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo 

corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu.  

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma 

linha clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, 

que a manhã repetiu na linha do horizonte”.  
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4.6 NORMAS DE TRANSCRIÇÃO 

 

 

As normas de transcrição que utilizei estão indicadas na tabela abaixo. 

Considero o processo de transcrição das interações verbais, dos eventos de Pensar 

Alto em Grupo, uma etapa de pré-análise dos dados, ou seja, a transcrição dos 

diálogos dos leitores sobre o texto também faz parte da metodologia de análise de 

dados que demonstrarei de forma mais detalha na próxima seção.  

 
 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavra ou segmento (   ) do nível de renda (   ) nível de 
renda nominal  

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador)  

Truncamento (havendo homografia, usa-se 
acento indicativo de tônica e/ou timbre)  

/ e comé/ e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula porque as pessoas reTÊM moeda  
Prolongamento de vogal e consoante :::::podendo 

aumentar para::::: 
ou mais 

ao emprestarem...éh::::: 

Silabação  - por motivo tran-sa-ção 
Qualquer pausa ... são três motivos...ou três 

razões...que fazem com que se 
retenha a moeda...existe 
uma...retenção 

Comentários descritivos do transcritor ((minúscula)) ((tossiu)) 
Indicação de que a fala foi interrompida em 
determinado ponto 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Ocorrências Sinais Exemplificação 
Citações literais e gravações de textos, 
durante a gravação 
 

“   “ Pedro Lima... ah escreve na 
ocasião... “O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRREIra entre nós”... 

 

Quadro 2 – Normas de transcrição 

Fonte: A autora (adaptado de CASTILHO; PRETI, 1986). 
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4.6.1 Observações 

 

 

1. Iniciais Maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas. 

2. Fáticos: ah, éh,ahn, ehn, uhn, tá. 

3. Números por extenso. 

4. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: Oh:::::... (alongamento e pausa). 

5. Não se utilizam sinais de pausa, da língua escrita, como ponto e vírgula, 

ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de 

pausa. 

 

 

4.7 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

 

Com o intuito de poder investigar o letramento literário – que é algo 

demasiadamente abstrato – delimitei-o a partir do conceito teórico-metodológico 

evento de letramento (STREET, 1984; 1993a; [2000]2012), abarcando minha 

pesquisa de um ponto de vista empírico.  

Em outras palavras, a partir da utilização desse conceito, circunscrevi o 

letramento literário em dois eventos de Pensar Alto em Grupo, realizados em 

contextos situados, a fim de gerar dados por meio da gravação em áudio das 

interações verbais, estabelecidas pelos sujeitos leitores do grupo A Casa Tombada.  

Posteriormente, fiz uma leitura minuciosa das transcrições referentes às 

interações verbais dos dois eventos de Pensar Alto em Grupo, e então selecionei 

excertos relevantes, no intuito de atender aos objetivos e responder às perguntas 

orientadoras da presente pesquisa.  

Realizei também uma leitura atenta dos diários de leituras. Entretanto, do 

grupo de leitores o qual resolvi investigar (A Casa Tombada), apenas uma 

participante elaborou o diário de leitura, sobre o qual me debrucei com o objetivo de 

averiguar e selecionar informações que poderiam aprofundar ou complementar 

aspectos referentes à interpretação do texto literário nos eventos de Pensar Alto em 

Grupo. 
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Os excertos selecionados, referentes a uma determinada leitura analisada, 

constituíram-se como conteúdos temáticos no que se referem à interpretação da 

linguagem figurada do conto A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004). Para tanto, tomei 

como categorias a serem investigadas elementos da Teoria da Parábola (história e 

projeção) de Turner (1996; 2008), tais como: história fonte e história alvo; da Teoria 

da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002): os espaços input da 

rede de integração conceptual; e da Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; 

JOHNSON, [1980]2002; LAKOFF; TURNER, 1989). as metáforas conceptuais 

básicas, presentes no texto literário. 

Outra categoria investigada, mas que não está contemplada pelas teorias 

acima, foram os raciocínios inferenciais realizados pelos leitores, tal como 

investigado por Zanotto (2010; 2014a) e Moura e Zanotto (2009). E, por fim, também 

foi considerada como categoria a ser investigada a interpretação dos leitores da 

lacuna/o silêncio, presente no final da narrativa A Moça Tecelã, de Colasanti. 

No próximo capítulo, apresento a análise das múltiplas leituras e dos 

processos sociocognitivos, construídos pelas leitoras do grupo A Casa Tombada, em 

dois eventos de Pensar Alto em Grupo.  
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CAPÍTULO V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 
Um dia, você terá idade suficiente para começar 

a ler contos de fadas outra vez. 

(C. S. Lewis) 

 

 

No intuito de compreender o fenômeno do letramento literário em sua 

particularidade, utilizei o conceito de evento de letramento (STREET, 1984; 1993a; 

1993b), para descrever e delimitar duas vivências da prática de letramento Pensar 

Alto em Grupo (ZANOTTO, 1995, 2014a, 2014b). 

Já para compreender melhor o texto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, na 

interface entre as múltiplas leituras e os processos sociocognitivos, construídos por 

leitores empíricos em eventos de Pensar Alto em Grupo, utilizei a estratégia de 

pesquisa estudo de caso instrumental (STAKE, 1998).  

Assim, a partir dessa delimitação do objeto de estudo a ser investigado, 

procuro seguir os objetivos de minha pesquisa que são:  
1. Investigar as múltiplas leituras da linguagem figurada e das lacunas/ou 

silêncios do texto, presentes na narrativa A Moça Tecelã, de Marina 

Colasanti;  

1.2. Analisar os processos sociocognitivos envolvidos na interpretação dos 

leitores em relação à linguagem figurada e às lacunas e/ou silêncios do 

texto, presentes na narrativa A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. 

Relacionadas aos objetivos de pesquisa, as minhas perguntas são: 

1) Quais foram as múltiplas leituras do texto literário, geradas na prática de 

letramento Pensar alto em grupo?;  

1.1 Quais foram os processos sociocognitivos envolvidos na coconstrução 

das múltiplas leituras do texto literário?; 

2) Em quais aspectos a investigação sobre os processos sociocognitivos, 

envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras, pode contribuir para o 

letramento literário?  
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Este capítulo está organizado do seguinte modo: 

1) Análise das leituras, do grupo de leitores A Casa Tombada, em dois 

eventos de letramento de Pensar Alto em Grupo, dos quais foram 

derivados os seguintes excertos analisados:  

i) Excerto 1.1 Uma narrativa sobre o empoderamento feminino e sobre as 

fragilidades da mulher; 

ii) Excerto 1.2 Tecer os caprichos do marido é corresponder às 

expectativas sociais do homem; 

iii) Excerto 1.3 A intertextualidade entre o conto A Moça Tecelã e o 

 Barba Azul;  

iv) Excerto 1.4 Destecer é a separação do meu casamento e tecer é 

 imaginar (construir expectativas de uma relação amorosa);  

v) Excerto 1.5 A intertextualidade entre o conto A Moça Tecelã e o mito de 

Perséfone e Hades e o da origem das estações do ano; 

vi) Excerto 1.6 O final lacunar da narrativa de Colasanti: um conto de 

 fadas com final feliz ou sem esperança?;  

vii)  Excerto 1.7 Tecer sem conexão com a natureza é distanciar-se da 

 essência do ser; 

viii) Excerto 1.8 A Tecelã é uma escritora;  

ix)  Excerto 1.9 As motivações para projeção parabólica da história fonte (A 

Moça Tecelã) na história alvo (de uma possível escritora); 

x) Excerto 1.10 Uma narrativa não só sobre o feminismo, mas também 

sobre o poder do feminino sagrado;  

2) Reflexão sobre as múltiplas leituras do conto A Moça Tecelã em interface 

aos processos sociocognitivos das leitoras.   

Para compreensão detalhada do contexto de pesquisa e da minha entrada em 

campo, referente ao grupo de leitores A Casa Tombada, recomendo a leitura do 

capítulo quatro, Metodologia de Pesquisa.  
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O início do primeiro evento de Pensar Alto em Grupo ocorreu após: 1) a 

minha apresentação pessoal e os objetivos de pesquisa; 2) a apresentação pessoal 

de cada uma das participantes do grupo de leitores; 3) as informações sobre os 

documentos do Comitê de Ética em pesquisas que envolvem seres humanos.  

Dessa maneira, dados os informes iniciais, comecei a coordenação da 

vivência do Pensar Alto em Grupo, entregando a cada uma das participantes uma 

cópia colorida e digitalizada do livro A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Com o 

texto em mãos, disse às leitoras que teriam um tempo para realizar uma leitura 

solitária e introspectiva. Comuniquei também que não precisavam se preocupar, 

caso surgissem problemas no momento da leitura individual, pois poderiam ser 

discutidos e solucionados no grupo.  

Além disso, orientei as participantes a fazer anotações sobre aspectos do 

texto que mais lhes chamaram a atenção, caso desejassem. Por esse motivo, nesse 

momento de leitura individual, entreguei-lhes sulfites em branco e canetas para 

escreverem o que quisessem.  

Destarte, passado esse primeiro momento do Pensar Alto em Grupo, após 

todas terem lido o conto de forma individual e introspectiva, avisei as leitoras que 

iniciaríamos, portanto, o segundo momento dessa prática de letramento, no qual 

seriam compartilhadas, no grupo, suas observações individuais, assim como 

refletiríamos sobre o texto colaborativamente.  

Em relação ao segundo encontro, repeti novamente essas orientações sobre 

o funcionamento da prática Pensar Alto em Grupo e logo após a leitura individual e 

introspectiva, disse às participantes que elas poderiam expressar novas leituras, 

inquietações pessoais e reflexões, caso tenham surgido após a primeira vivência.   

Em suma, após descrever como ocorreram as preliminares dos dois eventos 

de Pensar Alto em Grupo, com o grupo de leitoras A Casa Tombada, abordarei a 

análise de suas leituras, a partir de uma metodologia qualitativa de orientação 

interpretativista (MOITA LOPES, 1994).  

Para tanto, selecionei excertos da interação do primeiro e do segundo evento 

de Pensar Alto em Grupo, assim como trechos do diário de leitura, os quais foram 

elucidativos no que se refere a apresentar a interpretação das leitoras da linguagem 

figurada e dos silêncios da narrativa A Moça Tecelã.  
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5.1 ANÁLISE DAS LEITURAS, DO GRUPO DE LEITORES A CASA TOMBADA, EM 

DOIS EVENTOS DE LETRAMENTO DE PENSAR ALTO EM GRUPO 

 

 

No primeiro encontro com o grupo de leitoras, após a minha orientação para o 

início da vivência do Pensar Alto em Grupo, Carla foi a primeira a se manifestar, 

comentando de forma bem emocionada sobre a narrativa A Moça Tecelã: 

 

 

Excerto 1.1 – Uma narrativa sobre o empoderamento feminino e sobre as 
fragilidades da mulher 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Carla  
 

 
 
 
 
 

eu acho difícil pra caramba falar desse texto... porque eu gosto 
muito desse texto [risadas]... e eu já li quinhentas vezes esse 
texto e eu gosto demais assim...  eu acho que é uma narrativa 
que fala muito do poder do feminino também mas ao mesmo 
tempo das fragilidades né.. porque... como a gente se sente... a 
gente hoje tem ah::: o empoderamento feminino... se sente tão 
forte mas ao mesmo tempo sempre tem aquela pressãozinha da 
sociedade porque você não é completa... você precisa de algo 
mais... você precisa de alguém ao seu lado... se você é casado 
também não tá satisfeito você tem que ter filho... as pessoas te 
cobram... e quando fala no texto isso “ela trouxe o tempo em que 
se sentiu sozinha”... que é uma coisa parte mesmo dela... como 
que... sei lá... como que a mulher lida com essa pressão toda... e 
ela mesma acaba trazendo essa solidão pra ela e essa 
necessidade de sei lá de se satisfazer e [alcançar algo mais]... eu 
acho muito legal assim... esse texto... é bem atual eu acho... nem 
sei quando ele foi escrito... mas eu acho muito atual... 

 

 

Carla, ao comentar – ‘eu acho difícil pra caramba falar desse texto... porque 

eu gosto muito desse texto [risadas]’ (linhas 1-2) – demonstra que não era a primeira 

vez que lia A Moça Tecelã, mas como a própria leitora disse – ‘eu já li quinhentas 

vezes esse texto e eu gosto demais assim...’ (linhas 2-3).  

O início da sua fala, portanto, revela que a leitura literária permite um alto 

envolvimento emocional intersubjetivo com o autor, mediado pelo texto, como se 

esse tipo de texto nos revelasse algo sobre nós mesmos, possibilitando entrar em 

contato com a vida humana em termos de experiência, isto é, como a própria leitora 

apontou, uma narrativa que retrata – ´como a gente se sente’ (linha 5) – ou seja, 

como nós, mulheres, nos sentimos inseridas em um determinado contexto 

sociocultural.  
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Dessa maneira, sua leitura sobre A Moça Tecelã já estava ‘pronta’, isto é, a 

leitora já possuía uma interpretação para o texto, comentando – ‘eu acho que é uma 

narrativa que fala muito do poder do feminino também mas ao mesmo tempo das 

fragilidades’ (linhas 3-5).  

Em outras palavras, embora Carla não mencione o trecho do texto que 

possibilitou a construção de sua leitura, é possível afirmar que da história fonte (A 

Moça Tecelã), elementos específicos, tais como ‘o poder do tear’ 58 e trechos da 

narrativa que enfocam o poder do domínio da mulher sobre sua vida, por meio da 

atividade da tecelagem,59 foram projetados parabolicamente para uma história alvo, 

na qual há elementos de um contexto sociocultural em que a mulher está mais 

empoderada para exercer o seu trabalho.  

Decorrente dessa projeção de um input fonte (o conto) em um input alvo (a 

mulher no contexto sociocultural da leitora) houve a construção da leitura do conto, 

na estrutura emergente do espaço da mescla, como uma narrativa que fala sobre ‘o 

poder do feminino’, uma vez que ambos os domínios da história fonte e alvo 

compartilham, no espaço genérico da mesclagem, a ideia abstrata de que alguém do 

gênero feminino exerce seu poder, ao realizar uma atividade de trabalho, 

manipulando um instrumento.  

Segundo Machado (2003), a atividade de tecelagem é considerada como um 

paradigma da produtividade feminina, pois fiar e tecer estavam sob o domínio 

feminino até o aparecimento do tear mecânico. Portanto, ‘o poder do tear’ e as 

diversas passagens do texto em que a protagonista exerce seu poder ao tecer (input 

fonte) podem ser interpretados, de forma metafórica (input da mescla), como o 

trabalho feminino, por meio do qual a mulher exerce seu protagonismo em seu 

contexto sociocultural (input alvo).  

																																																																				
58 No conto A Moça Tecelã (história fonte), a máquina de tear é apresentada como um instrumento, 
por meio do qual a mulher exerce o seu poder criador, tal como vemos no seguinte trecho do conto: 
“Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para 
aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha 
pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a 
não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar” (grifo nosso) (COLASANTI, 2004).  
59 No conto A Moça Tecelã, a protagonista é apresentada como uma mulher que tem o poder de 
reger sua própria vida, à medida que utiliza o tear. Entretanto, em determinado momento do conto, 
ela perde o poder do domínio de sua vida, pois ela tece não mais para si, mas para realizar os 
desejos de seu marido. 
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Dessa maneira, a leitora construiu uma leitura do conto de Colasanti como 

uma parábola/alegoria sobre o empoderamento do feminino que ocorreu ao longo 

do tempo através da sua capacidade de produção, no sentido de a mulher se inserir, 

cada vez mais, no mundo sociocultural como ser ativo e criativo.   

Entretanto, como Carla apontou, embora a mulher atualmente esteja 

empoderada, ainda há outros desafios a serem superados, no caso – ‘aquela 

pressãozinha da sociedade porque você não é completa... você precisa de algo 

mais... você precisa de alguém ao seu lado... se você é casado também não tá 

satisfeito... você tem que ter filho... as pessoas te cobram... e quando fala no texto 

isso “ela trouxe o tempo em que se sentiu sozinha”... que é uma coisa parte 

dela...como que... sei lá como que a mulher lida com essa pressão toda’ (linhas 7-

13).  

Desse modo, para Carla, a protagonista trouxe sua própria solidão, 

possivelmente decorrente da internalização em si mesma dessa pressão para se 

adequar às exigências sociais – ela mesma acaba trazendo essa solidão pra ela e 

essa necessidade de se satisfazer e [alcançar algo mais]’ (linhas 13-15). Sua leitura 

crítica e reflexiva revelou o teor ideológico desse conto de fadas contemporâneo que 

problematiza questões de gênero e os constructos sociais, nos quais as mulheres 

estão inseridas.   

Por essa razão, Carla comentou – ‘esse texto... é bem atual eu acho... nem 

sei quando ele foi escrito... mas eu acho muito atual (linhas 16-17).60 Ou seja, é 

possível reconhecermos que o conto de fadas de Marina Colasanti utiliza-se do 

recurso da parábola (TURNER, 1996), para que o leitor, ao se projetar no domínio 

alvo, seja capaz de compreender, a partir de raciocínios inferenciais, seu contexto 

sociocultural velado no qual há opressão feminina.  

																																																																				
60 Nos últimos anos, discursos imbuídos de ideais feministas têm circulado com mais frequência em 
nossa sociedade, no que se refere a denúncia da violência contra a mulher, sua discriminação e seu 
crescente poder de atuação em diversas esferas sociais, para além daquelas reservadas numa 
sociedade patriarcal. Esses debates sociais são sempre acompanhados de muita polêmica: em 2015, 
a prova do ENEM, na área de Ciências Humanas, incluiu uma questão sobre o feminismo, citando 
frase da obra Segundo Sexo (1949), da filósofa existencialista, Simone de Beauvoir; e em 2016, 
foram viralizadas postagens, nas redes sociais, que ironizavam e criticavam veementemente uma 
reportagem da Revista Veja sobre o modo como a imprensa retratou o perfil ‘belo, recatado e do lar’, 
da esposa do atual presidente Michel Temer, como se à mulher fosse apenas dado o lugar social 
para atender ao casamento, ser bem comportada, bonita etc.  
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Vejamos como ocorreu a compreensão de elementos do espaço input da 

história fonte da A Moça Tecelã por Carla, a partir de um diagrama do esquema da 

mesclagem, baseado nas teorias de Turner (1996; 2008) sobre parábola (história e 

projeção) e Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002).  

 

 

5.1.1 Ilustração da mesclagem conceptual da leitura “Uma narrativa sobre o 

empoderamento feminino e sobre as fragilidades da mulher” 

 

 

 

 

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	 	

 

 
 

* Obs: O episódio narrativo metafórico, mencionando por Carla, ainda não contempla a presença do marido opressor. Por essa 
razão, não coloco esse elemento no espaço input genérico, embora ele esteja presente em outros episódios narrativos.  

 

Figura 6 – Ilustração da mesclagem conceptual da leitura “Uma narrativa sobre o empoderamento 

feminino e sobre as fragilidades da mulher” 

Fonte: A autora. 
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Em termos de operações cognitivas, para Carla ter chegado à interpretação 

do conto como uma parábola para ‘empoderamento feminino’ (linha 6) ou ‘poder do 

feminino’ (linha 4), pode-se dizer que esta provavelmente foi construída a partir de 

um raciocínio inferencial metonímico de INSTRUMENTO PELO USUÁRIO na 

história fonte. Ou seja, o elemento linguístico ‘poder do tear’ e os diversos trechos da 

narrativa que demonstram o poder do tear (espaço input da história fonte) remetem 

ao usuário que o manipula, no caso a Moça Tecelã, uma vez que o poder do 

instrumento do tear vem, sobretudo, a partir daquele que o utiliza, no caso, a heroína 

do conto.  

Desse modo, quem possui o poder é a Moça Tecelã, a qual passa a ser 

compreendida pela leitora como representante de todo o gênero feminino, a partir de 

um raciocínio inferencial metonímico do PARTICULAR PELO GERAL, ou seja, a 

personagem no domínio fonte, a Moça Tecelã (particular), passa a representar uma 

mulher genérica no domínio alvo.   

Assim, Carla não projetou a história da Moça Tecelã em um alvo específico 

(uma mulher específica), mas interpretou o conto de Colasanti, de forma genérica, 

como uma parábola para o poder da mulher. Mais à frente, em seus comentários, 

Carla prossegue na interpretação do conto, mas nesse segundo momento a leitora 

enfoca questões referentes à fragilidade da mulher – a introjeção da pressão social 

para que esta se sinta completa somente se casar e/ou tiver filhos (linhas 7-15).  

Logo em seguida, o foco de leitura de Carla se estendeu para a interpretação 

da Moça Tecelã em relação ao seu marido, como veremos abaixo.  

 

 

Excerto 1.2 – Tecer os caprichos do marido é corresponder às expectativas do 
homem 

 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

Carla  
 

Pesquisadora 
 
Carla 
 
 
 
 
 
 
 
 

fala assim... tecia os caprichos do marido... né... 
 
como você vê isso de tecer os caprichos do marido né... 
 
ah... eu acho que assim... você acaba estando num casamento... 
você acaba tentando corresponder as expectativas e fazer algo 
ali pra aquela pessoa continuar do seu lado né... e quando há 
uma separação muitas vezes a pressão fica na mulher.. que ela 
não satisfez... ela não foi o suficiente... não é porque o amor 
acabou... ou tipo ai... porque ah.. Lógico... você saia demais... ou 
então ah não você era boazinha demais... ou boazinha de 
menos... e a culpa sempre recai sobre mulher 
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11 
 

12 

Luciana 
 
Carla 

já tem culpa 
 
já tem culpa ali... 

 

 

Carla relacionou a frase do conto – ‘tecia os caprichos do marido...’ (linha 

1) – com o que havia falado anteriormente sobre a mulher atender às pressões 

sociais (excerto 1), como quando a protagonista, para manter o casamento, tecia os 

caprichos do marido.  

Em busca de compreender como Carla havia interpretado ‘tecer os 
caprichos do marido’, perguntei a ela – ‘como você vê isso de tecer os caprichos 

do marido né’ (linha 2) – o que a levou a responder – ‘eu acho que assim... você 

acaba estando num casamento... você acaba tentando corresponder as 
expectativas e fazer algo ali pra aquela pessoa continuar do seu lado né’ (linhas 4-

5). 

Ou seja, o elemento do conto ‘tecer os caprichos’ (no espaço input da história 

fonte) foi projetado parabolicamente para o contexto sociocultural, no qual a mulher 

no matrimônio é pressionada a satisfazer os desejos do marido (espaço input da 

história alvo), construindo, portanto, no espaço da mescla, a leitura inferencial de 

que ‘tecer os caprichos’ é corresponder às expectativas do outro, para manter o 

casamento.   

Ao mesmo tempo, tal leitura inferencial construída por Carla – ‘corresponder 

às expectativas do outro’ (input mescla) – pôde ser elaborada, pois ambos, o input 

fonte (no qual há evidência linguística ‘tecer caprichos’) e o input alvo (contexto 

sociocultural em que a mulher satisfaz os desejos do marido), compartilham a ideia 

abstrata de que o gênero feminino é subserviente ao masculino (input genérico).  

No que se refere aos processos inferenciais de construção da leitura, nota-se 

que a composição figurada ‘tecer caprichos’ foi compreendida como uma metonímia 

pela leitora, a partir de um raciocínio inferencial de CAUSA E EFEITO, uma vez que 

a atividade da mulher tecer algo para o marido é o efeito dos desejos (caprichos) do 

homem enquanto causa.  

A escolha do substantivo ‘caprichos’, feita pela autora, para composição 

poética – ‘tecer caprichos’ – denuncia o caráter do marido da Moça Tecelã, pois ela, 

assim como a mulher no contexto sociocultural patriarcal, procura atender à 

realização dos desejos supérfluos do homem, para que o relacionamento não acabe.  
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Dessa maneira, ao dar a possibilidade de Carla se posicionar perante o texto 

e refletir por si própria, foi possível também a leitora desenvolver um raciocínio 

inferencial pragmático, permitindo a construção de uma leitura mais crítica.  

Essas operações cognitivas, caso eu tivesse elaborado um diagrama da 

mesclagem conceptual (como realizei para o excerto 1), não seriam representadas; 

ou seja, a Teoria da Mesclagem Conceptual dá ênfase na demonstração das 

projeções e do mapeamento dos espaços input envolvidos. Em outras palavras, os 

gráficos de mesclagem apresentam apenas os produtos da interpretação, e não os 

processos inferenciais a partir dos quais houve a construção dos sentidos que 

levaram a essas interpretações.  

Assim, nota-se que há uma falta de detalhamento na Teoria da Mesclagem 

Conceptual em relação às operações cognitivas, tal como Gibbs e Colston (2012) 

haviam alertado no texto em que fazem uma revisão crítica de diversas teorias sobre 

interpretação da linguagem figurada.61   

Por essa razão, opto por não mais utilizar os diagramas daqui por diante, uma 

vez que procurei analisar o processo de construção dos raciocínios inferenciais dos 

leitores nos eventos de Pensar Alto em Grupo; ou seja, procuro apresentar o que 

leitor disse em relação ao texto, ao mesmo tempo em que me proponho a analisar 

quais e como foram as possíveis operações cognitivas realizadas.  

Isso posto, volto à análise do presente excerto, no qual foi possível observar o 

desenvolvimento de uma leitura crítica e reflexiva, construída por Carla, a partir de 

diversos raciocínios inferenciais, por meio dos quais permitiram à leitora 

compreender o que estava nas entrelinhas do conto de A Moça Tecelã. 

Em outros termos, embora a autora não mencione explicitamente que há uma 

ideologia corrente dominante na sociedade, segundo a qual a mulher é vista como a 

responsável pelo fracasso ou pelo sucesso de um casamento, a leitora foi capaz de 

inferir esse sentido, a partir da figura de linguagem ‘tecer caprichos’, uma vez que 

Colasanti, ao utilizar o recurso da parábola no conto, convoca o leitor a refletir sobre 

esse sentido oculto no domínio alvo.  

																																																																				
61 Para maior clareza sobre a crítica de Gibbs e Colston (2012) à Teoria da Mesclagem Conceptual, 
aconselho retomar o capítulo três, no qual apresento os apontamentos desses autores para sermos 
cautelosos no modo como utilizamos essa teoria.  
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A leitora prosseguiu em sua leitura – ‘e quando há uma separação muitas 

vezes a pressão fica na mulher... que ela não satisfez... ela não foi o suficiente... não 

é porque o amor acabou... ou tipo ai... porque ah... Lógico... você saia demais... ou 

então ah não você era boazinha demais... ou boazinha de menos... e a culpa 

sempre recai sobre a mulher né...’ (linhas 5-10). Sua colega Luciana, ao ouvir seu 

comentário, concordou com ela – ‘já tem culpa - (linha 11) – ecoando tal fala na voz 

de Carla – ‘já tem culpa ali...’ (linha 12).  

A reflexão de Carla sobre o conto, portanto, vai ao encontro do que Zolin, 

Jacomel Pagoto, Molinari (2007, p. 5) apresentaram em um artigo, no qual a 

narrativa A Moça Tecelã é abordada a partir de uma discussão sobre o contexto 

sociocultural das relações de gênero: 

A construção das personagens nesse texto mostra que existe uma 
estrutura social dominante que predomina na maioria das 
sociedades. As mulheres, no contexto cultural, entendem o 
casamento como um passo fundamental para sua vida e essa 
relação matrimonial, então, se segue do que Bourdieu (2007) 
denomina “violência simbólica” em que o sexo feminino sempre se 
submete ao masculino. Essa postura perpassada culturalmente às 
mulheres tem relações com os postulados da casa patriarcal, em que 
elas deixam de pertencer ao espaço dominado pelo pai para 
comporem o universo do domínio do marido. As relações sociais, em 
especial as relações matrimoniais, são construídas sob a égide de 
uma estrutura convencional. A mulher incorpora, por meio dessa 
estrutura, a relação de dominação e passa a acreditar que é de sua 
responsabilidade preservar o casamento e a família.  

Logo em seguida, o grupo começou a discutir sobre o fato de a protagonista 

estar presa a esse tipo de casamento opressor, a partir da reflexão de elementos no 

conto fonte, como ‘torre’ e a figura opressora do marido, estabelecendo um diálogo 

intertextual com o conto de fadas Barba Azul. 
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Excerto 1.3 – A intertextualidade entre o conto A Moça Tecelã e o Barba Azul 
 

1 
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Talita  
 

 
Carla 
 
Talita 
 
Camila 
 
Talita 
 
Carla 
 
Camila 
 
Pesquisadora 
 
 
Camila 

ele acaba colocando numa torre assim como uma ideia... de que 
seria tipo assim uma rainha assim... mas é 
 
uma rainha prisioneira 
 
é uma rainha prisioneira 
 
pra ele né 
 
é pra ele 
 
pra tecer os caprichos dele...  
 
um Barba Azul né...  
 
um Barba Azul em que sentido Cá... você vê ele como Barba 
Azul 
 
eu acho que dessa... desse sufocamento... né... uma coisa... de 
viver pra ele assim né... 

 

 

No conto A Moça Tecelã (espaço input da história fonte), encontramos o 

seguinte trecho, no qual é mencionado o elemento da ‘torre’: “Afinal, o palácio ficou 

pronto. E, entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto 

quarto da mais alta torre” (COLASANTI, 2004; grifo nosso).  

Em relação a esse trecho da narrativa, Talita comentou – ‘ele acaba 

colocando numa torre assim como uma ideia... de que seria tipo assim uma rainha 

assim... mas é’ (linhas 1-2), sendo seu raciocínio complementado por Carla – ‘uma 

rainha prisioneira’ (linha 3) –  e essa resposta foi acatada por Talita – ‘é uma rainha 

prisioneira’ (linha 4). 

Camila complementou esse raciocínio coletivo dizendo que era uma rainha 

prisioneira – ‘pra ele né’ (linha 5) – sendo sua resposta acolhida por Talita em sinal 

de concordância – ‘é pra ele né’ (linha 20) –  o que, por sua vez, fez Carla retomar a 

metáfora do tecer, para reforçar o fato de a mulher ceder aos desejos do marido – 

‘pra tecer os caprichos dele...’ (linha7). 

A figura da torre, no conto de fadas de Colasanti, está associada, por 

similaridade, a outras histórias em que também há mulheres presas em uma torre 

(outras mesclas). Por exemplo, encontramos no conto de fadas tradicional 

Rumpelstiskin, dos Irmãos Grimm, a figura de uma mulher encarcerada no castelo.  
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Por essa razão, Talita, ao entrar em contato com a figura da torre no conto de 

Colasanti, acionou, a partir de um raciocínio inferencial metonímico de PARTE PELO 

TODO, o cenário de uma mulher prisioneira. Em outras palavras, a figura da torre 

(parte) remete ao todo de um cenário comum de narrativas arcaicas, no qual há 

mulheres encarceradas em uma torre por um homem.  

Dessa maneira, à medida que o grupo refletia sobre esse cenário de 

aprisionamento de uma mulher por um homem em uma torre, Camila retomou um 

conto de fadas tradicional, no qual há um célebre personagem, conhecido por 

aprisionar as mulheres em uma torre (ou quarto) – ‘um Barba Azul né’ (linha 8).  

Em outros termos, assim como o elemento da torre na história fonte de A 

Moça Tecelã associava-se, por similaridade, a outras histórias de aprisionamento de 

uma mulher, a figura do marido da Moça Tecelã, o qual havia encarcerado sua 

esposa, também se associa à do Barba Azul, a partir de uma relação de 

similaridade.  

Assim, a leitora reconheceu que o marido da Moça Tecelã tinha traços 

parecidos com os do personagem Barba Azul, do conto de fadas de Charles 

Perrault, não só em relação à feição – ambos possuíam barba e eram bem vestidos 

– como também em relação à moralidade – ambos aprisionavam suas esposas.  

Ao ouvir a resposta de Camila, questionei-a – ‘um Barba Azul em que sentido 

Cá... você vê ele como Barba Azul’ (linhas 9-10) – de modo a obter a seguinte 

resposta – ‘eu acho que dessa... desse sufocamento... né... uma coisa... de viver pra 

ele assim né...’ (linhas 11-12; grifo nosso). 

Nesse momento, como podemos observar, Camila comparou o marido do 

conto de Colasanti com o Barba Azul, já que ambos partilham características 

similares, chegando, portanto, à conclusão de que essa figura masculina prototípica 

é responsável pelo sufocamento emocional da mulher. Em outros termos, essa 

figura masculina, ao dominar a mulher de forma opressora, cancela o 

desenvolvimento do protagonismo em sua vida.  
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Do ponto de vista dos estudos literários de base junguiana (COELHO, 2012), 

poderíamos dizer que essa personagem masculina representa um arquétipo, no 

inconsciente coletivo, do masculino sombrio que persegue as mulheres (um Animus 

negativo). Na vida real, esse arquétipo do masculino predador do feminino também 

se faz presente em ações, como quando nos deparamos com notícias de violência 

contra a mulher e de feminicídio.62 

Por essa razão, pode-se dizer que a leitura de Camila foi construída a partir 

de um diálogo intertextual, à medida que o texto contemporâneo (A Moça Tecelã) 

retomou um personagem de um texto clássico (Barba Azul), explorando uma nova 

perspectiva para o problema transgeracional: a dominação do gênero feminino.   

Nesse grupo de leitoras, o processo da intertextualidade foi bem frequente, 

uma vez que provavelmente os contextos socioculturais, nos quais as participantes 

estão inseridas (Biblioteca, Instituições culturais e Universidade), possibilitam que 

elas tenham um amplo repertório de histórias. Nessa perspectiva, uma história 

parece auxiliar a leitura de outra história, resgatando o sentido a ser construído a 

partir de um diálogo intertextual (BRANDÃO, 2005).  

Outros textos mencionados pelas participantes, ao longo da discussão, foram: 

O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mae (Luciana estabeleceu um diálogo entre 

esta obra e A Moça Tecelã, no que se refere à necessidade de os protagonistas 

desejarem um filho e companheiro(a) em ambas as histórias; Selma, de Jutta Bauer 

(Talita estabeleceu um diálogo entre esta obra e A Moça Tecelã, pois nas duas 

histórias há personagens que se satisfazem com uma vida simples); e o mito de 

Hades e Perséfone (Luciana estabeleceu um diálogo entre esta obra e A Moça 

Tecelã, pois em ambas as narrativas as mulheres são destituídas de viver em seu 

estado natural para cair nas mãos de uma figura masculina que as aprisiona). 

																																																																				
62 Na página digital do Brasil Post, após o trágico crime, no qual um homem matou sua ex-esposa e 
outras pessoas, por causa do seu divórcio, houve a publicação de uma coluna intitulada “A 
masculinidade tóxica que matou 12 pessoas em uma noite de réveillon”. A autora, Dany Santos, 
comenta: “Sidnei, o autor do crime, não é um personagem fictício louco que habita um lugar longe de 
nosso planeta. Ele é aquele homem que brinca que lugar de mulher é pilotando fogão, é aquele tio 
que diz que política não se faz com mulher, é aquele primo que escreve posts machistas, é aquele 
marido que brinca que quem manda ali é ele [...] Sidnei está na nossa casa, nas nossas festas, na 
nossa universidade, no nosso escritório. Sidnei é mais comum do que você imagina”. Disponível em 
http://huffpost.com/br/entry/13929652?>. Acesso em: 03 de janeiro de 2017.  Em suma, a autora 
apresenta o crime de Sidnei como um emblema para esse masculino misógino, o qual, por sua vez, 
também pode ser representado pela figura arquetípica do Barba Azul, o assassino de esposas. 
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Camila, após retomar a história Barba Azul, de Charles Perrault, 

contextualizou a história A Moça Tecelã, na sua própria vida, ou seja, enquanto 

Carla (excerto 1.1) pensou em uma mulher genérica, Camila pensou numa mulher 

específica, no caso, ela mesma.  

 

 

Excerto 1.4 – Destecer é a separação do meu casamento e tecer é imaginar 
(construir expectativas de uma relação amorosa) 
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Pesquisadora 
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Pesquisadora 
 

Camila 

Eu tô vivendo agora um processo de separação... E ai vem 
todas essas questões mesmo né... de 
 
do destecer... 
 
é... de/deste... e fui quem teci... ai vem uma outra coisa... fui em 
quem teci? 
 
sim... ele deixa um... em que momento eu teci isso na minha 
vida? De onde veio? Fica essa dúvida né 
 
pra mim porque... eu tenho por enquanto uma rela/a gente tá...  
primeiro porque tá no começo... e tá na construção disso né... se 
é isso se não é isso e tal... eu tenho minha filha... então tem um 
monte de coisa junto... mas  é:::... suponho por enquanto que 
seja um outro 
 
caminho 
 
é... um outro tipo de pessoa... de homem mesmo e tal... e até 
desse tecer né...  a gente junto teceu até aqui... vamos 
supor/pensando... e agora a gente vai tecer outra história né... 
mas é::::... é quase que independe do que como a pessoa reage 
ou como a pessoa é todo o dia... ou como ela reage ou como.... 
você faz isso sozinha né... e aí a gente tem isso forte... porque a 
gente lida como se fosse uma imaginação né... então quando 
você pensa no literal da imaginação dela tecer uma 
imaginação você vê que ela teceu uma expectativa dela...  
 
Dentro... Dentro de si 
 
Uma expectativa dentro dela né... 
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Camila comentou que está vivendo um momento de separação – ‘Eu tô 

vivendo agora um processo de separação... E aí vêm todas essas questões mesmo 

né... de' (linhas 1 e 2) – isto é, o conto de fadas A Moça Tecelã, ao retratar, de forma 

metafórica, uma história genérica sobre relacionamentos que precisam ser desfeitos 

(destecidos), possibilita a projeção parabólica a inúmeras histórias particulares de 

pessoas que precisam acabar com um tipo de relação – no caso, Camila está 

passando por um processo de separação conjugal.  

Após o seu comentário sobre as implicações de um processo de separação –  

‘Eu tô vivendo agora um processo de separação... e aí vêm todas essas questões 

mesmo né... de...’ (linha 1 e 2) – complementei sua fala com a metáfora – ‘do 
destecer’ (linha 3) – da narrativa, pois intui que Camila estava se referindo ao 

processo de separação, o qual, por sua vez, está metaforizado na ação de destecer 

(história fonte) – ou seja, procurei colaborar com o desenvolvimento do pensamento 

de Camila, complementando sua fala.  

A leitora prosseguiu engajando sua voz pessoal na construção da leitura, 

autoquestionando-se sobre seu processo de separação, como se a metáfora do 

tecer/destecer, construída por Colasanti, possibilitasse à leitora compreender em 

que medida a própria pessoa é responsável por esse processo - ‘é de/deste... e fui 

quem teci... ai vem outra coisa... fui eu quem teci?’ (linhas 4 e 5) – o que me fez 

acatar sua reflexão, revozeando-a com outras palavras – ‘sim... ele deixa um... em 

que momento eu teci isso na minha vida? De onde veio? Fica essa dúvida’ (linhas 6-

7).  

Aos poucos, Camila foi expondo, com tato, sua situação – ‘pra mim porque... 

eu tenho por enquanto uma rela/a gente tá...  primeiro porque tá no começo... e tá 

na construção disso né... se é isso se não é isso e tal... eu tenho minha filha... então 

tem um monte de coisa junto... mas  é:::... suponho por enquanto que seja um 

outro... (linhas 8-12) – levando-me a complementar seu comentário com a frase 

‘caminho’ (linha 13).  
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Entretanto, a leitora não estava se referindo aos caminhos que ainda 

poderiam ser tomados em relação à decisão de se separar ou não, como eu havia 

entendido. O ‘outro’ ao qual ela se referia (linha 12) estava relacionado ao seu 

marido, o qual não possuía traços similares ao do marido da Moça Tecelã e do 

Barba Azul – ‘é... um outro tipo de pessoa... de homem mesmo e tal...’ (linha 14), 

isto é, ela esperava que, no desenrolar de sua separação, seu marido fosse outro 

tipo de homem, diferente do marido da Moça Tecelã e do Barba Azul.  

Após detalhar melhor o que queria dizer, Camila prosseguiu na intepretação 

do conto, refletindo sobre a metáfora do tecer/destecer o marido. Em outros 

termos, após contextualizar a história da Moça Tecelã (input fonte), a partir da 

projeção parabólica em sua vida pessoal (input alvo), Camila construiu, no espaço 

mesclado, a partir de um raciocínio inferencial analógico, a leitura do destecer como 

a separação de seu casamento, pois ambos os input fonte e alvo partilham uma 

ideia abstrata de rompimento de relações (input genérico).  

Logo em seguida a essa leitura, Camila prosseguiu na interpretação do conto, 

comentando – mas é::: é quase que independe do que como a pessoa reage ou 

como a pessoa é todo o dia... ou como ela reage ou como.... você faz isso sozinha 

né...’  (linhas 17 – 19) – o que me levou a compreender que ela  se referia a esse 

‘fazer sozinha’ como construir uma ideia de marido/casamento que independe de 

como o outro reage ou de como ele realmente é.  

Desse modo, a partir dessa reflexão, Camila continuou interpretando a 

metáfora do tecer – ‘e aí a gente tem isso forte... porque a gente lida como se 
fosse uma imaginação né... então quando você pensa no literal da imaginação 

dela tecer uma imaginação você vê que ela teceu uma expectativa dela...’ (linhas 

19-22) – ou seja, nós (seres humanos; ‘a gente’) temos uma forte tendência de 

fantasiar o que desejamos em relação a um determinado projeto de nossa vida (no 

caso, o casamento/o marido).  

Em outros termos, a metáfora do tecer os desejos no conto de fadas (input 

fonte) passou a ser compreendida como imaginar a vida ou criar expectativas em 

relação ao que desejamos (input mescla), uma vez que nós, seres humanos (input 

alvo), somos como a Moça Tecelã (input fonte) no que se refere a 

imaginar/fantasiar/criar expectativas em relação ao que queremos (input genérico).  
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Segundo Turner (1996; 2008), nós, seres humanos, diferentemente de outros 

mamíferos, possuímos uma capacidade cognitiva narrativa avançada, o que nos 

possibilita imaginar narrativas futuras, a partir do nosso presente, como uma forma 

de planejar o que desejamos alcançar.  

O autor dá um simples exemplo, no qual uma pessoa pode estar em um 

avião, ajeitando as malas de mão no bagageiro – vivenciando uma história presente 

– e ao mesmo tempo imaginando a si mesmo surfando no mar (destino de sua 

viagem). Ou seja, o viajante está projetando o seu ‘eu’ presente em uma história 

futura e isso não lhe causa uma confusão mental (TURNER, 2003).  

Em outros termos, nós seres humanos temos a capacidade de ativar diversos 

espaços mentais, para organizar nossas vidas em pequenas narrativas, as quais 

podem, inclusive, ser projetadas para um futuro imaginado. Por essa razão, Turner 

(2003; 2008) advoga que a mente cotidiana é literária, já que a todo o momento 

estamos vivenciando narrativas referentes ao tempo presente, projetando-as em 

narrativas futuras (parábola), para construir novos sentidos para nossa vida presente 

(mesclagem conceptual).  

Assim, a metáfora inferida por Camila de IMAGINAR É TECER parece 

contemplar esse sentido de que nós seres humanos temos como capacidade 

inerente compor histórias imaginadas em relação ao que desejamos para o nosso 

futuro. Além do mais, é interessante notar que, possivelmente, o sentido de tecer 

como imaginar esteja relacionado ao fato de que atividades manuais – como tecer, 

jardinar etc. – nos possibilitam entrar em uma espécie de estado meditativo e 

imaginativo, ou seja, a metáfora do tecer como imaginar tem como base uma 

relação metonímica, de contiguidade.  

No caso das fiandeiras do passado, Gago (2010) comenta: “As atividades 

femininas de tecelagem, fiação e bordado sempre puderam ser acompanhadas pela 

expressão espontânea de desejos, fantasias e lembranças”. A partir dessa 

explicação, é possível observarmos que a ação de tecer, portanto, podia levar as 

mulheres a um tipo de liberdade, à exploração de suas imaginações, fugindo das 

restrições do real.   
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Em suma, ao possibilitar a Camila construir sua própria leitura do conto, 

refletindo dialogicamente sobre ele, tornou-se possível permitir que aspectos 

subjetivos de sua personalidade fossem acolhidos e compartilhados no grupo, a 

partir da projeção parabólica do conto A Moça Tecelã (história fonte) em sua história 

de vida (história alvo), compreendendo as metáforas poéticas do destecer como sua 

separação conjugal e a do tecer como imaginar uma vida ideal (criar expectativas).  

Logo em seguida, as leitoras começaram a imaginar o que teria acontecido 

caso a protagonista tivesse tido filhos nesse casamento que parecia já estar fadado 

a ser ‘destecido’. Luciana, ao ouvir o grupo comentando sobre esse aspecto, 

lembrou-se da narrativa O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe. O protagonista 

dessa história, assim como a Moça Tecelã, também deseja se realizar no amor, 

mas, no caso do romance português, o homem primeiro encontra uma criança (o 

filho) para depois encontrar a mulher desejada (turnos 35- 57).  

A partir desse seu comentário, Luciana lembrou-se de outra história, a qual 

permitiu à leitora estabelecer um diálogo intertextual com o conto de Colasanti, no 

caso, o mito de Perséfone e Hades. Sua colega Talita, ao ouvir os comentários de 

Luciana sobre o mito, também retomou outra narrativa mitológica, a da origem das 

estações do ano, estabelecendo outro diálogo intertextual com o conto de fadas A 

Moça Tecelã. 

 

 

Excerto 1.5 – A intertextualidade entre o conto A Moça Tecelã e o mito de Perséfone 
e Hades e o da origem das estações do ano  
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Pesquisadora 
 

Luciana 
 
 

Pesquisadora 
 
 

Luciana 
 
 

Pesquisadora 
 

Luciana 
 

e ai me lembrei de outras referências né... claro que de 
Perséfone de Hades... 
 
ah é.. em que sentido você vê? 
 
essa coisa... em algum momento ela é abraçada... mas você 
conhece a história? 
 
conheço um pouco... mas pode falar novamente pra ver como 
que é... 
 
ela é uma moça muito bonita... muito formosa... ela mora no rio.. 
não acho que é rio... ela mora com a mãe 
 
no campo 
 
é:::: e tudo superbonito... é tudo supercolorido... as folhas são 
bonitas... as plantas nascem... crescem... as flores as árvores os 
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Talita 

frutos...e ai um dia 
 
tipo um paraíso... idílico... 
 
é tudo dá... a mãe natureza na sua essência...  
 
a mãe dela não é a Demeter que seria a deusa da Terra? 
  
essa coisa da mãe natureza... 
 
e Hades que é o deus do submundo... fala eu acho que gosto 
dessa moça... acho que vou trazer ela pra cá... ela não faz nada 
disso... mas ele toma ela como esposa... essa coisa bem 
forçada... e ai todas aquelas árvores e todos os  frutos se perdem 
e tudo fica cinza  
 
apodrece...  
 
a mãe se entristece tanto que destece aquilo né... eu gostei 
dessa parte que ela fala... tecia e entristecia... eu acho que no 
caso a Demeter que era mãe ficou tão triste que a filha.. com 
o desaparecimento.. que tudo virou inverno... assim né...  

 

 

Luciana lembrou-se do mito de Perséfone e Hades, estabelecendo uma 

ligação intertextual com A Moça Tecelã (linhas 1-2), o que me fez questioná-la a 

partir de quais aspectos ela estabelecera a relação entre o conto de Colasanti e o 

mito grego (linha 3), obtendo a seguinte resposta – ‘em algum momento ela é 

abraçada... mas você conhece a história?’ (linhas 4-5).   

Embora conhecesse o mito, pedi à leitora que o contasse novamente, a fim de 

compreender quais aspectos ela achava similares entre ambas as narrativas e a que 

tipo de interpretação ela chegaria, a partir do diálogo intertextual (linhas 6-7), 

obtendo a seguinte resposta – ‘ela é uma moça muito bonita... muito formosa... ela 

mora no rio... não acho que é rio... (linha 8) – o que me levou a responder sua 

dúvida – ‘no campo’ (linha 10) –   para que ela prosseguisse em seu comentário – 

‘é::: e tudo superbonito... é tudo supercolorido... as folhas são bonitas... as plantas 

nascem... crescem... as flores as árvores... os frutos... e ai.. um dia (linhas 11-13) 

Embora Luciana não mencione, de forma explícita, que partes do texto da 

Moça Tecelã permitiram-na relacioná-lo ao mito de Perséfone e Hades, seus 

comentários acima evidenciam que a leitora, a partir de um raciocínio inferencial de 

similaridade, estabeleceu uma relação entre Perséfone e A Moça Tecelã, no que se 

refere a ambas personagens viverem em comunhão com a natureza com a qual 

usufruem de um clima harmonioso.  
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Luciana prosseguiu em sua fala, sintetizada no seguinte comentário – ‘é tudo 

dá... a mãe natureza na sua essência’ (linha 15) – o que permitiu Talita lembrar que 

a mãe de Perséfone era Deméter (a deusa da Terra) (linha 16), sendo sua fala 

acolhida por Camila, que concluiu o raciocínio coletivo do grupo com o seguinte 

apontamento – ‘essa coisa da mãe natureza...’ (linha 17).   

A partir dessa informação, Luciana retomou novamente o turno de fala no 

grupo, a fim de pormenorizar o cenário do mito de Pérsefone e Hades, a partir de um 

raciocínio inferencial metonímico, de PARTE PELO TODO. Em outras palavras, 

Luciana, ao retomar a personagem Perséfone (parte), acessou o cenário do mito 

(todo), descrevendo-o como possuindo plantas, folhas bonitas, flores multicoloridas 

etc, constituintes da natureza, a qual está personificada na figura de Deméter.  

Na narrativa de Colasanti, ‘essa coisa da mãe natureza’ também está 

presente. Esse princípio feminino criador e fertilizador da vida mostra-se existente no 

conto de fadas, como, por exemplo, quando a Moça Tecelã vive em perfeita 

harmonia com a natureza, como quando ela tecia as paisagens, o clima, etc. Ou 

seja, segundo Colasanti (2004), 

Se era forte demais o sol, e no jardim pediam as pétalas, a moça 
colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais 
felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um 
fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a 
chuva vinha cumprimenta-la à janela. Mas se durante muitos dias o 
vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, 
bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol 
voltasse a acalmar a natureza. 

Entretanto, tanto no mito grego quanto no conto de Colasanti há um episódio 

em que as personagens Perséfone e a Moça Tecelã perdem esse contato 

harmonioso com a natureza, por causa da interferência de uma figura masculina que 

procura dominá-las, ou seja, a história de A Moça Tecelã e o mito de Perséfone e 

Hades compartilham a história genérica de uma mulher ser privada do contato com a 

natureza, ao mesmo tempo em que é dominada por um homem.  
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No caso de Perséfone, ela é separada de sua mãe Deméter (a mãe natureza) 

por causa de Hades. Sobre essa passagem do mito, Luciana comentou o seguinte – 

‘e Hades que é o deus do submundo... fala eu acho que gosto dessa moça... acho 

que vou trazer ela pra cá... ela não faz nada disso... mas ele toma ela como 

esposa... essa coisa bem forçada... e ai todas aquelas árvores e todos os frutos se 

perdem e tudo fica cinza’ (linhas 18-22).  

Esse episódio, no mito, do aprisionamento de Perséfone, também encontra 

consonância com a história de A Moça Tecelã (história fonte), como, por exemplo, 

quando a protagonista é dominada pelo marido ganancioso e não tem mais tempo 

de se reconectar com a natureza, como quando tecia os dias ensolarados, 

causando-lhe uma profunda tristeza, como vemos no seguinte trecho, de Colasanti 

(2004), 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e 
portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela 
não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha 
tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar 
batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. 

Sobre esse trecho específico do conto, Talita retomou-o, após ouvir os 

comentários de Luciana (linhas 18 a 22), prosseguindo o diálogo intertextual. Mas 

agora sua leitura enfocou a relação entre a história de A Moça Tecelã  e o mito da 

origem das estações do ano – ‘a mãe se entristece tanto que destece aquilo né... eu 

gostei dessa parte que ela fala... tecia e entristecia... eu acho que no caso a 

Deméter que era mãe ficou tão triste que a filha.. com o desaparecimento.. que tudo 

virou inverno... assim né...’ (linhas 24-17).   

No mito grego da origem das estações do ano, estão presentes as deusas 

Deméter e Perséfone. A jovem, após ser raptada por Hades, fica ao lado de sua 

mãe apenas durante um período no ano, o qual equivaleria às estações da 

primavera e do verão, decorrentes da alegria de Deméter ter novamente ao seu lado 

sua filha amada. Entretanto, quando sua filha precisa voltar para o mundo 

subterrâneo de Hades, a mãe entristece, causando a chegada das estações do 

outono e do inverno. 
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Talita, portanto, apoiou-se no conto de A Moça Tecelã para compreender 

melhor o mito da origem das estações e vice-versa – ‘a mãe se entristece tanto 
que destece... eu gostei dessa parte que ela fala... tecia e entristecia’ (linhas 24-

25). O episódio de a mãe entristecer provém do mito, mas o episódio de destecer 

como efeito da tristeza tem origem na narrativa de Colasanti. Em suma, no 

comentário da leitora – ‘a mãe se entristece tanto que destece’ – encontramos os 

enunciados de ambas as narrativas entremeados, apresentando uma fala marcada 

pela intertextualidade.63  

Nessa perspectiva de uma leitura mais dialógica, Talita concluiu sua fala – ‘eu 
acho que no caso de Deméter que era mãe ficou tão triste que a filha... com o 
desaparecimento... que tudo virou inverno’. Na narrativa A Moça Tecelã, quando 

a protagonista começa a entristecer, a estação do inverno também chega; ou seja, 

além de a personagem da Moça Tecelã possuir traços similares com a personagem 

Perséfone, é possível também que ela possua atributos similares aos de Deméter.  

A tristeza de ambas as personagens (Moça Tecelã e Deméter) está 

metaforizada na chegada da estação de inverno, evidenciando, portanto, a metáfora 

conceptual (LAKOFF; TURNER, 1989) TEMPO DE VIDA É UM ANO, na qual cada 

estação cíclica do ano (primavera, verão, outono e inverno) são metáforas para os 

respectivos estágios da vida humana: nascimento, maturidade, envelhecimento e 

morte. Em outros termos, nós conceptualizamos o tempo de vida (domínio alvo) 

como estações do ano (domínio fonte), assim, a estação do inverno corresponde à 

morte, ou seja, MORTE É INVERNO. 

De fato, as personagens Moça Tecelã (conto de fadas) e Deméter (mito) 

ficam tão tristes que parecem definhar em direção à morte, a qual está metaforizada 

na chegada do inverno: a Moça Tecelã, quando entristece, não tem mais tempo para 

chamar o sol, deixando a neve cair ininterruptamente; enquanto Deméter, ao se ver 

distante de sua filha, recusa-se a fertilizar o campo, chegando, portanto, a estação 

do inverno.  

																																																																				
63 Trata-se de intertextualidade, porque na fala de Talita encontram-se duas materialidades 
linguísticas: uma referente ao texto de Colasanti e a outra referente ao mito grego da origem das 
estações. 
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Dessa maneira, a estação do inverno passa a ser metáfora do sentimento de 

tristeza, por uma relação de causa e efeito, ou seja, a tristeza é o efeito de uma 

morte emocional das personagens femininas enquanto causa, revelando uma 

motivação metonímica na metáfora TRISTEZA É INVERNO em ambas narrativas.  

Em suma, no evento de letramento Pensar Alto em Grupo, foi dada a 

oportunidade de as leitoras experenciarem a dialogicidade da linguagem, já que elas 

próprias reconstruíram o diálogo intertextual entre as narrativas; embora esse 

enunciado outro (o dos mitos) não estivesse aparentemente evidente. Entretanto, à 

medida que o grupo lia A Moça Tecelã e refletindo, colaborativamente, os sentidos 

dos mitos foram recuperados no texto de Colasanti.  

Mais adiante, na discussão no grupo, o final da narrativa de A Moça Tecelã 

tornou-se o foco de atenção e intepretação das leitoras, como apresentarei abaixo, 

analisando-o.  

 

 

Excerto 1.6 – O final lacunar da narrativa de Colasanti: um conto de fadas com final 
feliz ou sem esperança? 
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Carla 
 
 
 
 
 

Pesquisadora 
 
 

Carla 
 
 
 
 
 

Pesquisadora 
 
 

Carla 
 
 
 
 
 
 

Pesquisadora 
 

Carla 
 

mas só voltando ao texto rapidinho... que é bem forte no final ela 
ainda fala assim... Rápido o nada subiu-lhe pelo corpo... tomou o 
peito aprumado... o emplumado chapéu... Uma coisa que ela quis 
voltar e frisar no texto... desse peito aprumado e emplumado 
chapéu e o nada subindo 
 
como você vê isso... esse nada que sobe nesse chapéu 
emplumado 
 
eu acho que de repente é o que mais incomodava ele né... que 
mais incomodava nele... esse jeito dele assim... sonhando com 
exigências né... que ela fala... e esse nada tomando conta foi 
libertador pra ela... esse nada tomando conta dele... ele sumindo 
da vida dela 
 
vocês acham que é um final negati/desesperançoso/sem 
esperança... ou como vocês veem?  
 
eu não vejo sem esperança... eu vejo que ela voltou ao início 
mas mais fortalecida de repente... e o fato dela ter voltado 
pro começo como se ela fosse... sei lá tivesse disposta a 
começar de novo... mais um novo dia que tá amanhecendo... 
ela tá disposta começar de novo... e ai ela decide se é 
sozinha ou acompanhada 
 
se é com chapéu ou sem chapéu 
 
se é com chapéu aplumado... com exigências ou sem 
exigências... 
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23 

 
24 
25 
26 

 
Talita 

 
Camila 

 
não... eu acho que é mais positivo também 
 
eu acho que eu pensava assim... e agora ela me influenciou 
[risadas] ou me deu o que eu queria ouvir... adequado pro 
meu momento 

 

 

Carla solicitou a atenção do grupo, para refletir sobre o final da narrativa, na 

qual a autora havia enfatizado as características do marido através da utilização dos 

adjetivos ‘aprumado’ e ‘emplumado’, como vemos em seu comentário – ‘que é bem 

forte no final ela ainda fala assim... Rápido o nada subiu-lhe pelo corpo... tomou o 

peito aprumado... o emplumado chapéu... Uma coisa que ela quis voltar e frisar no 

texto... desse peito aprumado e emplumado chapéu e o nada subindo (linhas 1-5).  

Dessa maneira, em busca de compreender melhor o que a leitora queria 

dizer, perguntei-lhe – ‘como você vê isso... esse nada que sobe nesse chapéu 

emplumado’ (linhas 6-7) – obtendo a seguinte resposta – ‘eu acho que de repente é 

o que mais incomodava ele né... que mais incomodava nele – (linhas 8-9). Ou seja, 

a leitora, a partir de um raciocínio inferencial metonímico da PARTE PELO TODO, 

acessou o caráter da personagem do marido, pelo fato de que partes da 

personagem (chapéu emplumado e peito aprumado) rementem a traços da 

personalidade do marido como um todo.   

Nota-se ainda que essas partes ‘chapéu e peito’ que compõem a personagem 

do marido estão acompanhadas por adjetivos ‘emplumado e aprumado’, as quais 

passam a ser compreendidas como metáforas (de motivação conceitual 

metonímica)64 para o jeito de ser do marido. 

Em outros termos, embora Carla não tenha explicitado quais seriam as 

características da personalidade do homem, ela inferiu, a partir de uma integração 

entre raciocínios inferenciais metonímicos e metafóricos, que poderiam ser a de 

impositiva (todo da personagem), em relação ao emplumado chapéu (parte da 

personagem), e arrogante (todo da personagem), no que se refere ao peito 

aprumado (parte da personagem).  

																																																																				
64 Barcelona (2003 apud SPERANDIO, 2016) apresenta que um grande número de metáforas passa 
a ser visto como tendo uma base metonímica.  
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É interessante notar que em nenhum momento a autora explicitou o caráter 

moral do marido, mas apenas construiu metáforas, vinculadas a silêncios/lacunas 

textuais (ISER, 1996; ECO; 2008), para que o leitor construa os sentidos aos 

referentes metafóricos ocultos.  

Após a fala de Carla, perguntei às participantes o que achavam sobre o final 

do conto – ‘vocês acham que é um final negati/desesperançoso/sem esperança... ou 

como vocês veem?’ (linhas 13-14), pois em outro momento da discussão, Talita 

comentara que tinha ficado com uma impressão negativa da história, uma vez que 

esta passava a ideia de que era um risco o que você desejava/trazia para sua 

própria vida (turno 249).  

Para compreender melhor como esse trecho do conto se apresenta, retomarei 

o final de A Moça Tecelã, para averiguarmos o quão diferente ele se mostra dos 

tradicionais, nos quais encontramos um final fechado e certeiro e com a célebre 

frase ‘E foram felizes para sempre!’.  

No texto de Colasanti (2004), a protagonista não fica com o marido (o suposto 

príncipe), assim como seu final é sutilmente aberto (lacunar), mencionando apenas 

que a Moça Tecelã voltou a viver sua vida como antes 

A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, 
acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se 
levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu 
seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-
lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. 
Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma 
linha clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de 
luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte.  

Diante desse final, não raro o leitor se questionar: o que acontecerá com ela 

no futuro? Ela ficará para sempre sozinha? Tentará novamente uma relação com 

alguém? Essa característica do texto literário contemporâneo, marcado por lacunas, 

silêncios e não ditos pelo autor (ECO, 2008; ISER, 1996) muitas vezes desalenta o 

leitor, ocorrendo uma quebra de expectativas em relação aos protocolos até então 

instaurados na cultura.  
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Por isso não é uma leitura confortável, demandando do sujeito leitor que se 

posicione de forma ativa e responsiva na construção dos sentidos. A respeito da 

diferença entre os textos escritos simplesmente para agradar ao leitor (os textos de 

prazer) e os textos literários que instigam a atuação do leitor em busca do 

desenvolvimento da fruição estética, Barthes (2006, p. 20) comenta: 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que 
vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática 
confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de 
perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz 
vacilar as bases históricas culturais, psicológicas do leitor, a 
consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, 
faz entrar em crise sua relação com a linguagem. 

E exatamente nessa perspectiva de embate entre o texto de fruição estética e 

o sujeito leitor que foram construídas interpretações divergentes sobre o final de A 

Moça Tecelã, pois, para preencher a lacuna deixada no texto pela autora, foi 

necessário que as leitoras se confrontassem, acima de tudo, com suas próprias 

subjetividades e com a do outro; ou seja, a partir das relações intersubjetivas entre 

leitor e autor, via texto, e o leitor e seus colegas de grupo (também leitores) que os 

sentidos dos silêncios do texto foram preenchidos.  

Carla, após a minha pergunta sobre como havia compreendido este trecho 

(linhas 15-19), comentou – ‘eu não vejo sem esperança... eu vejo que ela voltou ao 

início mas mais fortalecida de repente... e o fato dela ter voltado pro começo como 

se ela fosse... sei lá tivesse disposta a começar de novo... mais um novo dia que tá 

amanhecendo... ela tá disposta começar de novo... (linhas 15-19).   

A leitura de Carla sobre o possível futuro da protagonista no conto está 

pautada, principalmente, no fato de que o final da narrativa é semelhante ao seu 

início – ‘ela voltou ao início’ (linha 15). De fato, o final do texto possui elementos 

similares ao seu começo, tais como: ‘ouvir a chegada do sol’, ‘linha clara’, ‘traço de 

luz’, ‘manhã’, ‘linha do horizonte’, evidenciando a presença de metáforas mais 

positivas.  
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Assim, a Moça Tecelã volta a um estágio primeiro – ‘mais um novo dia que tá 

amanhecendo’ (linha 18) –; ou seja, é possível que a presença dessa aurora no final 

da narrativa, que é semelhante à do início, tenha permitido a Carla interpretar esse 

amanhecer como uma metáfora para um recomeço de vida para a Moça Tecelã - ‘ 
[...] o fato dela ter voltado pro começo como se ela fosse... sei lá tivesse 
disposta a começar de novo... mais um novo dia que tá amanhecendo... ‘ (linhas 

16-18).   

De acordo com Lakoff e Turner (1989, p. 6), a metáfora conceptual básica 

TEMPO DE VIDA É UM DIA apresenta um conceito metafórico, construído a partir 

do mapeamento entre o domínio fonte (um dia) e o domínio alvo (tempo de vida); 

isto é, nós conceptualizamos o tempo de nossa vida como se fosse o tempo 

transcorrido em um dia, assim: “nascimento é a aurora, maturidade é o meio-dia, 

envelhecimento é o crepúsculo, e o momento da morte é o fim do dia”.65  

Sobre essa metáfora conceptual, os autores apresentam inúmeras obras 

literárias, nas quais ela é trabalhada por muitos escritores de forma poética. Em 

relação ao conto de A Moça Tecelã, a presença dessa metáfora conceptual 

evidencia-se no final do conto, quando a aurora desponta no horizonte (domínio 

fonte), permitindo à leitora inferir, a partir de um raciocínio inferencial metafórico, que 

esta representa o nascimento de uma vida nova para a protagonista (domínio alvo). 

Ao ouvir a resposta de Carla, complementei sua reflexão sobre como seria 

esse recomeço da Moça Tecelã, ou seja, que a partir de sua experiência passada 

ela poderia agora repensar seus atos futuros – ‘se é com chapéu ou sem chapéu’ 

(linha 20) – ecoando meu comentário na voz de Carla – ‘se é com chapéu 

emplumado... com exigências ou sem exigências’ (linhas 21-22).  

Talita, logo após a resposta de Carla, comentou – ‘eu acho que é mais 

positivo também’ (linha 23) – referindo-se ao final do conto, para que logo em 

seguida Camila se posicionasse – ‘eu acho que eu pensava assim... e agora ela 
me influenciou (risadas) ou me deu o que eu queria ouvir... adequado pro meu 
momento’ (linhas 24-26). 

																																																																				
65 Cf.: original em inglês: “birth is dawn, maturity is noon, old age is twilight, the moment of the death is 
sunset, and the stage of death is night” (LAKOFF; TURNER, 1989, p. 6). 
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Camila, anteriormente a essa conversa sobre o final da narrativa no grupo, 

tinha construído uma leitura que enfocava mais o episódio de separação do casal no 

conto (excerto 5). Essa sua interpretação estava mais marcada por um ponto de 

vista realista (por vezes, pessimista) sobre a história de Colasanti.  

Entretanto, após a fala de Carla, Camila repensou sua leitura, consciente de 

que esta provavelmente estava pautada em seu desejo pessoal, para que realmente 

a narrativa apontasse para um recomeço - ‘e agora ela me influenciou... ou me deu o 

que eu queria ouvir... adequado pro meu momento’ (linhas 24-26).  

A essa leitura de Camila sobre o final do conto, nota-se que nitidamente 

ocorreu uma projeção parabólica da história fonte de A Moça Tecelã na história alvo 

de sua vida, na qual ambas as histórias têm em comum uma ideia abstrata de 

rompimento de relações e possíveis recomeços (input genérico), construindo, 

portanto, no espaço da mescla, uma leitura de que a sua vida possivelmente teria 

um novo recomeço, assim como ocorreu com a vida da Moça Tecelã.  

Talita, por sua vez, havia comentado, nesse momento de discussão do grupo, 

que o final era positivo (linha 23). Entretanto, anteriormente a este momento da 

vivência, ela havia reforçado a ideia de que o conto passava uma mensagem de que 

o que você trazia para sua vida era um grande risco e poderia até mesmo trazer 

marcas irreversíveis (turno 249).  

Em busca de compreender melhor como o conto havia ressoado na leitora, 

debrucei-me sobre seu diário de leitura, encontrando o seguinte relato: 

 

 
1 

2 

3 

4 

5 
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Saí da vivência meio triste comigo mesma, pensando que a idade me tirara a confiança 

em recomeços. A narrativa [A Moça Tecelã] termina com a tecelã desfazendo tudo o que 

havia tecido – palácios, tesouros, serventes, marido – e voltando à condição inicial, de 

quando era solteira, e vivia numa casinha modesta, mas charmosa, e tecia apenas o 

básico para o seu dia a dia, e era feliz assim. Não tenho dúvidas que é possível 
recomeçar sempre. [Minha história profissional é feita de recomeços: durante dez anos 

fui engenheira, fiz mestrado na área e dei aulas; insatisfeita, me transmutei em 

professora de inglês, por 4 anos; há 16 anos me transmutei novamente, desta vez para 

tradutora; aos 54 entrei num doutorado em tradução, minha atividade maior hoje em dia]. 

Mas a experiência hoje me diz que não se volta mais ao que se foi – como “A Moça 
Tecelã’ parecia nos fazer crer [...] O que se fez, fica feito. Como disse a poeta 

polonesa, Nobel de Literatura, de nome difícil [Wislawa Szymborska] [...] “E o que quer 
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13 

14 

15 

16 

 

eu faça, vai se transformar para sempre naquilo que fiz”, no poema “A vida na hora” [...] 

ainda não conseguia estar em paz com aquele final. E fiquei triste comigo mesma, 
porque queria ser otimista como Carla e Ca e Luciana, que leram o conto com uma 
visão otimista.  

Quadro 3 - Diário de Talita 

 

Talita sentiu-se extremamente incomodada com o final do conto, assim como 

em relação à sua própria leitura, quando a comparou com a de suas colegas de 

grupo – ‘ainda não conseguia ficar em paz com aquele final. E fiquei triste 
comigo mesma, porque queria ser otimista como Carla e Ca e Luciana, que 
leram o conto com uma visão otimista’ (linhas 14-16).   

Dessa maneira, é possível notar que, primeiramente, houve um confronto 

entre a leitora e o texto, mais especificamente em relação ao final da narrativa, pois 

Colasanti, em resposta aos contos de fadas tradicionais, rompeu com a visão 

idealizada do encontro entre o par feminino e o masculino, e recriou o final desse 

gênero discursivo (ESTEVÃO; DUARTE, 2013).  

Portanto, a relação de Talita com a linguagem artística entrou em crise 

(BARTHES, 2006). Aquilo que ela esperava em relação à forma e ao discurso do 

autor via texto não foi apresentado por Colasanti, de modo a desafiá-la a construir 

uma leitura que fosse capaz de deixá-la em “paz consigo mesma”. 

Ao mesmo tempo em que ocorreu esse estranhamento com o texto literário 

de Colasanti, Talita foi confrontada pela figura do outro, no que se refere às leituras 

de suas colegas, ou seja, ela tomou consciência de si própria a partir de sua leitura, 

por meio da relação dialógica entre o Eu-Tu. Em outras palavras, Talita reconheceu 

que era diferente de suas amigas, uma vez que ela pensava de forma divergente 

das demais leitoras – chegando até mesmo a se autoquestionar se a idade havia 

retirado a confiança nos recomeços da vida.  
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Entretanto, a leitora não descartou a interpretação de suas colegas sobre um 

possível recomeço para a Moça Tecelã, embasando sua reflexão em sua própria 

experiência de vida – ‘Não tenho dúvidas que é possível recomeçar sempre’ 
(linha 5) – pois a própria leitora já vivenciou inúmeros recomeços - [Minha história 

profissional é feita de recomeços: durante dez anos fui engenheira, fiz mestrado na 

área e dei aulas; insatisfeita, me transmutei em professora de inglês, por 4 anos; há 

16 anos me transmutei novamente, desta vez para tradutora; aos 54 entrei num 

doutorado em tradução, minha atividade maior hoje em dia] (linhas 6-9).  

No entanto, ela problematiza esses possíveis ‘recomeços’ – a experiência 
hoje me diz que não se volta mais ao que se foi – como “A Moça Tecelã’ 
parecia nos fazer crer [...] O que se fez, fica feito’ (linhas 5-11). A leitura 

construída por suas colegas sobre A Moça Tecelã parecia não ser suficiente para os 

seus questionamentos existenciais. Dessa maneira, a leitora precisou construir uma 

leitura para si que fosse mais coerente com seu momento de vida e sua visão de 

mundo, como será apresentado e analisado no excerto abaixo.  

 

 

Excerto 1.7 – Tecer sem a conexão com a natureza é distanciar-se da essência do 
ser 
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E então sempre me voltava à cabeça a pergunta da Ari: “Mas o que vocês acham que é 

esse tecer para ela? Referindo-se à narradora repetir sobre a tecelã: “E tecer era tudo o 

que ela fazia. Era tudo que ela queria fazer” [...] Voltei a reler o conto. Fiquei então com 

a sensação de que a primeira vez que a narradora diz isso (pois a frase66 é dita duas 

vezes na história), é em tom feliz. Já na segunda vez que essa frase é dita, quando a 

tecelã já está casada e sucumbe às exigências do marido, a conotação é outra, a meu 

ver. A tecelã continua gostando de tecer, mas agora tecer passa a ser refúgio [...] Foi 

então que percebi que o que ela tecia na primeira fase era tudo conectado com a 

natureza, e Luciana tinha chamado atenção para isso, ao sugerir que a tecelã lhe 

lembrava Perséfone. Na hora da discussão, fiquei pensando no mito de Perséfone e 

Deméter e não atentei para o que Luciana talvez quisesse dizer. Na segunda fase do 

conto, a tecelã já não tece em sintonia com a natureza, mas para agradar ao marido 

que deseja bens materiais; isso sufoca a sintonia da tecelã com a natureza vista na 

primeira parte do conto. A tecelã afasta-se de sua própria natureza, e nega-se. Ao 

																																																																				
66 A leitora está se referindo à frase do conto “Tecer era o que fazia, tecer era tudo o que queria 
fazer”.  
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15 

16 

17 

negar-se, torna-se infeliz. Foi então que percebi que o conto poderia também 
abarcar essa leitura: a de ter ocorrido um distanciamento daquilo que seria a 
essência do ser. 
 

Quadro 4 - Diário de Talita 

 

A partir de uma pergunta que fiz, durante a discussão no grupo, sobre como 

as participantes compreendiam a frase ‘Tecer era o que fazia, tecer era tudo o que 

queria fazer’ (COLASANTI, 2004), Talita inquietou-se ante tal questionamento e, 

mesmo após a vivência do Pensar Alto em Grupo, a leitora continuou a refletir sobre 

esse trecho do texto. 

Em busca de uma maior compreensão para a metáfora do ‘tecer’, ela releu o 

conto e notou a diferença entre o primeiro e o segundo momento da narrativa, nos 

quais as frases ‘Tecer era o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer’ ganhavam 

conotações diferentes. No primeiro momento, a tecelã fiava por puro prazer, já no 

segundo, embora gostasse de tecer, realizava tal atividade como se fosse um 

autoexílio, algo desagradável, pois estava sob o domínio do marido (linhas 1-5).  

A partir dessas observações, começou a ficar mais claro para Talita o motivo 

da perda de alegria da Moça Tecelã enquanto tecia – ‘Foi então que percebi que o 

que ela tecia na primeira fase era tudo conectado com a natureza’ (linhas 8-9).  

Nesse momento, Talita lembrou-se do que Luciana havia dito na discussão 

em grupo, evocando a voz interpretativa de sua colega (excerto 8), para compor um 

diálogo internalizado com esta, auxiliando o entendimento de seus questionamentos 

pessoais – ‘Luciana tinha chamado atenção para isso, ao sugerir que a tecelã lhe 

lembrava Perséfone. Na hora da discussão, fiquei pensando no mito de Perséfone e 

Deméter e não atentei para o que Luciana talvez quisesse dizer’ (linhas 9-12).  

Mas então o que Luciana queria dizer ao estabelecer o diálogo entre as duas 

personagens Perséfone e a Moça Tecelã? Talita, portanto, relembra com mais 

atenção o que Luciana disse no grupo (excerto 8), retomando o sentido do mito de 

Perséfone no conto de A Moça Tecelã, tornando mais claro para si o drama presente 

em ambas as histórias, no qual as mulheres são impedidas de se relacionar com a 

natureza.  

Após essa constatação, Talita voltou-se com mais acuidade para o texto de 

Colasanti, para averiguar as causas e as consequências do distanciamento da Moça 
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Tecelã com a natureza - ‘Na segunda fase do conto, a tecelã já não tece em sintonia 

com a natureza, mas para agradar ao marido que deseja bens materiais; isso sufoca 

a sintonia da tecelã com a natureza vista na primeira parte do conto. A tecelã afasta-

se de sua própria natureza, e nega-se. Ao negar-se, torna-se infeliz. Foi então que 

percebi que o conto poderia também abarcar essa leitura: a de ter ocorrido um 

distanciamento daquilo que seria a essência do ser’ (linhas 11-15). 

Dessa maneira, quando a Moça Tecelã (input fonte) perdeu a conexão com a 

natureza, tal episódio foi compreendido por Talita, ao projetá-lo parabolicamente em 

um contexto de vida humana (input alvo), como uma metáfora que retrata o 

distanciamento das pessoas da essência do ser (input mescla) – ‘Foi então que 
percebi que o conto poderia também abarcar essa leitura: a de ter ocorrido um 
distanciamento daquilo que seria a essência do ser’ (linhas 9-14). 

Nota-se, portanto, que Talita não projetou a história fonte num contexto 

particular, ou seja, não houve menção a um alvo específico, no qual há uma 

determinada pessoa que se distancia da essência de seu ser, ocorrendo, portanto, 

uma leitura pautada em informações abstratas e genéricas, provindas do input 

genérico da mescla. 

Esse input genérico, por sua vez, compartilha um esquema com o input fonte 

do conto, no qual há um agente que foi distanciado do que mais gostava de fazer 

(tecer em conexão com a natureza) e, consequentemente, ao se distanciar do que 

mais gostava de fazer, esse agente distanciou-se da essência de seu ser.   

Por um viés da Teoria da Metáfora Conceptual, poderíamos dizer que a leitura 

de Talita foi construída a partir da ativação da metáfora conceptual GENÉRICO É 

ESPECÍFICO (LAKOFF; TURNER, 1989).  

Em outras palavras, informações de nível genérico, provindas de episódios 

específicos da narrativa da Moça Tecelã (input fonte), foram projetadas em uma 

história alvo abstrata, tal como fazemos quando lemos/ouvimos um provérbio, mas 

não o projetamos num contexto específico.  
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Sobre essa situação de interpretação genérica da linguagem figurada, Turner 

(1996, p. 6) comenta, a partir de um exemplo:67  

Se nós encontramos ‘Quando o gato está ausente, o rato faz a festa’ 
fora do contexto, em um livro de provérbios ou em biscoitos da sorte, 
nós podemos projetá-lo [o provérbio] em uma história abstrata que 
deve cobrir uma ampla série de histórias alvos específicas.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que se torna possível projetarmos do input 

fonte para o input alvo uma história abstrata, é possível que essas informações 

abstratas também possam ser projetadas em diversos contextos específicos, os 

quais compartilham as mesmas informações do input fonte.  

No caso de Talita, após a leitora ter interpretado o episódio, no qual a Moça 

Tecelã não tece mais de acordo com a natureza, como uma metáfora para ‘o 

distanciamento da essência do ser’, ela projetou essa informação de nível genérico e 

abstrato em um alvo específico, no caso, a vida hipotética de uma escritora que 

deixa de escrever para si mesma (atividade que lhe permite entrar em contato com a 

essência do seu ser).  

Entretanto, antes de apresentar essa leitura específica de Talita e sua análise, 

acredito ser importante refletir um pouco mais sobre o presente excerto, uma vez 

que me questionei se a leitura do conto por Talita – sobre ‘o distanciamento e a volta 

de uma pessoa à essência do seu ser’ – estaria coerente com o que o conto de 

fadas desejava comunicar, ou se a leitora abstraiu demasiadamente os trechos do 

texto, construindo, portanto, uma leitura altamente subjetiva. 

Em busca de mais esclarecimentos sobre as narrativas do tipo contos de 

fadas, encontrei reflexões preciosas de Coelho (2012) as quais me permitiram 

compreender melhor a leitura de Talita como válida, uma vez que Coelho (2012, p. 

123), baseando-se nos estudos sobre os contos de fadas na área da Psicologia 

Analítica, comenta o seguinte:  

																																																																				
67 Cf.: original em inglês: “If we find "When the cat's away, the mice will play" out of context, in a book 
of proverbs or in a fortune cookie, we can project it onto na abstract story that might cover a great 
range of specific target stories (TURNER, 1996, p. 6).  
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Entre análises da matéria arquetípica encontrada nos contos de 
fadas (realizadas por Jung e por sua maior discípula, Marie-Louise 
von Franz) ressalta a ligada à realização da alma humana, em busca 
do seu centro, sua unidade (self). Daí que as personagens, as 
situações ou os conflitos que provocam a efabulação, as peripécias, 
os desenlaces correspondam a imagens, ou melhor, ao processo da 
unidade interior. Reis, rainhas, príncipes, fadas, bruxas, duendes, 
objetos mágicos, profecias, obstáculos, ameaças auxiliares, provas 
quase impossíveis de serem vencidas são símbolos de situações 
arquetípicas: vivências éticas, sociais, existenciais, que vêm sendo 
revividas desde a origem dos tempos, sob diferentes formas, em 
virtude do desejo de autorrealização do eu em relação ao outro 
(mundo) que impulsiona o ser humano.  

Nessa perspectiva dos estudos da área da psicologia, os contos de fadas 

retratam, numa linguagem simbólico-metafórica, o desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo (VON FRANZ, 1984), o qual tem como meta a 

autorrealização do ser (Self), representada nas peripécias da jornada do 

herói/heroína em determinada narrativa feérica.   

Por essa razão, acredito que a leitura de Talita não constitui uma mera 

abstração desvinculada dos propósitos do texto. Ao contrário, a leitora foi capaz de 

realizar uma inferência central em relação ao gênero contos de fadas, construindo 

uma interpretação para A Moça Tecelã como uma história que retrata a situação 

arquetípica, a qual todos nós confrontamos uma hora ou outra em nossa existência: 

o ‘distanciamento e o retorno à essência do nosso ser’; ou seja, o conto também 

retrata a busca incessante do ser humano de viver de acordo com o seu Si-Mesmo 

(Self).  

A leitura simbólico-metafórica de Talita causou-lhe um profundo impacto 

emocional, como vemos no parágrafo final do seu diário de leitura:  

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

[...] foi a leitura da ‘volta à essência’ a que calou mais fundo em mim, que mais fez 
sentido pra mim. De certa forma, ao aceitá-la, voltei à minha essência, pois 
acredito, a despeito das forças contrárias ao “essencialismo”, que todos temos, 
sim, uma ‘essência’, e que, mesmo perdida, pode ser reencontrada, um dia. Ou 
talvez não seja bem uma essência, mas uma aspiração: quase como uma ‘missão’, 
ou um ‘destino’ a ser cumprido. Acreditar nisso é algo que me faz feliz.  
 

Quadro 5 - Diário de Talita 
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Podemos notar nesse trecho do relato de Talita, que, ler o conto de A Moça 

Tecelã, numa prática de letramento dialógica, promoveu a realização de uma 

resposta real perante o texto, ou seja, houve um engajamento responsável da leitora 

que teve de construir uma leitura para si mesma sobre o conto, não alienando sua 

subjetividade em prol de outras leituras.  

Em suma, Talita, ao construir sua própria leitura para o conto, não fez uma 

leitura apenas dos aspectos formais do texto literário, sem se envolver de forma 

intersubjetiva; pelo contrário, sua compreensão e a interpretação da linguagem 

figurada e dos silêncios, presentes no texto de Colasanti, permitiram à leitora 

apropriar-se da leitura literária como uma via régia de realização pessoal 

(TODOROV, 2009), como vemos em seu comentário final - ‘Acreditar nisso é algo 

que me faz feliz’ (linha 15-16).  

Essa sua interpretação do conto A Moça Tecelã como a ‘perda da conexão 

com a essência do nosso ser’ foi posteriormente projetada, por Talita, em uma 

história alvo específica, como veremos no excerto abaixo analisado.  

 

 

Excerto 1.8 – A Tecelã é uma escritora 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Foi então que percebi que o conto poderia também abarcar essa leitura: a de ter ocorrido 

um distanciamento daquilo que seria a essência do ser. Digamos que a tecelã fosse uma 

escritora, sintonizada com o seu mundo interior e fosse feliz com isso. Ao deixar-se 

seduzir pelo mercado e casar-se com ele [mercado], passa a escrever textos de acordo 

com os ditames desse mercado, afastando-se de sua natureza, de sua essência, de 
seu ‘destino’, tornando-se infeliz, entristecida, tecida na tristeza. Ao dar-se conta 

disso, ela rompe com o mercado e volta a fazer aquilo que sempre lhe dera prazer: 

contar histórias da maneira que bem quisesse, a escrever de acordo com a própria 

consciência. Ela volta à essência, retoma o caminho inicial, deixa de ser preocupar 
com o mercado [...]. Essa leitura me apaziguou.  

 

Quadro 6- Diário de Talita 
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Talita, em busca de tornar mais clara e específica sua leitura sobre ‘o 

distanciamento da essência do nosso ser’(input genérico) – ‘[...] percebi que o conto 

poderia abarcar essa leitura: a de ter ocorrido um distanciamento daquilo que seria a 

essência do ser...’ (linhas 1 e 2) – projetou-a parabolicamente em uma história 

hipotética de uma escritora (input alvo) – ‘Digamos que a tecelã fosse uma 

escritora sintonizada, com seu mundo interior e fosse feliz com isso’ (linhas 2-

3). 

Assim, a leitora, pouco a pouco, construiu, no espaço da mescla, a 

compreensão e interpretação do conto a partir de um exemplo específico. O input 

fonte A Moça Tecelã foi compreendido, a partir de um raciocínio inferencial 

analógico, como a história de vida de uma possível escritora (input alvo). Em outros 

termos, Talita projetou parabolicamente o conto no contexto de vida de uma 

escritora, uma vez que ambos partilham uma ideia abstrata de alguém que a 

princípio está em sintonia consigo mesmo (input genérico), construindo uma leitura 

no input da mescla, no qual há elementos do input fonte (A Moça Tecelã) e 

elementos do input alvo (uma escritora).  

Desse modo, a leitora foi processando o sentido metafórico do texto, a partir 

de uma interpretação na qual há uma fusão conceptual entre a personagem da 

Moça Tecelã (input fonte) e ‘uma escritora sintonizada com seu mundo interior e feliz 

com isso’ (input alvo).  

Mais à frente, Talita prosseguiu em sua interpretação parabólica do conto no 

input da mescla – ‘Ao deixar-se seduzir pelo mercado e casar-se com ele 
[mercado], passa a escrever textos de acordo com os ditames desse mercado, 
afastando-se de sua natureza, de sua essência, de seu ‘destino’, tornando-se 
infeliz, entristecida, tecida na tristeza (linhas 3-6).  

Nesse momento de seu relato, a leitora embasou sua leitura sobre a tecelã 

como uma escritora (input da mescla), a partir do resgate dos elementos da história 

fonte A Moça Tecelã, tal como o momento em que a protagonista se casa com o 

marido, o qual, por sua vez, interpõe-se entre a relação da atividade de tecelagem 

da Moça Tecelã e a natureza, exigindo que ela apenas fie seus desejos.  
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Esses episódios do conto, ao serem projetados parabolicamente para a 

história alvo de uma escritora, correspondem aos seguintes elementos: uma 

escritora estreita relações de trabalho com o mercado editorial, o qual, por sua vez, 

interpõe-se entre a produção escrita da mulher e o que ela realmente deseja 

escrever, exigindo que ela apenas escreva sob a pressão dos ditames do mercado. 

Logo em seguida, Talita continuou a desenvolver a construção de sua leitura 

– ‘Ao dar-se conta disso, ela rompe com o mercado e volta a fazer aquilo que 
sempre lhe dera prazer: contar histórias da maneira que bem quisesse, a escrever 

de acordo com a própria consciência. Ela volta à essência, retoma o caminho 
inicial, deixa de ser preocupar com o mercado [...]. Essa leitura me apaziguou’ 

(linhas 6-10). 

Em relação a esse trecho de sua leitura, realizada no input da mescla, 

encontramos os seguintes elementos correspondentes ao input fonte do conto: a 

Moça Tecelã nota a opressão do marido, rompe seu relacionamento com ele e volta 

a tecer em conexão com a natureza.  

Esses episódios da narrativa de Colasanti, por sua vez, correspondem ao 

input alvo da hipotética escritora, aos seguintes elementos: uma escritora reconhece 

a opressão do mercado editorial, rompe com esse trabalho puramente 

mercadológico e volta a escrever ao seu modo (de acordo com a sua própria 

consciência). 

Esses dois input fonte (A Moça Tecelã) e alvo (uma escritora) compartilham a 

ideia genérica de uma mulher que perdeu a conexão com a essência de seu ser 

(input genérico), ao permitir a interposição de alguém/algo entre ela e a atividade 

que mais gostava de fazer. No que se refere ao input fonte, a atividade é a de tecer, 

enquanto que em relação ao input alvo, a atividade é a de escrever, construindo, 

portanto, no input da mescla a leitura metafórica de que ESCREVER É TECER.  

Fiquei extremamente intrigada em relação ao que motivara Talita a 

contextualizar sua leitura genérica em uma história alvo de uma possível escritora. 

Questionei-me se ela pensara na própria autora, Marina Colasanti, para desenvolver 

sua leitura da Moça Tecelã como uma escritora e do tecer como escrever.  

No segundo encontro com o grupo de A Casa Tombada, para mais uma 

vivência do Pensar Alto em Grupo, tive a oportunidade de questionar Talita sobre as 

motivações de sua leitura, relatada em seu diário de leitura, como veremos no 

excerto analisado abaixo.  
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Excerto 1.9 – As motivações para projeção parabólica da história fonte (A Moça 
Tecelã) na história alvo (de uma possível escritora) 

 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
17 
 
18 
19 
 
20 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 
34 
35 
36 
 

Pesquisadora 
 
 
Talita 
 
Pesquisadora 
 
Talita 
 
 
 
Pesquisadora 
 
 
 
Talita 
 
 
 
 
 
 
Pesquisadora 
 
Talita 
 
 
Pesquisadora 
 
 
Luciana 
 
Pesquisadora 
 
Talita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisadora 
 
 
 

sobre essa sua leitura... por que você relacionou o tecer com o 
escrever?  
 
é então... durante a discussão foram várias coisa né... 
 
Tá 
 
por exemplo... você fez uma pergunta o que que é esse “tecer 
para vocês?” e eu ficava pensando tecer tem a ver com escrever 
também né... mas também teve outras perguntas 
 
em que sentido tem a ver esse tecer com esse escrever... que 
você vê essa familiaridade ou... em que ponto é similar... 
diferente... enfim? 
 
ah eu acho que é porque você vai compondo... assim como no 
tear você vai compondo assim... tipo uma imagem igual ela faz 
aqui... no tecer/no texto você vai compondo e::: a partir de 
alguma coisa que você já fez... você desenvolve uma história 
digamos assim... e::: não sei... É::: que é também uma coisa de 
criação assim 
 
de criação também 
 
que pode ser qualquer coisa criativa... seria... poderia ser 
escrever... poderia ser pintar... ou como o caso dela bordar 
 
não... mas é que é interessante isso do tecer como escrita... que 
a gente fala da tessitura do texto...  
 
curiosamente tecido e história tem trama 
 
tecido e história tem trama... sim... a narrativa tem trama... 
 
a Luciana tinha falado naquela vivência... Porque eu fui pra casa 
pensando o tempo inteiro... ela tinha falado... ela tinha 
relacionado com a Perséfone... Lembra? E ai eu lembrei que 
ela... depois eu fui reler... que no começo era tudo muito ligado 
com a natureza mesmo... era fome dela... era ela com a 
natureza... então era tipo a essência a natureza dela era aquilo... 
que você chegou a falar mas que depois a gente foi mudando de 
assunto... mas várias coisas que vocês falaram depois eu fui... 
acho que me ajudou a pensar nisso da essência dela... dela 
voltar pra essência dela...  
 
então se por exemplo... ela escreve... fazendo essa 
comparação... poderia  esse tecer esse escrever então... talvez a 
tecelã poderia ser uma escritora... pensando nessa linha... 
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37 
38 
 
39 
 
40 
41 

Talita 
 
 
Pesquisadora 
 
Talita 
 
 
 

por causa da Marina mesmo... eu acho que eu pensei nisso... por 
ela ser   
 
você pensou um pouco pensando a partir disso? 
 
e também por causa de nós todas trabalharmos com isso... com 
escrita com leitura... acabei indo pra esse lado da escrita...  
 

 

 

Após o compartilhamento da leitura pessoal de Talita no grupo sobre 

ESCREVER É TECER e ‘A tecelã é uma escritora’, perguntei-lhe sobre o que a 

motivara realizar uma leitura como essa – ‘sobre essa sua leitura... por que você 

relacionou o tecer com o escrever?’ (linhas 1-2) - obtendo a seguinte resposta – ‘é 

então... durante a discussão foram várias coisa né...’ (linha 3) ‘por exemplo... você 

fez uma pergunta o que que é esse tecer para vocês? e eu ficava pensando tecer 

tem a ver com escrever também né... mas também teve outras perguntas’ (linhas 5-

7). 

Talita, portanto, nos comentários acima, evidenciou o papel das perguntas, 

realizadas no evento de Pensar Alto em Grupo, como promotoras de sua reflexão. 

Assim, perguntas, como ‘o que é esse tecer para vocês?’, propiciaram seu 

posicionamento ativo frente à compreensão da metáfora do tecer.  

A leitora, mais à vontade para refletir com a sua própria cabeça, agiu de forma 

protagonista, isto é, ela se sentiu mais livre e confiante para construir sua própria 

leitura sobre a linguagem figurada, com base em uma noção intuitiva de relevância.  

Diante da resposta de Talita, fiz outra pergunta, para que a leitora ampliasse 

ainda mais sua reflexão, a fim de compreender melhor a relação que ela 

estabeleceu entre a ação de tecer (input fonte) e a ação de escrever (input alvo) – 

‘em que sentido tem a ver esse tecer com esse escrever... que você vê essa 

familiaridade ou... em que ponto é similar... diferente... enfim?’ (linhas 8-10).  

A leitora logo respondeu – ‘ah eu acho que é porque você vai compondo... 

assim como no tear você vai compondo assim... tipo uma imagem igual ela faz 

aqui... no tecer/no texto você vai compondo e::: a partir de alguma coisa que você já 

fez... você desenvolve uma história digamos assim... e::: não sei... É::: que é 

também uma coisa de criação assim’ (linhas 11-16). 
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A partir desse seu comentário, tornou-se mais evidente que a compreensão 

da metáfora do tecer no texto de Colasanti como escrita envolveu raciocínios 

inferenciais analógicos. Em outras palavras, Talita foi descrevendo o modo como 

interagimos e experenciamos corporeamente a ação da escrita como análogo à 

maneira como interagimos e experenciamos a atividade de tecer. A leitora mostrou-

se capaz de rapidamente reconhecer, a partir de sua experiência corpórea (que 

inclui a experiência sensorial e motora), elementos da história fonte de tecer, os 

quais foram projetados na história alvo da escrita. 

Na história de tecer há uma integração dinâmica de objetos, ator e evento, os 

quais correspondem, respectivamente, a um artesão (ator) que manipula objetos (o 

tear, os fios, bobinas), com a finalidade de compor criativamente uma imagem no 

tecido (o evento de tecer). Dessa maneira, esse modo de atuar na atividade de tecer 

foi mencionado pela leitora - ah eu acho que é porque você vai compondo... assim 

como no tear você vai compondo assim... tipo uma imagem igual ela faz aqui... no 

tecer (linhas 11-13). 

Esses elementos dessa história fonte de tecer, por sua vez, foram projetados 

para uma história alvo de escrever, na qual encontramos: alguém que escreve (ator) 

e que manipula objetos (papéis, caneta, computador), com a finalidade de compor 

criativamente um texto; ou seja, como ela própria disse – ‘no texto você vai 

compondo e::: a partir de alguma coisa que você já fez... você desenvolve uma 

história digamos assim... e::: não sei... É::: que é também uma coisa de criação 

assim’ (linhas 13-16). 

Nessa perspectiva, é possível observar o funcionamento da parábola – como 

um processo mental – que promoveu a projeção da história fonte (A Moça Tecelã) 

na história alvo (uma possível escritora), construindo, portanto, a leitura de que 

ESCREVER é TECER no input da mescla, uma vez que ambos os input fonte e alvo 

compartilham um espaço genérico, no qual há a ideia de que algo é composto de 

forma criativa. Destarte, segundo Turner (1996), sentido não é algo que está 

confinado em conceitos-contêiner, mas depende de um processo ativo, dinâmico e 

distribuído para propósitos locais de conhecimento e ação. 

Ao ouvir a explicitação de Talita sobre o que a motivara a construir sua leitura 

do tecer como escrever, mencionei o fato de ela ter dado um enfoque sobre ambas 

as atividades (tecer e escrever) compartilharem a ideia de um processo criativo 

(linha 17).  
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Assim, a leitora, ao ouvir esse meu comentário, logo se prontificou a me dizer 

– ‘pode ser qualquer coisa criativa... seria... poderia ser escrever... poderia ser 

pintar... ou como o caso dela bordar’ (linhas 18-19), evidenciando a natureza 

indeterminada da metáfora do tecer no conto de Colasanti, a qual pode ser projetada 

em diversos domínios alvos (pintar, bordar), desde que o input alvo compartilhe 

elementos em comum com o input genérico (algo é composto de forma criativa). 

Após essa sua fala, fiz o seguinte comentário – ‘não... mas é que é 

interessante isso do tecer como escrita... que a gente fala da tessitura do texto...’. 

(linhas 20-21).  

Luciana, ao ouvir o que eu disse, ampliou a minha reflexão – ‘curiosamente 

tecido e história tem trama’ (linha 22) – o que me impeliu revozear sua fala para o 

grupo – ‘tecido e história tem trama... sim... a narrativa tem trama...’. (linha 23) – 

corroborando com a ideia de Talita de que ambas as atividades (tecer e escrever) 

requerem dos sujeitos uma habilidade criativa para compor algo. 

É interessante notar que a leitura metafórica de Talita está baseada em uma 

relação analógica entre tecer e escrever já convencionalizada, como vemos no 

ensaio O tao da teia entre textos e têxteis, de Ana Maria Machado (2003, p. 175), 

por meio do qual a autora discorre sobre a relação entre escritura, feminino e 

tecelagem, como vemos nas reflexões abaixo, pautadas numa lembrança pessoal 

da autora:  

[...] em 1970 e 1971, eu estava fazendo meu curso de pós-graduação 
e discutindo minha tese com Roland Barthes, meu orientador. 
Lembro perfeitamente de termos conversado muito sobre a 
linguagem pouco acadêmica que eu insistia em usar no meu 
trabalho, completamente fora do jargão profissional que sempre se 
espera numa tese. Com seu rigor crítico característico, Barthes 
observou o uso de metáforas culinárias em meu trabalho (eu falava 
em camadas de significado como mil-folhas ou em um texto feito de 
níveis distintos em torno de um eixo inexistente, como uma cebola). 
Mencionou que isso era muito interessante, porque várias das 
palavras que se usam para designar o texto e a escrita derivam de 
outro conjunto de atividades tradicionalmente femininas, a fiação e a 
tecelagem – que haviam chamado sua atenção nos últimos tempos, 
por ele ter se ocupado especialmente da moda como sistema de 
significação. Deu como exemplo a própria palavra texto (variante de 
tecido). Comentei com ele que, realmente, em português, ao 
tratarmos da narrativa, falamos em trama, em enredo, em fio da 
meada... Dizemos que ‘quem conta um conto aumenta um ponto’. E 
temos as palavras novelo e novela (grifos nossos). 
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Assim, a leitura de Talita também explorou essa aproximação analógica entre 

a ação de tecer e a de escrita – foco do ensaio de Ana Maria Machado (2003). Do 

ponto de vista do ensino de leitura do texto literário, é relevante refletir sobre a 

leitura construída por Talita, pois o professor, caso esteja preso à prática de leitura 

escolar dominante, tenderá a rotular a interpretação da leitora como desviante, caso 

ele não compreenda as relações que ela estabeleceu entre o tecer e a escrita. 

Talita prosseguiu sua interpretação, explicitando o percurso que trilhou para a 

construção de sua leitura pessoal (linhas 24-33), enfatizando o quanto o debate com 

suas colegas, na primeira vivência do Pensar Alto em Grupo, contribuiu para o 

desenvolvimento de sua leitura metafórica do tecer como um resgate da essência do 

ser (excertos analisados 1.7; 1.8) – ‘mas várias coisas que vocês falaram depois eu 

fui... acho que me ajudou a pensar nisso da essência dela... dela voltar pra essência 

dela...’ (linhas 31-33).  

Sobre esse seu comentário final, é possível notar que o processo de 

construção das leituras, no Pensar Alto em Grupo, realmente é colaborativo e 

dialógico, pois os participantes auxiliam um ao outro, à medida que cada um expõe 

seu ponto de vista em busca da compreensão do texto e não só são considerados 

os pontos de vista do professor (mediador de leitura), mas de todos os que estão 

presentes nesse evento de letramento.  

Após o comentário de Talita, achei ainda importante retomar novamente sua 

leitura metafórica do tecer como escrever, desenvolvendo-a um pouco mais, a fim de 

averiguar se ainda havia outras motivações para a construção dessa interpretação – 

‘então se por exemplo... ela escreve... fazendo essa comparação... poderia  esse 

tecer esse escrever então... talvez a tecelã poderia ser uma escritora... pensando 

nessa linha...’ (linhas 34-36).  

Talita, ao ouvir o meu comentário, respondeu imediatamente – ‘por causa da 

Marina mesmo... eu acho que eu pensei nisso... por ela ser (linha 37-38) – sendo 

sua fala entrecortada por uma pergunta que fiz  - ‘você pensou um pouco pensando 

a partir disso?’ (linha 39), ou seja, teria a leitora construído sua leitura de A Moça 

Tecelã baseada na própria autora Marina Colasanti?  
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A pergunta que fiz à leitora apresentou uma certa tautologia - ‘pensou um 

pouco pensando’ – pois, inconscientemente, quis realizar um questionamento que 

enfatizasse o processo de construção online da leitura de Talita e, por essa razão, 

mencionei o verbo ‘pensar’ em dois momentos, sendo que em uma das vezes utilizei 

o gerúndio (pensando), forma nominal do verbo que indica uma ação em 

andamento.  

A resposta de Talita foi a seguinte – ‘e também por causa de nós todas 

trabalharmos com isso... com escrita com leitura... acabei indo pra esse lado da 

escrita...’ (linhas 40-41). Assim, a hipótese de que ela construíra uma história alvo de 

uma possível escritora, baseada na figura da autora Marina Colasanti, foi 

confirmada, assim como descobri outros aspectos que motivaram sua leitura, tais 

como: as informações compartilhadas no contexto local, do evento de letramento 

Pensar Alto em Grupo, pois no início da primeira vivência todas as participantes 

falaram um pouco sobre suas relações profissionais com a leitura e a escrita.  

Concluindo a análise deste excerto, o compartilhamento da leitura pessoal de 

Talita sobre a metáfora do tecer como escrever e da Moça Tecelã como uma 

escritora, foi construída em decorrência de seu contexto pessoal de vida e seu 

conhecimento prévio, isto é, sua experiência com a escrita e o conhecimento sobre a 

escritora Marina Colasanti permitiram Talita explorar a indeterminação da metáfora 

do tecer com seus próprios conhecimentos, valorizados no evento de Pensar Alto 

em Grupo.  

Adiante na discussão entre as participantes, Carla compartilhou novas 

reflexões acerca do conto, as quais, pouco a pouco, ressoaram na leitora, após a 

primeira vivência do Pensar Alto em Grupo, e que puderam ser compartilhadas no 

segundo encontro, como apresentarei no próximo excerto analisado. 
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Excerto 1.10 – Uma narrativa não só sobre o feminismo, mas também sobre o poder 
do feminino sagrado 
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Pesquisadora 
 
 

Carla 

eu acho esse livro tão feminista assim... que a figura do homem é 
totalmente né... Impositiva... Todo emplumado...  
 
Impositiva? 
 
impositiva... é... emplumado... e ela deixa de atender os desejos 
dela que na verdade eram simples para atender os desejos 
dele... e esquece da essência de si mesmo... do que ela gostava 
pra atender... ela não conseguia mais nem tecer o sol... por isso 
que caia a neve porque não tinha tempo porque tava atendendo 
o desejo do outro... e quantas vezes isso não encaixa no nosso 
dia a dia... a gente vive tanto pros outros pros outros pros 
outros... e o que me faz feliz? Quando vou ter tempo... nem tem 
tempo nesse seu dia...  
 
e você vai meio que vai se desconectando consigo 
 
sim... e engraçado que a primeira leitura que fiz... no outro 
encontro eu não tinha me atentado a isso... mas o quanto me 
lembrou essas religiões sobre a deusa mãe... o quanto a mulher 
era conectada com a natureza... que ela domina totalmente os 
elementos e tal... e a importância da mulher nessas religiões... as 
religiões celtas né... que a mulher era adorada como sagrada... 
que é o único animal que sangra/sangue associado com a 
morte... que é o único animal que sangra todos os meses e 
sobrevive... então o quanto isso era sagrado... poderoso... a 
mulher tava ali no centro... no começo do livro ela é dona de 
si mesma... ela sabe do que ela gosta... tecer era o que ela 
gosta de fazer e tal... ai depois você vai... isso é um reflexo 
da sociedade que a gente vive mas do quanto as coisas 
foram se perdendo cada vez mais...  
 
como a gente vai perdendo essa dimensão... desse princípio 
feminino [poderoso]... 
 
isso...  

 

 

Carla comentou – ‘eu acho esse livro tão feminista assim... que a figura do 

homem é totalmente né... Impositiva... Todo emplumado... ‘ (linhas 1-2) – o que me 

fez questioná-la novamente o que havia dito, a fim de certificar-me se escutara 

corretamente – Impositiva? (linha 3) – obtendo a seguinte resposta - ‘impositiva... é... 

emplumado... e ela deixa de atender os desejos dela que na verdade eram simples 

para atender os desejos dele...’ (linhas 4–6).  
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Sobre essa leitura de Carla do conto de Colasanti como uma narrativa 

feminista (input da mescla), podemos notar que o personagem do homem impositivo 

(emplumado)68 no conto (input fonte) passa a ser considerado, pela leitora, a partir 

de um raciocínio inferencial analógico, como um protótipo social masculino, referente 

à cultura patriarcal, na qual a mulher deve ser dominada pelo homem (input alvo).  

Por essa razão, Carla disse que essa obra literária de Colasanti é um livro 

feminista (input da mescla), no sentido de que esta narrativa se apresenta como 

uma parábola/alegoria da resistência do gênero feminino ante os abusos do sistema 

patriarcal. 

No livro de Colasanti (input fonte), há o episódio no qual o marido impõe seus 

desejos à mulher, que resiste e rompe com essa situação de dominação no final do 

conto; da mesma forma, há, no contexto sociocultural, movimentos feministas que 

resistem e rompem com a dominação da ideologia patriarcal (input alvo), ou seja,  

tanto o input fonte quanto o input alvo compartilham a ideia genérica de resistir e 

romper relações de poder entre o gênero masculino e feminino (input genérico).  

Mais adiante em seus comentários, Carla prosseguiu em sua leitura da 

narrativa, demonstrando a consequência de a Moça Tecelã ter permitido ser 

subserviente ao marido antes de romper com essa situação abusiva – ... e esquece 

da essência de si mesmo... do que ela gostava pra atender... ela não conseguia 

mais nem tecer o sol... por isso que caia a neve porque não tinha tempo porque tava 

tecendo o desejo do outro’ (linhas 6-9). 

Carla, ao dizer ‘e esquece da essência de si mesmo’ (linha 6), traz em sua 

voz interpretativa o ponto de vista de sua colega Talita sobre o conto de Colasanti, 

no que refere a retratar questões arquetípicas sobre a realização do ‘si mesmo’ 

(Self) (excerto 1.7).  

Em outras palavras, Carla, ao se deparar com a leitura de Talita, a qual foi 

compartilhada no grupo na segunda vivência do Pensar Alto em Grupo, introjetou o 

ponto de vista de sua colega, refletindo sobre o modo como vivemos atualmente em 

nossa sociedade - ‘e quantas vezes isso não encaixa no nosso dia a dia... a gente 

vive tanto pros outros pros outros pros outros... e o que me faz feliz? Quanto vou ter 

tempo... nem tem tempo nesse seu dia...’ (linhas 9-12). 
																																																																				
68 Para uma melhor compreensão dos processos de construção da leitura de Carla, a qual envolveu 
raciocínios inferenciais metafóricos e metonímicos, para chegar à interpretação de características 
morais do marido da Moça Tecelã, a partir do adjetivo ‘emplumado’, aconselho consultar a análise do 
excerto 1.6.  
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Assim, Carla projetou elementos da história fonte, como o episódio em que a 

Moça Tecelã não fia mais o sol, para atender aos caprichos do marido, em um 

contexto sociocultural no qual vivemos atualmente (input alvo); ou seja, não temos 

mais tempo para nós mesmos, consequentemente, deveríamos nos questionar se 

estamos vivendo de acordo com as necessidades de nosso ser – ‘e o que me faz 

feliz? Quando vou ter tempo...’ (linha 12).  

Em outras palavras, Carla, a partir de um raciocínio inferencial pragmático, 

construiu uma leitura crítica, a qual parece capturar a advertência feita pela autora, 

via conto, de que é importante realizarmos algo para nós mesmos, e não apenas 

para atender o outro (input da mescla).  

Ao ouvir seu comentário, em busca de mostrar empatia para com o que ela 

estava dizendo, falei – ‘e você vai meio que vai se desconectando consigo’ (linha 13) 

– obtendo a seguinte resposta – ‘sim... e engraçado que a primeira leitura que fiz... 

no outro encontro eu não tinha me atentado a isso... mas o quanto me lembrou 

essas religiões sobre a deusa mãe... o quanto a mulher era conectada com a 

natureza... que ela domina totalmente os elementos e tal... e a importância da 

mulher nessas religiões... as religiões celtas né... que a mulher era adorada como 

sagrada... que é o único animal que sangra/sangue associado com a morte... que é 

o único animal que sangra todos os meses e sobrevive... então o quanto isso era 

sagrado... poderoso... a mulher tava ali no centro...’ (linhas 14-23).  

Desse modo, assim como surgiram elementos referentes à esfera mítico-

religiosa (no excerto 1.5, Luciana havia mencionado a narrativa de Perséfone e 

Hades e Talita o mito da origem das estações), novamente eles  foram retomados, 

isto é, na leitura de Carla houve a menção as religiões celtas que tinham como 

centro de adoração a deusa mãe, a qual, por sua vez, possuía uma conexão 

profunda com a natureza.  

É interessante notar que a leitora retoma a tradição celta para embasar sua 

leitura sobre o poder do feminino (input da mescla), sendo esta cultura arcaica uma 

das raízes dos contos de fadas (COELHO, 2012) – entretanto, naquele momento, 

não me veio à mente perguntar-lhe o porquê de ter mencionado as religiões celtas 

especificamente. 
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De qualquer maneira, a leitora evidenciou a similaridade entre as figuras 

femininas de outras histórias – como as deusas-mães sagradas – e a protagonista 

do conto de Colasanti, ou seja, a Moça Tecelã compartilha alguns dos atributos das 

deusas poderosas da cultura celta, no que se refere a estar em plena comunhão 

com a natureza e ter domínio sobre ela (input fonte).  

E, de fato, segundo Coelho (2012), os mitos e os contos de fadas possuem 

forte ligação, pois ambos compartilham arquétipos, derivados do inconsciente 

coletivo, os quais, por sua vez, são apresentados em uma linguagem simbólica e 

metafórica. Entretanto, os mitos estão mais ligados à esfera do sagrado; enquanto 

os contos de fadas, à esfera do humano.  

Podemos dizer que no conto de fadas de Colasanti há um resgate de um 

sentido, no qual – ‘a mulher tava ali no centro’ (linha 23). Desse modo, retoma-se 

a figura de deusas mulheres, consideradas poderosas, na personagem da Moça 

Tecelã que tece em harmonia com a natureza, como a própria leitora comentou – 

‘no começo do livro ela é dona de si mesma... ela sabe do que ela gosta... tecer 
era o que ela gosta de fazer e tal... (linhas 23-25). Em outros termos, a história de 

A Moça Tecelã e os mitos da cultura celta partilham traços de uma história genérica 

em que o feminino é poderoso.  

Ao tornar mais evidente para si o sentido do poder do feminino (presente 

tanto nas deusas poderosas da religião celta quanto na Moça Tecelã que sabe e faz 

o que gosta), Carla, a partir de um raciocínio inferencial metonímico de PARTE 

PELO TODO, lembrou um cenário arcaico (todo), onde a mulher estava no centro 

em conexão com a natureza e consigo mesma (parte).  

Com esses sentidos trazidos à tona, a leitora prossegue na sua leitura, a qual 

tem como input alvo a sociedade atual – ‘ai depois você vai... isso é um reflexo da 
sociedade que a gente vive mas do quanto as coisas foram se perdendo cada 
vez mais...’ (linhas 25-27); ou seja, o quanto o poder feminino que um dia já esteve 

no centro da civilização (o sistema matriarcal), foi sendo renegado até ser perdido 

em nossa sociedade patriarcal atual.  
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Ao ouvir sua fala, procurei acolhê-la, completando o seu raciocínio – ‘como a 

gente vai perdendo essa dimensão... desse princípio feminino [poderoso]...’ (linhas 

28-29), isto é, a narrativa de A Moça Tecelã não foi interpretada por Carla apenas 

como uma parábola para os ideais feministas, mas também para a retomada do 

poder do feminino, por meio do qual nos permitirá viver a vida em comunhão com 

nossa essência e com a natureza (input da mescla). Carla, ao ouvir o meu 

comentário, respondeu em sinal de concordância – ‘isso...’ (linha 3).  

Após esse diálogo entre mim e Carla, mais à frente na discussão no grupo, 

Luciana construiu uma leitura, por meio da qual sintetizou as duas interpretações de 

Carla – um livro feminista que fala sobre o poder do feminino – conforme vemos em 

seu comentário: Porque o feminino tá completamente dentro do feminismo... é 
justamente o resgate da mãe natureza... dessa deusa mater que a gente 
precisa aprender a respeitar essa natureza... e também se colocar perante... 
essa violência... suscetível que a gente tem que ela em algum momento tem 

coragem de assumir... que esse papel não é mais o dela...né... ela pode se colocar 

de outra forma... casar de novo... enfim... ela pode fazer o que ela quiser... mas ela 

tem o direito... que ela sabe pode fazer o que ela quiser...’  (turno 274). 

Em suma, o conto de Colasanti, por meio da utilização do recurso da parábola 

(TURNER, 1996), convocou as leitoras no grupo a mobilizarem seus conhecimentos 

sobre mitologia, contos de fadas, vida pessoal, contexto atual sociocultural e outros, 

a fim de instigar uma reflexão sobre um novo papel social da mulher, a partir de uma 

nova representação do feminino na literatura feérica.  

 

 

5.2 REFLEXÃO SOBRE A ANÁLISE DE DADOS DAS MÚLTIPLAS LEITURAS DO 

CONTO A MOÇA TECELÃ EM INTERFACE AOS PROCESSOS 

SOCIOCOGNITIVOS DAS LEITORAS 

 

 

Procuro, na presente seção, refletir sobre a ocorrência das múltiplas leituras 

do conto A Moça Tecelã, mais especificadamente em relação à interpretação da 

linguagem figurada e das lacunas/silêncios do texto em interface com os processos 

sociocognitivos das leitoras, do grupo A Casa Tombada. 
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Cabe ainda ressaltar a importância de ter realizado uma segunda vivência de 

Pensar Alto em Grupo com o mesmo texto, para que os sujeitos da pesquisa 

aprofundassem suas leituras, gerando, portanto, mais interpretações do conto de 

Colasanti (2004).  

 

 

5.3 A MOÇA TECELÃ É UMA NARRATIVA FIGURADA QUE FALA SOBRE...   

 

 

Houve situações em que as participantes da pesquisa apreenderam o conto 

de uma forma mais global, como se fosse uma metáfora mais ampla, composta por 

diversos episódios narrativos metafóricos.69 Em outros termos, alguns episódios da 

narrativa de Colasanti (2004) foram sinalizados pelas leitoras como representantes 

do que o conto figurado em sua totalidade poderia retratar.  

Desse modo, foram construídas leituras inferenciais que abarcaram o sentido 

de A Moça Tecelã como uma parábola/alegoria que retrata uma determinada 

situação, ao mesmo tempo em que se constrói uma leitura inferencial, para 

apreender um ensinamento moral, ético e espiritual. 

As leitoras, a partir da ativação do grupo mental parábola (história e projeção) 

e mesclagem conceptual, construíram cinco leituras diferentes para o conto de 

Colasanti (2004), pois em cada interpretação houve a projeção de A Moça Tecelã 

(história fonte) numa história alvo diferente. Em relação aos processos 

sociocognitivos, estes se diferenciaram em cada leitura construída, pois estão 

vinculados à projeção da história fonte em uma determinada história alvo.  

Em outros termos, embora o processo de parábola (história e projeção) e 

mesclagem conceptual sejam recorrentes nas cinco leituras do conto, os processos 

sociocognitivos de cada uma das interpretações da linguagem figurada se 

diferenciaram devido ao modo como se formaram as redes de integração dos 

espaços mentais por cada leitor.  

																																																																				
69 Sustento essa reflexão sobre narrativa figurada baseada na definição que Moisés (2013, p. 14) 
apresentou de Quintiliano sobre a alegoria: “uma figura de estilo, que ‘designava uma coisa pelas 
palavras e uma outra coisa – quando não uma coisa inteiramente oposta – pelo sentido’, como 
assinala Quintiliano (VII, 6, 44), de cuja pena brota o conceito que se tornaria clássico: ‘a alegoria é 
composta de uma metáfora contínua’ (IX, 2, 46)’” (Grifo nosso).  
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A quantidade e a qualidade de informações que os leitores possuem, como 

conhecimento enciclopédico cultural, de vida e outras formas, interfere diretamente 

no modo como são estabelecidas as conexões dos diversos espaços input 

acionados; do mesmo modo como são consideradas as atenções dos leitores 

quanto a notar o texto como uma possibilidade significativa.  

Nessa perspectiva, o sentido do texto não é compreendido como confinado 

em si mesmo, uma vez que foi na interação do leitor com o texto, com seus colegas 

e comigo (na condição de pesquisadora, coordenadora da prática de letramento), 

que a narrativa figurada e as lacunas/silêncios do texto se tornaram efetivamente 

significativas para o sujeito leitor.  

Essas cinco leituras, construídas no Pensar Alto em Grupo, não são 

excludentes umas das outras e parecem retratar o processo de interpretação do 

conto de Colasanti (2004) em camadas. Ora as leitoras detiveram-se em realizar 

uma leitura mais superficial, no sentido de se referir a conteúdos mais conscientes, 

como os relacionados ao contexto sócio-histórico-cultural e ao pessoal; ora 

detiveram-se em realizar uma leitura mais profunda, no sentido de se referir a 

conhecimentos vinculados ao substrato do inconsciente coletivo, acionando 

arquétipos.70  

É interessante notar que as interpretações de cunho mais arquetípico 

aconteceram após a primeira vivência de Pensar Alto em Grupo – embora Luciana já 

tivesse mencionado na primeira vivência conteúdos referentes ao mito de Perséfone 

e Hades, os quais eram similares ao de A Moça Tecelã (excerto 1.5).  

Entretanto, a leitora não desenvolveu totalmente sua leitura no que se refere a 

interpretar mais a fundo o quê o conto de Colasanti (2004) queria dizer, ao tratar de 

um conflito arquetípico entre uma figura masculina dominadora e uma figura 

feminina que é impedida de se relacionar com a natureza – no caso de Perséfone, 

ela foi separada, por Hades, de sua mãe Deméter (deusa da terra, mantenedora dos 

ciclos das estações do ano); enquanto que no caso da Moça Tecelã, ela não podia 

mais tecer de acordo com os ciclos da natureza, para atender a seu marido.   

																																																																				
70 Segundo Coelho (2012, p. 122): “Da existência desse fundo psíquico comum e inconsciente é que 
surgem os arquétipos, ‘matrizes arcaicas’ que dão forma a impulsos psíquicos comuns a todos os 
homens, ou ainda ‘imagens’, as quais dão formas similares a vivências típicas (emoções, fantasias, 
medos) suscitadas por fenômenos da natureza ou por experiência existenciais (com mãe, com as 
relações homem-mulher, com o confronto de forças desiguais ou injustas)” (grifo nosso).  
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Foi sua colega Talita, que, ao se lembrar do que Luciana havia dito na 

primeira vivência de Pensar Alto em Grupo, desenvolveu uma interpretação mais 

profunda da narrativa (excerto 1.7), isto é, após a primeira vivência de leitura, os 

conteúdos arquetípicos mencionados por Luciana reverberaram em Talita, 

causando-lhe novas reflexões sobre A Moça Tecelã.  

Por essa razão, acredito que os sentidos referentes ao substrato do 

inconsciente coletivo foram acionados à medida que o tempo entre a primeira e a 

segunda vivência do Pensar alto em grupo transcorria.   

Em outras palavras, foi necessário um tempo maior de maturação das 

discussões da primeira vivência, para que as participantes aprofundassem suas 

leituras, interpretando o conto de Colasanti (2004) não somente a partir de uma 

abordagem sócio-histórica-cultural e pessoal; mas, sobretudo, como uma narrativa 

que também contempla questões atemporais de nossa condição humana 

(arquétipos).     

Dito isso, passo a apresentar as múltiplas leituras do conto de Colasanti 

(2004), em interface com os processos sociocognitivos das leitoras, construídas em 

dois eventos de Pensar Alto em Grupo. 

 

 

5.3.1 Na primeira vivência de Pensar Alto em Grupo, a narrativa figurada de A Moça 

Tecelã retratava...  

 

 

Apresento, nesta seção, apenas quadros sínteses das múltiplas leituras do 

conto e os processos sociocognitivos em interface com cada uma das leituras 

construídas, uma vez que eles já foram explicados de forma detalhada na análise 

dos excertos.  
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1ª. 
Leitura/Produto 

Uma parábola/alegoria sobre o empoderamento da mulher e 

sobre suas fragilidades (excerto 1.1) 

 
 

Processos 
sociocognitivos 

• Parábola (história e projeção) e mesclagem conceptual; 

• Raciocínios inferenciais metonímicos: INSTRUMENTO PELO 

USUÁRIO e PARTICULAR PELO GERAL; 

• Raciocínio inferencial analógico; 

• Ativação de conteúdos referentes ao contexto sócio-histórico-

cultural atual. 

Leitora Carla  

 

 

2ª. 
Leitura/Produto 

Uma parábola/alegoria sobre o processo de separação conjugal 

(excerto 1.4) 

Processos 
sociocognitivos 

•  Parábola (história e projeção) e mesclagem conceptual; 

•  Raciocínio inferencial analógico; 

•  Ativação de conteúdos pessoais. 

Leitora Camila  
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5.3.2 Na segunda vivência de Pensar Alto em Grupo, a narrativa figurada de A Moça 

Tecelã retratou...  

 

 

3ª. 
Leitura/Produto 

Uma parábola/alegoria sobre o distanciamento e a volta da 

pessoa à essência do seu ser (excerto 1.7) 

Processos 
sociocognitivos 

• Parábola (história e projeção) e mesclagem conceptual; 

• Ativação da metáfora conceptual GÉNERICO É 

ESPECÍFICO; 

• Raciocínio inferencial metafórico; 

• Ativação de conteúdos arquetípicos (mitologia grega; a 

busca da autorrealização do Ser). 

Leitora Talita  

 

 

4ª. 
Leitura/Produto 

Uma parábola/alegoria que retrata a vida de uma escritora 
(excerto 1.8; excerto 1.9) 

 
Processos 

sociocognitivos 

• Parábola (história e projeção) e mesclagem conceptual; 

• Raciocínio inferencial analógico; 

• Ativação da analogia já convencionalizada entre a ação de 

tecer e de escrita; 

• Ativação de conhecimentos pessoais (Talita e as outras 

participantes trabalham com a escrita); 

• Ativação de conhecimento cultural (a figura da autora Marina 

Colasanti). 

Leitora Talita  
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5ª. 
Leitura/Produto 

Uma parábola/alegoria sobre o poder do feminino sagrado 

(excerto 1.10) 

 
 

Processos 
sociocognitivos 

• Parábola (história e projeção) e mesclagem conceptual; 

• Raciocínio inferencial de similaridade entre a Moça Tecelã e 

as deusas celtas; 

• Raciocínio inferencial metonímico de PARTE PELO TODO; 

• Raciocínio inferencial pragmático: crítica ao contexto sócio-

histórico-cultural atual; 

• Raciocínio inferencial analógico; 

• Ativação de conteúdo arquetípico (as deusas celtas); 

• Ativação de conteúdos referentes ao contexto sócio-histórico-

cultural atual. 

Leitora Carla 

 

 

Outro foco de minhas reflexões reside nas leituras que os sujeitos 

participantes da pesquisa construíram em relação às lacunas/silêncios do texto de 

Colasanti (2004). Como foi dito no capítulo três, sobre os estudos da linguagem 

figurada em uso, um dos fenômenos linguísticos que possibilitam a construção das 

múltiplas leituras são os vazios, as lacunas (ISER, 1996; ECO, 2008), os quais 

muitas vezes acompanham as metáforas e as metonímias nos textos literários.  

Segundo Mocci (2010), baseada na teoria do efeito de Iser (1996), os 

espaços vazios ou lacunas, presentes na obra literária, necessitam da participação 

do leitor para que sejam complementados; assim, o leitor torna-se coprodutor de um 

ato de criação, isto é, a participação do leitor se dá por meio da imaginação e de 

uma cooperação interpretativa. 

No caso do texto de Colasanti (2004), encontramos diversos vazios textuais 

no decorrer da narrativa. Todavia, enfocarei apenas a interpretação das leitoras em 

relação ao vazio presente no final da narrativa, dado que tal episódio narrativo foi o 

que mais causou impacto nas leitoras. 

Veremos abaixo que, no evento de Pensar Alto em Grupo, as leitoras se 

engajaram, de forma ativa e responsiva, para construir possíveis continuações da 
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narrativa de A Moça Tecelã, imaginando o que iria acontecer com a protagonista, 

após ter passado por um conflito amoroso.  

 

 

5.4 O QUE AS LACUNAS/SILÊNCIOS DO CONTO A MOÇA TECELÃ PERMITIRAM 

ÀS LEITORAS IMAGINAR... 

 

 

Assim como apresentei quadros sínteses das múltiplas leituras e dos 

processos sociocognitivos envolvidos na interpretação da linguagem figurada, 

também apresento apenas quadros sínteses para demonstrar as múltiplas leituras 

das lacunas/silêncios do conto e os processos sociocognitivos implicados para a 

compreensão do final da narrativa. 

 

 

1ª. 
Leitura/Produto 

A protagonista, após a experiência de conflito amoroso, está 

mais sábia e recomeçará sua vida (excerto 1.6) 

 
Processos 

sociocognitivos 

• Ativação da metáfora conceptual TEMPO DE VIDA É UM 

DIA; 

• Interpretação da metáfora poética: UMA NOVA VIDA É UMA 

AURORA; 

• Raciocínio inferencial metafórico. 

Leitora Carla  

 

 

2ª. 
Leitura/Produto 

A protagonista recomeçará sua vida, pois essa interpretação 

para o final é o quê quero ouvir (excerto 1.6) 

 
Processos 

sociocognitivos 

• Acolhimento da interpretação de Carla; 

• Parábola (história e projeção) e mesclagem conceptual; 

• Raciocínio inferencial analógico; 

• Ativação de conteúdos pessoais. 

Leitora Camila 
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3ª. 
Leitura/Produto 

O que se fez, fica feito, não se volta mais ao que se foi 

(excerto 1.6) 

 
 

Processos 
sociocognitivos 

• Confronto intersubjetivo entre o Eu-TU: com o autor via 

texto; com as outras leitoras que possuem um ponto de 

vista divergente;  

• Deslocamento para ver o outro como alguém que pensa 

diferente; 

• Ativação de conteúdos pessoais; 

• Incômodo com a linguagem literária é o gatilho para 

construir uma leitura de acordo com a subjetividade da 

leitora.  

Leitora Talita 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesta seção, procuro apresentar as considerações finais sobre a presente 

pesquisa, com o intuito de responder às perguntas que guiaram essa investigação 

sobre a leitura do texto literário, A Moça Tecelã, em dois eventos de Pensar Alto em 

Grupo:  

1) Quais foram as múltiplas leituras do texto literário, geradas na prática de 

letramento Pensar Alto em Grupo?;  

1.1) Quais foram os processos sociocognitivos envolvidos na 

coconstrução das múltiplas leituras do texto literário?; 

2) Em quais aspectos a investigação sobre os processos sociocognitivos, 

envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras, pode contribuir para o 

letramento literário?  

Para responder a essas três perguntas, tomarei como base a análise de 

dados realizada no capítulo anterior, ao mesmo tempo em que dialogarei com os 

capítulos teóricos. Entretanto, para não me tornar repetitiva, responderei às duas 

primeiras questões de forma mais reflexiva do que expositiva, pois já apresentei, de 

forma detalhada, na discussão final do capítulo de análise de dados, não só as 

múltiplas leituras do texto literário, mas também os processos sociocognitivos 

envolvidos.  

Assim, inicio minhas reflexões acerca das duas primeiras perguntas:  

1) Quais foram as múltiplas leituras do texto literário, geradas na prática de 

letramento Pensar Alto em Grupo?;  

1.1 Quais foram os processos sociocognitivos envolvidos na coconstrução 

das múltiplas leituras do texto literário? 

Essas duas perguntas são as faces de uma mesma moeda, ou seja, procurei 

investigar a interface do produto (as múltiplas leituras construídas) com a interface 

do processo (os raciocínios inferenciais, a ativação de metáforas conceptuais e a 

integração de diversos espaços mentais, envolvidos na interpretação de uma 

narrativa figurada). 
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Para tanto, procurei estabelecer um diálogo contínuo entre os dados que 

emergiram das duas vivências de Pensar Alto em Grupo e as diversas abordagens 

teóricas e estudos – a Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 

2002); a Teoria da Parábola (TURNER, 1996; 2008); a Teoria da Metáfora 

Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 2002; LAKOFF; TURNER, 1988) e os estudos de 

Zanotto (2010; 2014a) e Moura e Zanotto (2009).  

Apoiando-me nessas teorias e estudos, procurei realizar a análise dos dados 

tanto de forma indutiva quanto dedutiva, pois, para não perder a autenticidade das 

leituras construídas sobre o conto, ora parti do que era postulado por uma 

determinada teoria ou estudo para explicar o que ocorria nos dados; ora a própria 

natureza dos dados guiou-me a buscar abordagens teóricas e/ou de estudo mais 

pertinentes para explicar o fenômeno da interpretação do texto literário.  

Inicialmente, uma vez que meu objetivo sempre foi o de investigar como os 

leitores interpretariam uma narrativa figurada, no caso, o conto de fadas 

contemporâneo A Moça Tecelã (COLASANTI, 2004), precisei procurar teorias que 

fossem adequadas ao meu objeto de estudo. Dessa maneira, encontrei na teoria da 

Parábola de Turner (1996; 2008) e na Teoria da Mesclagem Conceptual 

(FAUCONNIER; TURNER, 2002) apontamentos relevantes, para explicar a 

construção das múltiplas leituras e alguns processos sociocognitivos, envolvidos na 

interpretação do conto de Marina Colasanti. 

No capítulo de análise de dados, demonstrei que foram realizadas cinco 

leituras diferentes para o mesmo conto de A Moça Tecelã, como uma 

parábola/alegoria sobre: 1) o empoderamento da mulher e suas fragilidades; 2) o 

processo de separação conjugal; 3) o distanciamento e a volta da pessoa à essência 

de seu ser; 4) a vida de uma escritora; 5) o poder do feminino sagrado.  

Em todas as cinco leituras houve ativação do grupo mental (TURNER, 1996; 

2008): história, projeção, parábola e mesclagem conceptual concomitantemente. De 

acordo com Turner (2008), em The Mind is an autocatalytic vortex, a nossa 

capacidade para a compreensão narrativa não existe sem a mesclagem conceptual; 

ou seja, a cognição narrativa não é uma etapa primeira no processo cognitivo para 

depois serem construídas sobre ela as integrações dos espaços mentais.  
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Segundo Turner (2008, p. 2),71 “cognição narrativa avançada não é precursora 

desse grupo [história, projeção, mesclagem e parábola]. Preferencialmente, o grupo 

trabalha junto de forma espiralada e a cognição narrativa avançada é um produto de 

suas cooperações”.  

E, de fato, no caso da primeira leitura (excerto 1.1), por exemplo, a leitora 

Carla, ao comentar sobre o conto de Colasanti (2004), disse que o texto era sobre o 

‘empoderamento feminino e sobre as fragilidades da mulher’. A leitora trouxe uma 

resposta, na qual sua leitura se apresentou como o produto da ativação e da 

integração dos diversos input mentais envolvidos, ou seja, sua leitura trouxe o 

resultado de um processo já realizado de mesclagem conceptual.  

Assim, a Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002) 

e a Teoria da Parábola (TURNER, 1996; 2008) possibilitaram explicar a 

coconstrução das múltiplas leituras de um mesmo texto literário, no evento de 

Pensar Alto em Grupo. A cada leitura construída para a narrativa figurada foram 

ativados e integrados diversos input mentais que diferiram para cada leitora. A 

evidência de múltiplas leituras do mesmo conto vai ao encontro do que Turner 

(2008, p. 5-6)72 comentou sobre o porquê de os resultados de interpretações sobre 

um mesmo texto73 variarem: 

Inevitavelmente, uma vez que o conhecimento varia, diferentes 
intérpretes podem ativar conhecimentos de algum modo diferentes 
na construção dos sentidos em resposta às mesmas instruções 
dadas. Uma vez que as atenções variam, diferentes intérpretes 
podem construir redes de integração diferentes, dependendo das 
qualidades de suas atenções para as instruções [...] Interpretações 
variam e nossos modelos devem capturar a natureza precisa dessa 
variação.  

																																																																				
71 Cf.: original em inglês: “Advanced narrative cognition is not a precursor of this cohort. Rather, the 
cohort working together spirals up, and advanced narrative cognition is a product of their cooperation” 
(TURNER, 2008, p. 2).  
72 Cf.: original em inglês: “Inevitably, since knowledge varies, different interpreters may activate 
somewhat different knowledge in constructing a meaning in response to the same given prompts. 
Since attention varies, different interpreters may construct to different integration networks, depending 
on the qualities of their attention to the prompts [...] Interpretation varies, and our models must capture 
the precise nature of that variation” (TURNER, 2008, p. 5-6).  
73 Como exemplo, Turner (2008) faz uma análise interpretativa de um cartoon de um jornal, para 
explicar o funcionamento do grupo mental: história, projeção, parábola e mesclagem conceptual.  
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Desse modo, procurei analisar as leituras das participantes da pesquisa, sob 

essa orientação de capturar ao máximo as variações das diferentes interpretações 

do conto. Nesta pesquisa empírica sobre a interpretação da linguagem figurada, 

mostrou-se possível averiguar que a variação das leituras decorreu das experiências 

e conhecimentos das leitoras, que responderam de forma variada às instruções do 

conto, como, por exemplo, os episódios do conflito entre o homem e a mulher. 

A escolha para determinada projeção do conto em determinada história alvo 

mostrou motivações diversas, desde estabelecer um diálogo entre o conto e um 

momento de vida específico, como a separação conjugal (excerto 1.4), até focalizar 

aspectos referentes ao contexto sócio-histórico-cultural patriarcal (excerto 1.1) – 

resultando, portanto, em processos singulares de mesclagem conceptual para cada 

leitura construída.  

Todavia, em relação ao detalhamento das operações cognitivas realizadas, a 

Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002) não foi capaz de 

explicá-las, confirmando a crítica a essa teoria por Gibbs e Colston (2012). Por essa 

razão, digo que a Teoria da Mesclagem Conceptual auxiliou a presente investigação 

parcialmente; ou seja, em termos de apresentação de projeção e mapeamentos de 

diversos espaços input envolvidos na construção das múltiplas leituras, ela se 

mostrou pertinente. No entanto, no que se refere a detalhar os raciocínios 

inferenciais dos leitores, não foi tão elucidativa. 

Por essa razão, tomei como base os estudos empreendidos por Zanotto 

(2010; 2014a) e Moura e Zanotto (2009), os quais tiveram a preocupação de 

detalhar as operações cognitivas envolvidas no processo de interpretação da 

linguagem figurada, uma vez que esses trabalhos explicitaram os diversos 

raciocínios inferenciais realizados pelos leitores. 

Sob a orientação desses estudos, procurei apresentar os possíveis 

raciocínios inferenciais, subjacentes a cada leitura construída por meio do processo 

da mesclagem conceptual: raciocínios inferenciais analógicos, de similaridade, 

metonímicos de INSTRUMENTO PELO USUÁRIO, PARTICULAR PELO GERAL, 

PARTE PELO TODO e pragmáticos.  



218 

Também utilizei a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 

[1980]2002), para explicar alguns casos de compreensão da metáfora, como quando 

o leitor possui a metáfora conceptual internalizada, ativando-a para a compreensão 

da metáfora poética. O conto de Marina Colasanti é permeado por metáforas 

conceptuais básicas, trabalhadas de forma poética e criativa, tal como TEMPO DE 

VIDA É UM DIA (excerto 1.6), presente no final da narrativa.  

Desse modo, a aurora que inicia, após a protagonista destecer o marido na 

calada da noite, foi compreendida, de forma metafórica, como o nascimento de uma 

nova vida para a tecelã, ou seja, a leitora Carla compreendeu a aurora (domínio 

fonte) como um (re)nascimento para a protagonista (domínio alvo).  

Nesses casos, nos quais a metáfora conceptual foi ativada, a utilização da 

Teoria da Mesclagem Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002) não me pareceu 

tão adequada de ser convocada, uma vez que as leitoras ativaram o conceito 

metafórico implícito numa metáfora poética, não revelando um processo de 

funcionamento de mesclagem conceptual.  

Ainda cabe dizer que não foi propriamente a metáfora conceptual que gerou 

as múltiplas leituras para o final do conto, mas sim o vazio textual (ISER, 1996; ECO, 

2008) e as incongruências que a acompanhavam, necessitando, portanto, que as 

leitoras se posicionassem de forma ativa e responsiva, para construir leituras sobre 

o que aconteceria com a Moça Tecelã.  

Dessa maneira, em relação às múltiplas leituras do final da narrativa (excerto 

1.6), os processos sociocognitivos mais salientes foram o confronto intersubjetivo 

das leitoras entre si e entre as leitoras com o autor mediado pelo texto, ou seja, foi 

na relação dialógica entre o Eu-Tu que pontos de vistas divergentes sobre o final do 

conto foram construídos. Nessa perspectiva, nota-se a convivência mútua de visões 

diferentes, revelando uma polifonia de vozes mobilizadas por subjetividades que são 

únicas, mas não autônomas uma em relação à outra.  

Também cabe refletir sobre a presença dos sentidos arquetípicos como 

mobilizadores da construção de múltiplas leituras do conto. Como comentei na 

análise de dados, as primeiras leituras realizadas sobre a narrativa de Colasanti 

tinham um teor mais pessoal e sociocultural. Entretanto, à medida que o tempo foi 

passando, sentidos arquetípicos ecoaram em algumas leituras (excertos 1.7; 1.10), 

ocorrendo novas interpretações para o conto.  
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Esses sentidos arquetípicos foram inferidos a partir de raciocínios inferenciais 

metonímicos de similaridade e raciocínios inferenciais metafóricos. No primeiro caso, 

algumas personagens partilhavam de atributos semelhantes a outras personagens 

conhecidas de contos de fadas ou mitos. Por exemplo, para Carla, a Moça Tecelã, 

tal como as deusas celtas (excerto 1.10), contemplava o sentido arquetípico do 

poder do feminino sagrado. No segundo caso, houve a ativação da metáfora 

conceptual GENÉRICO É ESPECÍFICO, no que se refere ao episódio narrativo em 

que a Moça Tecelã, ao deixar de tecer em sintonia com a natureza, distanciou-se de 

sua própria essência.  

Assim, para Talita (excerto 1.7), tal acontecimento narrativo foi interpretado 

metaforicamente como uma história genérica abstrata de distanciamento da 

essência do Ser (Self). Essa sua leitura está coerente com os estudos sobre os 

contos de fadas, pertencentes à área da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. 

De acordo com Von Franz (1990, p. 10): 

Depois de trabalhar muitos anos neste campo, cheguei à conclusão 
que todos os contos de fadas tentam descrever apenas um fato 
psíquico, mas este fato é tão complexo, difícil e distante de se 
representar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e 
milhares de versões (como variações musicais), são necessários até 
que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso 
consiga exaurir o tema. Este fato desconhecido é o que Jung chama 
de SELF, que é a totalidade psíquica de um indivíduo e também, 
paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo [...] 
Diferentes contos de fadas fornecem quadros de diferentes fases 
dessa experiência.  

Dessa maneira, nota-se que no conto de fadas contemporâneo de Marina 

Colasanti também está metaforizada essa experiência arquetípica de 

autorrealização do Ser, em busca de sua totalidade psíquica, tendo sido, portanto, 

tal o sentido inferido por Talita. 

Em suma, a partir da realização de duas vivências de Pensar Alto em Grupo, 

foi possível as leitoras coconstruírem múltiplas leituras para um mesmo conto de 

fadas, a partir de cinco integrações conceptuais diferentes de espaços input, 

(mesclagem conceptual), as quais demonstrei no capítulo de análise de dados.  
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Já com relação aos processos sociocognitivos, subjacentes a cada uma 

dessas cinco leituras, encontrei uma variedade de raciocínios inferenciais – 

metafóricos, metonímicos e pragmáticos – assim como a ativação de metáforas 

conceptuais, trabalhada de forma poética, no texto de Colasanti (2004).  

Desse modo, passo a responder à próxima pergunta de pesquisa, a qual está 

interligada com as duas primeiras: 

2) Em quais aspectos a investigação sobre os processos sociocognitivos, 

envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras, pode contribuir para o 

letramento literário?  

Para responder a essa pergunta, primeiramente, recorro às discussões feitas 

por Zanotto e Sugayama (2016) sobre a prática de leitura escolar dominante, que é 

atualizada por meio de ações dos alunos e do professor nos eventos de leitura.  

O modelo sociocultural subjacente a essa prática revela maneiras de pensar, 

agir e interagir em sala de aula sob os quais se encontra uma concepção de leitura 

específica; ou seja, ler representa apenas uma atividade de decodificação, na qual 

está implícita uma concepção de leitura regida pelos pressupostos da epistemologia 

monológica da linguagem e da comunicação. 

Essa maneira de realizar a leitura não ocorre apenas com os gêneros 

informativos, propagandísticos e outros, mas também é atualizada na aula de 

literatura, reduzindo a interpretação do texto literário a uma mera atividade de 

decodificação, memorização e parafraseamento.  

O modelo sociocultural, implícito da prática de leitura escolar dominante, é 

ainda mais nocivo em relação ao texto literário, uma vez que ao tratá-lo como se 

fosse um texto informativo – copiar o título do texto, escrever quem falou 

determinada frase, memorizar períodos da história da literatura etc. – deturpa 

inclusive sua natureza artística.  

Por essa razão, Soares (2011) critica o processo de escolarização 

inadequado da literatura em nosso ensino atual, argumentando que os estudos do 

texto literário deveriam privilegiar a compreensão do leitor referente às 

características da literariedade do texto. Assim, essa autora apresenta uma série de 

estudos que poderiam ser trabalhados no ensino de leitura do texto literário: a 

análise do gênero, das figuras autor-narrador, personagem, metáforas, recursos 

estilísticos, intepretação de analogias e outros.  
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Entretanto, creio que essa observação de Soares (2011) revela apenas uma 

parte do problema em relação ao ensino de leitura do texto literário. Talvez o mais 

grave dos problemas seja a marginalização das vozes e das subjetividades dos 

leitores em sala de aula. Por isso, complemento as observações de Soares com os 

apontamentos de Rezende (2013b, p. 08) sobre a necessidade de reconhecermos, 

na aula de leitura do texto literário, a subjetividade dos leitores:  

Permitir a flutuação das impressões singulares das crianças e dos 
jovens durante a leitura tem sido – e sempre foi – considerado 
procedimento incompatível com a escola, inócuo e até mesmo 
prejudicial ao ensino de literatura, uma vez que remeteria a uma 
subjetividade sem ancoragem no texto – uma “viagem” do leitor 
aprendiz. As representações desse tipo de leitura que circulam na 
sociedade e em especial no meio educacional – professores (tanto 
do nível básico quanto da universidade), gestores, alunos e pais – 
trazem marcas de uma visão ‘psicológica’ da leitura, malvista e mal-
afamada, que não cumpriria a função formativa, objetiva e universal, 
própria da escola. Entretanto, trata-se de um terreno acidentado, 
repleto de paradoxos, uma vez que ninguém em sã consciência pode 
negar o caráter singular e individual – subjetivo, portanto – da leitura, 
em especial da leitura literária.  

Esse incômodo de Rezende (2013b), em relação à dificuldade de aceitação 

da subjetividade dos leitores na aula de leitura do texto literário, também é partilhado 

pelos professores-pesquisadores do grupo de pesquisa GEIM, que anseiam por uma 

transformação efetiva no modo de trabalhar com a leitura, para que a voz e a 

subjetividade dos alunos sejam consideradas em sala de aula.  

Por essa razão, acredito que a prática de letramento inovadora do Pensar Alto 

em Grupo tem muito a contribuir para o letramento literário, uma vez que, por meio 

dela, é possível aliar o acolhimento das subjetividades dos leitores com a 

preocupação pedagógica em relação ao ensino das particularidades do texto literário 

como, por exemplo, a interpretação de figuras de linguagem: metáforas, metonímias, 

alegorias/parábolas etc. 

Entretanto, à medida que se aceita trabalhar com as subjetividades dos 

alunos na interpretação da linguagem figurada, é possível que ocorra a construção 

de múltiplas leituras, colocando em xeque o poder de controle do professor sobre os 

alunos em sala de aula, pois cada um poderá trazer sua leitura particular para o 

texto literário.  
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Assim, ao mesmo tempo em que é desejável esse protagonismo do sujeito 

leitor em sala de aula, é desafiante para o professor lidar com as múltiplas leituras, 

pois isso pressupõe que ele compreenda como ocorreram os processos 

sociocognitivos, envolvidos da coconstrução das múltiplas leituras, para que possa 

realizar ações mediacionais adequadas nos eventos de letramento (ZANOTTO, 

2016).   

Em relação à presente pesquisa, não me detive em compreender as minhas 

ações mediacionais nos eventos de Pensar Alto em Grupo, tal como fiz no Mestrado 

(SUGAYAMA, 2011), mas procurei investigar os processos sociocognitivos, 

envolvidos na coconstrução das múltiplas leituras de uma narrativa literária, 

encontrando inúmeros aspectos que podem contribuir para o letramento literário, tais 

como: 

1) a compreensão reflexiva das figuras de linguagem e as lacunas/silêncios 

no texto literário, a partir de um processo dialógico por meio do qual o 

sujeito leitor pode construir sua própria leitura, ao mesmo tempo em que 

reconhece a validade de outras interpretações de um mesmo texto 

literário; 

2) o acolhimento da subjetividade do leitor como um componente necessário 

à compreensão do texto literário, ou seja, é imprescindível que o leitor 

acione seus conhecimentos prévios, de vida, socioculturais, crenças para 

integrar os diversos espaços input para interpretação da linguagem 

figurada na estrutura emergente da mescla (FAUCONNIER; TURNER, 

2002);  

3) a possibilidade de trabalhar com o ‘problema’ da identificação das histórias 

de vida do leitor com o texto não como algo a ser temido, mas, sobretudo, 

acolhido de forma empática, como quando o leitor projeta parabolicamente 

a história fonte em uma história alvo específica de sua vida (TURNER, 

1996, 2008);  

4) a promoção de habilidades e competências leitoras de interpretação da 

linguagem figurada, a partir do empoderamento da voz interpretativa do 

sujeito leitor, fomentando o desenvolvimento de raciocínios inferenciais de 

diversas naturezas (metafóricos, metonímicos e pragmáticos); 
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5) o estabelecimento de diálogos intertextuais com outras narrativas, a partir 

do conhecimento prévio do leitor, de modo a possibilitar que este 

reconheça que um texto sempre dialoga com outros textos – no caso de A 

Moça Tecelã, a narrativa de Colasanti apresentou-se para as leitoras como 

prenhe de arquétipos compartilhados com mitos e contos de fadas 

tradicionais. 

Em suma, encerro a presente pesquisa com a esperança de que haja 

realmente uma transformação no ensino de leitura do texto literário, para que o leitor 

seja considerado o centro de todo o processo de ensino-aprendizagem. 
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ANEXO A – A MOÇA TECELÃ, DE MARINA COLASANTI 
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO 1ª VIVÊNCIA GRUPO “A CASA TOMBADA” 
 

 
Transcrição 1ª vivência Grupo “A Casa Tombada” 
Pesquisadora: Ariane Mieco Sugayama 
Participantes: Camila, Talita, Carla e Luciana 
Data: 13/08/2016 
 

Primeira vivência do texto “A Moça Tecelã”, de Marina Colasanti 
 
1. Pesquisadora: deixa eu colocar... bom eu acho que já começou... então é isso eu 
acho que agora a gente abre pro grupo... vocês fiquem à vontade pra falar... o que... de uma 
maneira bem né/que tocou... o que que intrigou... É:::: o que que achou belo... o que que 
não achou belo... enfim... uma conversa bem livre pra gente falar sobre o conto, né... Se já 
conheciam a história enfim que... e se já conheciam não tinham tanto prestado atenção 
nisso e agora isso tocou em mim de um jeito que eu não tinha parado pra pensar antes... 
isso me remeteu a outras histórias... ou enfim.. a minha vida... tudo/fiquem à vontade tá... é 
uma conversa bem descompromissada... e a gente vai construindo em grupo essa leitura... 
e ai? 
2. Carla: eu acho difícil pra caramba falar desse texto... pque eu gosto muito desse 
texto [risadas]... e eu já li quinhentas vezes esse texto e eu gosto demais assim...  eu acho 
que é uma narrativa que fala muito do poder do feminino também mas ao tempo das 
fragilidades né.. porque... como a gente se sente... a gente hoje tem ah::: o empoderamento 
feminino... se sente tão forte mas ao mesmo tempo sempre tem aquela pressãozinha da 
sociedade porque você não é completa... você precisa de algo mais... você precisa de 
alguém ao seu lado... se você é casado também não tá satisfeito você tem que ter filho... as 
pessoas te cobram... e quando fala no texto isso “ela trouxe o tempo em que se sentiu 
sozinha”... que é uma coisa parte mesmo dela... como que... sei lá... como que a mulher lida 
com essa pressão toda... e ela mesma acaba trazendo essa solidão pra ela e essa 
necessidade de sei lá de se satisfazer e [alcançar algo mais]... eu acho muito legal assim... 
esse texto... é bem atual eu acho... nem sei quando ele foi escrito... mas eu acho muito 
atual... 
3. Pesquisadora: é junto.. aquele dos Os Doze labirintos... eu agora eu não tô 
lembrando.. acho que oitenta... noventa... é por ai.. mais noventa eu acho... bem atual né... 
4. Carla: bem atual... 
5. Pesquisadora: parece que já tava apontando pra algo lá ainda assim né... nos anos 
noventa... 
6. Camila: um grito né 
7. Carla: fala assim... tecia os caprichos do marido... né...  
8. Pesquisadora: como você vê isso de tecer os caprichos do marido né... 
9. Carla: ah... eu acho que assim... você acaba estando num casamento... você acaba 
tentando corresponder as expectativas e fazer algo ali pra aquela pessoa continuar do seu 
lado né... e quando há uma separação muitas vezes a pressão fica na mulher.. que ela não 
satisfez... ela não foi o suficiente... não é porque o amor acabou... ou tipo ai... porque ah.. 
Lógico... você saia demais... ou então ah não você era boazinha demais... ou boazinha de 
menos... e a culpa sempre recai sobre mulher né... 
10. Luciana: já tem culpa 
11. Carla: já tem culpa ali...  
12. Pesquisadora: já nasceu culpada... Eva, né? 
13. Carla: É... [risadas] 
14. Pesquisadora: a primeira narrativa...  
15. Carla: e já começa dai já... você tem que ceder aos caprichos se você não cede... 
você que é errada... e... [cada troca né] 
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16. Talita: ele acaba colocando numa torre assim como uma ideia... de que seria tipo 
assim uma rainha assim... mas é 
17. Carla: uma rainha prisioneira 
18. Talita: é uma rainha prisioneira 
19. Camila: pra ele né 
20. Talita: é pra ele 
21. Carla: pra tecer os caprichos dele...  
22. Camila: um Barba Azul né...  
23. Pesquisadora: um Barba Azul em que sentido Cris... você vê ele como Barba Azul 
24. Camila: eu acho que dessa... desse sufocamento... né... uma coisa... de viver pra ele 
assim né... Pra mim é supercurioso eu conheci essa história na Crescer né... nesses 2005 
ai... Porque a gente fez uma primeira lista... e eu não conhecia antes... dos cinquenta e 
cinco melhores livros de todos os tempos e A Moça Tecelã está nesta lista e então foi 
quando eu vi... e ai tinha não só o encontro com o texto mas com o livro ilustrado... então.... 
o trabalho com as irmãs Drummond ai você fica também com essa... eu lembro de vir essas 
duas coisas... vem a imagem... e a imagem e assim.. que pra mim é curioso... a escolha de 
colocar uma ilustração tecida... fica... ai essa discussão da ilustração literal... tá metáfora ou 
não..  ou não.. é literal? É lindo... então você... Que eu até pensei... Que que é ler mulher 
esse texto... que que é ler criança né...  Então a Amanda Amorim que é uma da aluna da 
pós... Fez em julho eu levei a Clarice tava com um amigo dela... Uma narrati/narração na 97 
desse livro que é o trabalho que ela faz... E ela faz um tapete na hora... E depois as crianças 
fizeram também... Então mesma coisa né pra criança... A Clarice tem lá o tapete... Ela teceu 
o tapete... Então a história com essa complexidade da relação com a expectativa né... que 
no fim é uma expectativa né assim... E eu lembrei hoje...  Então são duas coisas... Hoje eu 
lembrei de um conto que é dum peixe encantado... Vocês sabem? O pescador acha um 
peixe que é mágico e o peixe fala... Ahhhh se você não me pescar... É tem várias versões... 
Eu te dou coisas né... Eu tenho poderes... O que você desejar... E ele vai levando pra 
mulher ah eu consegui isso... A mulher fala ué mas se você conseguiu isso consegue isso... 
E até que eles... 
25. Pesquisadora: ela vai exigindo dele... é o contrário então? É a mulher que é 
exigente ao homem para ceder aos caprichos...  
26. Camila: isso... Ai ele faz ai vira essa coisa do palácio... Até chegar a uma coisa 
palácio riqueza e tal e depois... enfim... acho que ele mesmo perde... alguma coisa faz e 
eles perdem tudo né... essa coisa da ganância né... E ai... A ganância do outro... E a 
ganância que fica literal e a ganância por causa do que ele quer... Mas essa expectativa 
né... Eu tô vivendo agora um processo de separação... E ai vem todas essas questões 
mesmo né... de 
27. Pesquisadora: do destecer... 
28. Camila: é... de/deste... e fui quem teci... ai vem uma outra coisa... fui em quem teci? 
29. Pesquisadora: sim... ele deixa um... em que momento eu teci isso na minha vida? 
De onde veio? Fica essa dúvida né 
30. Camila: pra mim porque... eu tenho por enquanto uma rela/a gente tá...  primeiro 
porque tá no começo... e tá na construção disso né... se é isso se não é isso e tal... eu tenho 
minha filha... então tem um monte de coisa junto... mas  é:::... suponho por enquanto que 
seja um outro 
31. Pesquisadora: caminho 
32. Camila: é... um outro tipo de pessoa... de homem mesmo e tal... e até desse tecer 
né...  a gente junto teceu até aqui... vamos supor/pensando... e agora a gente vai tecer outra 
história né... mas é::::... é quase que independe do que como a pessoa reage ou como a 
pessoa é todo o dia... ou como ela reage ou como.... você faz isso sozinha né... e aí a gente 
tem isso forte... porque a gente lida como se fosse uma imaginação né... então quando você 
pensa no literal da imaginação dela tecer uma imaginação você vê que ela teceu uma 
expectativa dela...  
33. Pesquisadora: Dentro... Dentro de si 
34. Camila: Uma expectativa dentro dela né... 
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35. Pesquisadora: sim... e de certa forma essa expectativa que ela teceu dentro dela foi 
aquilo que se realizou 
36. Camila: e ai ela elaborou... e falou 
37. Pesquisadora: não é isso né... 
38. Camila: é... como a gente tá o tempo inteiro e talvez mais né... o empoderamento ou 
não... mas é como se a gente tivesse nessa possibilidade né... de hoje... a gente tava 
falando um pouquinho antes de/do dia dos pais né... como as mulheres separadas em 
relação ao dia dos pais... e eu tava lendo um artigo de uma amiga que o pai primeiro/o ex-
marido era ausente e depois morreu... então assim quer dizer... desteceu tudo... né assim... 
o que que ela... a menina tem cinco anos... é uma colega da Clarice... que história você tece 
sobre o que/ o que que tem a ver com a memória né... quais são as referências... e ai 
outra/por isso que é isso né... ai você lê mulher... você lê mãe... você lê mulher com 20 anos 
você lê esse texto... ai lê criança né... que você não tem essa 
39. Pesquisadora: vivência assim né...  
40. Camila: ou não né... Por exemplo... Ou vai ter né assim... A Clarice talvez de uma 
certa forma e tal  
41. Talita: eu fico pensando se uma criança lê na parte por exemplo dos filhos... porque 
ela queria ter filhos e ele não... ai ela abre/assim como se abrisse/tivesse aberto mão 
disso... mas e ai se ela tivesse filhos ela desteceria os filhos? Será que a criança vai pensar 
isso, né? E eu fiquei pensando isso também quando eu li... a primeira vez que eu li não 
pensei muito nisso... agora relendo eu pensei gente e os filhos se ela tivesse tido né... 
porque a gente... ela desteceu tudo na verdade... olhando a história... tudo tudo... o que ela 
tinha tecido com ele ela desteceu... ela voltou à vida que ela tinha antes... a casa dela... 
exatamente tudo o que ela fazia né...  
42. Carla: ela poderia ter destecido só ele 
43. Talita: sim... Exato 
44. Carla: mas não... ela tava tão feliz com a vida dela que ela percebeu que no fim a 
vida que ela tinha era... satisfazia.. 
45. Pesquisadora: suficiente...  era feliz daquela forma 
46. Carla: suficiente  
47. Talita: é tem um momento que ela fala isso lhe bastava alguma coisa parecido com 
isso... nada lhe faltava... então assim tem esse ponto também... a gente acho que tece 
nossa história sim... mas tudo/é também é em colaboração então não é assim... a gente tem 
um certo poder eu acho... 
48. Camila: e quando você quer anular a outra pessoa... sei lá.. a gente tá falando num 
extremo né de homens que você quer mesmo... e ai/enfim... tem as crianças abandonadas é 
uma coisa que eu descobri muito adulta dessa relação da adoção... então você quer que ela 
esqueça a história dela pra poder viver a história feliz né... com recursos amor e tal... mas a 
história é dela... mesmo que seja bebê...  
49. Pesquisadora: é eu acho que acaba mostrando então isso que vocês estão 
falando... tem um contexto em que as coisas vão se reali/vão se formando os episódios da 
vida vão se formando dependente... que não é só um... mas é essa relação  
50. Luciana: eu acho que quando você trouxe esse livro na aula da Cris... Eu cheguei a 
comentar isso contigo e lendo o texto de novo me lembra muito um livro do Valter Hugo Mae 
que se chama O Filho de Mil Homens... Mas tem muito a perspectiva do homem... É o 
contrário...  Tem a da mulher... Enfim que ela passa por uma situação muito diferente... Mas 
quem abre o livro quem começa a história e o filho que aparece pra esse homem... É pro 
homem não é pra mulher... então ele inverte essa história... essa história me vem muito forte 
de qualquer forma... 
51. Pesquisadora: porque ele deseja um filho? Como que é? 
52. Luciana: ele na verdade ele deseja uma companheira... ele quer ter alguém na 
vida... ele procura essa mulher... ele deseja essa mulher e no final das contas ele mora 
numa casa à beira do mar... e no final das contas acontece uma outra situação... ele vai 
narrando quase que histórias paralelas e o que na verdade chega pra ele primeiro é o filho... 
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uma criança que se perdeu... já enfim já não consigo me lembrar tão claramente da 
história... mas aparece essa criança que precisa ser cuidada... que precisa acolhida... 
53. Camila: ser tecida...   
54. Luciana: que precisa... então mas ao mesmo tempo ela... tem um tecido mas 
precisa ser envolto ao mesmo tempo... esse cara acolhe esse menino e depois é aparece a 
mãe... isso me vem muito... 
55. Camila: a lógica natural de você conhecer  
56. Pesquisadora: primeiro... ele inverte... que interessante 
57. Camila: o parceiro 
58. Luciana: ele inverte...  porque aqui enfim tem essa função... ainda que a gente fique 
com essas provocações se esse filho vai aparecer ou não... até cheguei anotar isso... 
porque essa coisa/o dia dos pais fica estranho mesmo... mas se o homem tinha pensado em 
filhos logo os esqueceu... e ai me lembrei de outras referências ne... claro que de Perséfone 
de Hades...  
59. Pesquisadora: ah é.. em que sentido você vê? 
60. Luciana: essa coisa... em algum momento ela é abraçada... mas você conhece a 
história? 
61. Pesquisadora: conheço um pouco... mas pode falar novamente pra ver como que 
é... 
62. Luciana: ela é uma moça muito bonita... muito formosa... ela mora no rio.. não acho 
que é rio... ela mora com a mãe 
63. Pesquisadora: no campo 
64. Luciana: é:::: e tudo superbonito... é tudo supercolorido... as folhas são bonitas... as 
plantas nascem... crescem... as flores as arvores os frutos...e ai um dia 
65. Pesquisadora: tipo um paraíso... idílico... 
66. Luciana: é tudo dá... a mãe natureza na sua essência...  
67. Talita: a mãe dela não é a Demeter que seria a deusa da Terra... 
68. Camila: essa coisa da mãe natureza... 
69. Luciana: e Hades que é o deus do submundo... fala eu acho que gosto dessa 
moça... acho que vou trazer ela pra ca... ela não faz nada disso... mas ele toma ela como 
esposa... essa coisa bem forçada... e ai todas aquelas arvores e todos os  frutos se perdem 
e tudo fica cinza  
70. Camila: apodrece...  
71. Talita: a mãe se entristece tanto que destece aquilo né... eu gostei dessa parte que 
ela fala... tecia e entristecia... eu acho que no caso a Demeter que era mãe ficou tão triste 
que a filha.. com o desaparecimento.. que tudo virou inverno... assim né... era um 
72. Pesquisadora: ai teve um aquela parte da negociação 
73. Luciana: ainda rolou uma negociação...  
74. Pesquisadora: aqui não rolou... 
75. Camila: mas tem uma coisa muito forte... agora que você falou... tecer era tudo o que 
fazia.... ai você fala ahhh.... tecer era tudo o que queria fazer... ela põe duas frases uma do 
lado da outra... uma você ah que porra de vida... a outra...  
76. Pesquisadora: tecer era tudo o que queria fazer 
77. Camila: então é isso... eu acho que esse é o conflito...  
78. Pesquisadora: o que seria tecer era tudo o que fazia tecer era tudo o que queria 
fazer? pra você como soou? 
79. Camila: eu acho que soa como uma coisa... enfim... agora não consigo tirar a 
maternidade da cabeça... 
80. Pesquisadora: sim... mas deixe ela...  
81. Camila: mas eu acho que é... o esperado né... do tipo aii... o esperado né... e as não 
decisões... as não escolhas nesses esperado conflitando com tipo é o que eu quero fazer... 
isso não é ruim...  
82. Pesquisadora: sim 
83. Camila: isso é muito... eu tô há dez anos discutindo de um outro jeito a maternidade 
por causa da Crescer... e tal... Pra mim é uma coisa muito complicado assim porque... eu já 
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fui... agora depois quatro anos sendo mãe né... mas fica muito essa questão de... Eu tô 
sobrecarregada... Não fica em cima de mim... E não sei o quê... Para de gritar... Sei lá... 
Mas ao mesmo tempo você fala é esse o sentido da minha vida...  
84. Pesquisadora: sim... então sentido de vida... 
85. Camila: ah agora o sentido da tua vida... você faz... ai depois você fica... mas isso faz 
parte... porque se a gente não tá na vida eu e ela brigando... ou sei lá vivendo essas 
frustrações e construindo minha e dela... não é a maternidade que eu quero... quer 
dizer/tecer a vida é isso né 
86. Pesquisadora: tecer a vida é isso... nesse sentido de vida né 
87. Camila: e de possibilidade de... porque eu acho talvez o que ela traga... é essa 
possibilidade de destecer né... porque a gente tece sei lá vamos pensando numa vida mais 
padrão... numa criação sei lá o que que é padrão... mas que você sonha em casar e ter 
filhos e tarararã... não vou nem falar da parte... de outra realização... mas nessa parte.. que 
ai você fala... opa!  mas peraí... e ai acho que dá um alivio de pensar que você pode 
destecer alguma coisa que não foi aquilo... então você 
88. Luciana: e que também tudo bem né 
89. Camila: e exatamente... talvez como/se a gente destecesse o ideal de maternidade ou 
de casamento ou de relação com companheiro e companheira sei lá... mas não quer dizer 
que você não quer ficar sozinho... 
90. Pesquisadora: mas ao mesmo tempo você... não quer dizer que você vai parar de 
tecer... que você continua tecendo em busca desse sentido de vida 
91. Camila: exatamente... como é né... ninguém/não só uma bordadeira.. mas acho que 
ninguém começa a tecer nada... eu por exemplo tô muito mais ligada ao texto né... que você 
vai tecendo ai volta e não sei o quê... que você vai reescreve... ai você olha cinco anos 
depois o que reescreveria né... acho que também... ou reescrever com alguém né... também 
tem isso 
92. Luciana: mas é curioso porque tanto no tricô quanto no crochê alguns... dependendo 
do ponto que você escolhe pra fazer o trabalho todo... alguns permitem que um errinho ali 
no meio você consiga fazer um ajuste e continua... e fica 
93. Camila: não precisa desmanchar tudo 
94. Luciana: não precisa desmanchar... outros que você escolhe precisa desmanchar 
tudo... não vai resolver... não tem jeitinho 
95. Camila: e é assim que é né... as vezes tem que recomeçar 
96. Carla: recomeçar 
97. Pesquisadora: é assim é vida... às vezes você pode... esse aqui dá tudo bem... esse 
aqui não...  
98. Carla: essas duas frases na sequência pra mim acho que ficou... assim... como se 
fosse um jogo... pra evidenciar que assim às vezes o que é chato pra uns na verdade é a 
realização total pra outros... falar tecer era tudo o que fazia ai todo mundo já pensa... ai que 
vida chata meu Deus! Mas Tecer era tudo o que queria fazer e é o que fazia/satisfazia né... 
ela era dona do próprio destino dela... pra ela só o fato de amanhecer e anoitecer e ela estar 
viva ali já era gratificante né... e que muitas vezes a gente não entende como as pessoas 
conseguem satisfazer com tão pouco né... querendo sempre mais e mais e mais e mais... 
acho que foi pra mim foi o que evidenciou 
99. Camila: e é uma descoberta dela... esse mais 
100. Carla: esse mais surgiu dela... 
101. Pesquisadora: e surgiu dela no primeiro momento né... aquilo que você falou.... 
solitária... que você evidenciou...  ai vem depois no outro... aquilo que de certa forma nem 
tudo está sob o meu controle... ai já veio/ai você lembrou dessa outra história e tal... ai veio 
essa.. prisão nessa torre né... como você falou...  
102. Camila: é que a gente não tá sozinha né... então também a gente/esse tricô tem outra 
gente [ota pessoa] (risadas)... tem outras pessoas 
103. Carla: tem outras pessoas 
104. Luciana: tem ota formiga (risadas) 
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105. Camila: formiguinha lá (risadas)... não... tem outras pessoas que estão se metendo 
ai... não... engraçado o controle... se metendo no meu tecido... (risadas) no meu ato de tecer 
106. Pesquisadora: que veio desse desejo dela né 
107. Talita: é... ela quis né trazer isso pra vida dela né... entrou na vida dela porque ela 
quis né mas ai depois... 
108. Camila: mas e enfim... se não tive entrado ela talvez tivesse nessa rerealização... se 
ela não tivesse vivido 
109. Pesquisadora: vamos dizer que ela pagou o preço para vivenciar isso né... uma 
história de ah quero ver como isso acontece 
110. Carla: e nas duas vezes que tem a quebra do texto né... parte dela ela própria trouxe 
um tempo em que sua tristeza... ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha...  
111. Pesquisadora: evidencia muito o sujeito 
112. Carla: evidencia muito que vem dela né essa quebra... assim... de perai... calma ai... 
não... eu preciso de algo mais... não... vamos voltar a trás porque não é nada disso... partiu 
bastante dela também né... 
113. Camila: que é essa coisa que eu falei né do/da 
114. Carla: de perceber que ela se basta 
115. Camila: é... e dessa... eu tenho hoje... então eu posso falar por hoje... hoje mesmo 
assim...  mas é quase uma escolha eu me relaciono com ele agora com toda a coisa que tá 
toda envolta de mim... Puxa! Porque ele desfez o tecido com você, né assim? Ou eu falo... 
bom tamo ai... fizemos juntos... e agora nos vamos... porque também quando você aceita... 
ah lá tá vendo olha lá... ele não quis filho/ele só quis... ai você joga a culpa... mas na 
verdade você 
116. Pesquisadora: você desresponsabiliza 
117. Camila: desresponsabiliza né... e agente também faz isso né... eu sou infeliz por 
causa do outro... 
118. Pesquisadora: então talvez esse próprio tanto que evidencia que a gente encontra no 
texto... talvez é um jeito de nos trazer uma lembrança então né de... olha é sua 
responsabilidade... de certa forma é sua responsabilidade 
119. Carla: tá nas suas mãos... 
120. Pesquisadora: tá nas suas mãos... 
121. Carla: não tira das suas mãos né 
122. Pesquisadora: em relação ao final da narrativa... o que vocês acharam... assim... 
como ele termina... qual a atmosfera que ficou pra vocês... 
123. Camila: dela... do texto... ou dela destecer? 
124. Pesquisadora: tudo... do destecer... do texto... é... como vocês imaginam que 
125. Carla: eu fiquei bastante preocupada no texto... porque ela começa a desfazer os 
palácios primeiro e deixa ele por último né... Eu fiquei Meu Deus, esse homem vai acordar 
antes dela perceber e vai fazer alguma coisa (risadas)... A primeira vez que eu li... Ai ela 
deixa pra destecer ele no final de tudo... Ele acorda por causa da cama dura que mudou 
assim... Não dá tempo de fazer nada... claro... Mas a principio eu fiquei tão preocupada... Ai 
eu fiquei pensando... Por que ela deixou ele por último? Será que tinha uma incerteza ali? 
Ou será que sei lá 
126. Talita: ela queria que ele tivesse consciência  que ela estava... ia partir disso... 
porque ele vê ele sendo destecido 
127. Luciana: eu achei tão bem feito... mas tipo assim... se você acordar... não tem mais 
nada... porque eu dezfiz tudo... e ele acorda em cama dura... que é o que ele merece 
(risadas) porque foi a primeira coisa que você teve nessa casa foi a cama dura...  então 
volta pra ele lembrar um pouco de onde ele veio também né 
128. Carla: que era assim como funcionava a vida antes de você chegar... era assim 
129. Camila: aquela coisa do... das histórias né... porque não vou falar que é história né... 
mas né de... vai matar... já tá com a arma né...mas ai faz a pessoa viver milhares de coisas 
ai morre... ué mas porque não? Da vingança né... você faz toda a vingança e mata... porque 
faz parte dessa vingança é isso né... você viu... 
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130. Pesquisadora: eu nunca tinha pensado nisso... na sequência de ter sido primeiro o 
palácio mas também tive essa sensação de ameaça/medo...  
131. Camila: mas aqui também tem uma sequencia cronológica... mesmo né 
132. Carla: ela foi de trás pra frente... porque ela primeiro fez o homem depois tal.. depois o 
palácio  a estrebaria... aqui eu acho que ela começa de trás pra frente as estrebarias o 
cavalo blablabá 
133. Camila: é a ordem do fio 
134. Carla: é a ordem do fio mesmo 
135. Pesquisadora: mas isso implica esse receio de que realmente ele pode acordar...  
136. Carla: perceba o que tá acontecendo... 
137. Talita: e o fato dela sair durante a noite 
138. Pesquisadora: por que vocês acham que embora ela não fale vocês acham que se 
ele acordasse teria uma punição... nesse sentido? 
139. Talita: pra ela acordar durante a noite e fazer isso escondida dela... dá essa ideia de 
insegurança...  
140. Carla: de que poderia fazer alguma coisa 
141. Talita: poderia fazer alguma coisa...  
142. Camila: eu não sei se eu pensei isso... dai tem que lembrar do impacto primeiro... o 
que eu lembro é assim... tipo...a minha sensação foi meu deus, já acabou? Pra mim é muito 
rápido... Não criticando... É uma coisa do tipo.. Nossa, eu posso destecer assim? 
143. Pesquisadora: ou talvez destecer tem que ser assim... não sei... fica... 
144. Luciana: ou aquilo... a construção seja mais gradativa mais lenta... e pra perder talvez 
seja um caminho mais curto...  
145. Pesquisadora: senão você nunca vai destecer... Então você sente isso Telma... 
embora não está escrito... que pode haver que fica essa sensação né... 
146. Talita: que ela se sentia em perigo... que ela se sentia... não sei se em perigo  
147. Camila: acho que é o lado... será que eu vou conseguir? 
148. Talita: exato... isso também... se ele tivesse acordado 
149. Pesquisadora: por que será que foi à noite/não aos olhos dele né? Tem algum 
momento no texto que remete a isso...  
150. Luciana: não sei eu acho quando ela vai... fui eu quem fiz... eu... fui quem fiz... fui em 
quem desfaço...  
151. Talita: então... e descalça para não fazer barulho... subiu a longa escada da torre... 
sentou-se ao tear... então ela fez mesmo assim... ela esperou anoitecer... ela passou à noite 
destecendo o que ela tinha tecido todos aqueles anos ou meses ou dias ou  
152. Luciana: e a noite também tem essa coisa né... não é um pouco metafórica? Das 
coisas... da lua... dos loucos né do mundo... 
153. Pesquisadora: do inconsciente 
154. Luciana: do inconsciente...  
155. Talita: é verdade... quando você às vezes você tá refletindo... em agonia assim...  
156. Pesquisadora: e acontece ali 
157. Luciana: com insônia 
158. Camila: aquela coisa de por a cabeça no travesseiro 
159. Luciana: acho que ela devia tá insone...(risadas) [eu vou acabar com tudo] 
160. Pesquisadora: eu lembro que... na hora que você... teve um momento que você 
lembrou do Barba Azul... quando... 
161. Luciana: Barba Azul não é o da chave?  
162. Camila: É... mas acho que essa coisa do 
163. Talita: eu não lembro da história do Barba Azul 
164. Camila: O Barba Azul ele... 
165. Pesquisadora: você pode contar a história Cris... pra gente 
166. Camila ai deixa eu ver... então tem... ela casa com ele... todo mundo acha ele 
esquisito... mas ela casa com ele 
167. Pesquisadora: porque ele tem barba azul mesmo...  
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168. Camila: ai ele tem a... tem o lugar da... as...os quartos... os cômodos da... o lugar 
onde não pode entrar...  então isso que eu não lembro mais né... eu acho que lembro só da 
análise né... que é essa opressão né... quer dizer você tá... você casou... a gente tá 
dividindo mas eu não divido tudo com você... de esconder... 
169. Pesquisadora: ah é... não sabia... 
170. Camila: que ele deixa bem claro né...  ele fala que não é... 
171. Pesquisadora: terrível...  
172. Camila: terrível... que ele deixa bem claro que não é pra ela entrar naquele cômodo 
de jeito nenhum... é a única condição... senão me engano... quando ela entra ela vê... não 
sei depende da versão... ela vê os cadáveres das outras mulheres... 
173. Camila: ai vem o horror... 
174. Talita: nossa eu não conhecia... eu preciso ler 
175. Camila: no fim das contas ele era um cara... 
176. Luciana: ela entra movida pela própria curiosidade também...  
177. Camila: tem isso também... 
178. Luciana: porque na verdade ele vai viajar e ele da um molho de chaves da casa 
inteira... assim... só tem uma chave que você não pode usar que é pra entrar naquele lugar 
179. Camila: só que ele deixa a chave né 
180. Luciana: mas ele deixa a chave e ai ele viaja 
181. Carla: pra testar né... como testou todas as outras que morreram 
182. Pesquisadora: e que todas fizeram isso né 
183. Carla: mais uma em que não posso confiar... vai lá pro quartinho que eu vou trancar 
você la 
184. Camila: então o que me remeteu é essa opressão né...  eu falo e você obedece... 
essa coisa do confiar...  
185. Pesquisadora: que é a história... só pra Telma como ela não conhece... rapidinho... 
assim... é a história de uma moça não me lembro de todos os detalhes né... mas vocês vão 
complementando... é a história de uma menina... mais nova... eu acho... de uma família de 
irmãs... e ele chega nessa família... e corteja e tal e ele tem uma barba azul... mas todo 
mundo tem muito medo dele porque ele é estranho... Quem é esse rapaz de barba azul? 
186. Camila: mas tem poder né? 
187. Pesquisadora: mas tem poder... tem riqueza e tudo mais... ai nessa bajulação... 
nesse momento de cortejar... as meninas pensam... até que ele não é tã::::o estranho assim 
né... ai até que a mais jovem... eu acho que é a mais jovem... não sei... uma das meninas lá 
resolve casar... 
188. Cramila: em relação a ele muito mais jovem...  
189. Pesquisadora: em relação a ele muito mais jovem...  resolve a então realmente... 
enfim... casa com ele vai pra essa casa... vai pra esse palácio... e tudo mais... ai ele chega e 
fala pra ela eu vou viajar... é isso que você falou... você vai ficar com um molho de chaves 
aqui... você pode fazer o que você quiser menos entrar nesse quarto tal tal tal tal... e ai eu 
acho que as amigas dela... ou irmãs 
190. Carla: as próprias irmãs... Mas o que que ele esconde? Ela tá vivendo muito feliz com 
ele né... As irmãs meio que tinham invejinha dela... Tinham invejinha dela 
191. Pesquisadora: ah não lembrava disso... 
192. Carla: elas... ah elas ficam nossa tá bom...  você tá vivendo muito bem mas porque 
ele não te mostra justo esse quarto... você não tem curiosidade... elas ficam estingando 
estingando estingando...  
193. Pesquisadora: ah olha só... 
194. Camila: e acho que também tem esse outro lado da mulher né...  
195. Pesquisadora: sim um lado que 
196. Camila: se você não sabe tudo... não e se você não sabe tudo... não e se você não 
sabe tudo do outro... também tem o contrário ai também né...  e a gente querer saber... a 
gente querer saber tudo do homem no caso aqui... mas assim né... não pode ter nada 
fechado né...  
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197. Pesquisadora: e ai ela pega... ele/nesse momento de viagem... ela/eu acho que ela 
deixa as irmãs... as irmãs vão embora duma festa que elas tinha fizeram/feito em casa... e 
entra naquele quarto... naquele momento ela já vê o sangue eu acho que no chão e tal... a 
imagem pra mim é muito impressionante... que vem na minha imaginação...  
198. Camila: a Ruth Rocha fez uma versão... 
199. Pesquisadora: fez uma versão 
200. Camila: tem... tem bastante 
201. Pesquisadora: e cai a chave... e a chave fica manchada... eu acho que é isso... não 
consegue sair a porca/olha só o elemento mágico... a porcaria do sangue... a mulher fica 
com aquilo...  
202. Camila: e o sangue né... como é que pode ainda ter sangue né... dentro do lugar... é 
muito legal 
203. Luciana: é uma coisa meio Macbeth... Tira o sangue... Tira o sangue... Não sai... 
204. Carla: e ela acabando morrendo, né? Termina morrendo, né?  
205. Pesquisadora: não... não... o que que acontece... ela segura... e ai ele chega no 
momento... e fala então agora você vai ser punida... ela ai pega e fala... putz e agora o que 
que eu faço? Ai ela ardilosamente... Então tá você só me dá um minutinho que eu vou subir 
ali e rezar... A última coisa que eu peço pra não morrer... Nesse momento ela vê os irmãos... 
Chegando... 
206. Camila: Verdade 
207. Pesquisadora: e chama os irmãos... ai os irmãos entram salvam ela e matam ele... 
degolam ele... eu acho que degolam... é brutal também... assim tipo não é um finalzinho 
208. Camila: degolam dependendo da versão...  
209. Pesquisadora: não é tipo...  
210. Talita: os irmãos não as irmãs, né... 
211. Pesquisadora: os irmãos... são os homens que...  
212. Luciana: eu me lembrava dela chamando... 
213. Pesquisadora: sobe no muro... sobe 
214. Luciana: a torre né... 
215. Talita: tinha uma torre  
216. Pesquisadora: tem isso né... eu acho impressionante essa história... toda vez que eu 
escuto... eu fico... engraçado... acaba remetendo a esse homem... 
217. Talita: opressor 
218. Camila: opressor... marido opressor quer dizer com quem você divide e escolha.. 
porque na verdade/no Barba Azul ela vai porque ela quer... então... por mais que seja... 
219. Pesquisadora: e tem aquilo né... no final ela fica com todo o... que eu acho que isso é 
o barato do conto de fada... no final ela fica com todo o dinheiro do cara (risadas)... fica 
subetendido la 
220. Camila: todo mundo vai morar lá (risadas) 
221. Talita: liberdade... a própria liberdade 
222. Carla: o que faz cada um feliz né... no caso dela fez ela feliz... a Moça Tecelã... ficar 
na vida simples dela né 
223. Pesquisadora: que no final fala que volta a isso assim né...  
224. Carla: volta né... volta a viver na casa dela simples... acompanhando dia... 
amanhecendo 
225. Camila: Como se ouvisse a chegada do sol... a moça escolheu uma linha clara... e foi 
passando-a devagar entre os fios... delicado traço de luz.. que a manhã repetiu na linha do 
horizonte 
226. Pesquisadora: Parece muito o... não sei se vocês notaram... o início do conto...  
227. Carla: Tudo volta ao inicio... 
228. Talita: isso é... eu lembro do livrinho Selma... vocês conhecem esse? 
229. Camila: eu pensei nesse... mas não vou falar de outro livro que vai...  
230. Carla: eu li ontem... é um bem pequenininho...  de um alemão... de uma ovelhinha... 
eu nunca tinha lido este livro... li ontem... 
231. Talita: isso... de uma ovelhinha... 
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232. Camila: É da Rita Bauher...de uma alemã... leu ontem 
233. Talita: A ovelhinha tem uma vida simples... ela conversa com/como que é mesmo 
gente? Ela tem uma vida simples...  
234. Luciana: com o grande bonde 
235. Talita: ela tem uma amiga com quem ela conversa... 
236. Carla: ela ensina as crianças a falar bééé... (risada) ela come grama... e ai à noite ela 
conversa com uma amiga... Dona... 
237. Talita: isso... ela tem tudo naqueles horários...  
238. Carla: ai vem um microfone alguém entrevista ela e pergunta assim ... o que você faria 
se tivesse mais dinheiro né 
239. Talita: se ganhasse loteria uma coisa assim... 
240. Carla: ai ela responde a mesma coisa... eu acho que ensinaria as crianças a falar... 
(risadas) eu comeria grama à tarde... à noite... eu faria/conversaria com 
241. Luciana: ah não... alguém que vai até o grande bode e pergunta... ai o que é a 
felicidade... ai que ele conta a história da Selma... tá... eu coloquei o grande bode em outro 
lugar 
242. Talita: exato... eu só lembrava da Selma... tem isso... é mesmo 
243. Luciana: e a tradução fica bem significativa... o grande bode... 
244. Camila: e a discussão é essa né... o que que é 
245. Carla: ela é feliz daquela forma 
246. Talita: e outra vez... e acontece outra vez... e ai ela fala as mesmas coisas... parece 
que acontece uma outra coisa...  
247. Carla: perguntam se ela tivesse mais dinheiro e se ela tivesse mais tempo... e ela 
responde as mesmas coisas...  
248. Camila: que é justamente as coisas né... que o que a gente deseja... que todo mundo 
deseja  
249. Talita: que é o que ela sempre faz... que o que faz ela feliz né...  
250. Pequisadora: que era o essencial  
251. Talita: que era o essencial e que... eu não sei eu adoro esse livro... gosto muito... mas 
me incomoda um pouco isso do/dela ser sozinha... no sentido de assim... não dela ser 
sozinha e se bastar... que eu acho que a gente... é uma das coisas que a gente busca 
mesmo... mas e.... será que... passa também a ideia... eu/pra mim pelo menos... que é um 
risco sempre o que você traz pra sua vida... porque não sei foi tão negativo... foi tão 
negativo o que ela trouxe pra vida... que 
252. Camila: porque a interferência é sempre ruim né... não dá pra tecer nada com o 
outro? 
253. Carla: mas o fato dela voltar ao começo... talvez signifique que poxa ela pode retomar 
isso... e de repente tecer outras coisas que tragam felicidade  
254. Talita: pode retomar com outro... 
255. Pesquisadora: a partir até da experiência... pode ser agora...  
256. Carla: talvez um homem com chapéu menos emplumado né... peito menos estufado... 
(risadas) 
257. Camila: é... que homão né... que ela (risadas)  
258. Pesquisadora: fala mais sobre isso Cintia...  
259. Carla: não... porque no início do texto fala né... um homem com chapéu emplumado... 
peito estufado que ela tece... talvez se ela tecesse um homem diferente... talvez... não teria 
[desfiado] 
260. Camila: o próprio homem simples né... isso é muito forte mesmo né... porque quando 
ela começa a tecer já não é qualquer coisa né... teceu o ideal 
261. Pesquisadora: chapéu emplumado...  
262. Carla: olha só... chapéu emplumado... rosto barbado... corpo aprumado... sapato 
engraxado 
263. Camila: a coisa da pombinha branca né... chapéu de lado meu namorado cuspiu no 
chão... caramba... você pensa que é aquele cara bonitão...  
264. Carla: a mulher sempre se decepcionando (risadas) 
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265. Luciana: mas é isso não tem uma coisa que fala... aquilo que a gente deseja que 
acaba atraindo no final das contas...  
266. Talita: cuidado com o que você deseja... uma coisa assim né 
267. Luciana: conversava com uma amiga ontem falando... Minha mãe sempre falava isso 
né... falava porque não conta mais essa história... porque brigava com alguém... ficava lá/sei 
lá... geralmente era quando eu brigava com alguém... ela fala... as nossas relações são 
feitas por cordas... em algum momento/você tem que tomar conta pra ver o quanto ela tá... 
como é que ela tá... ela não pode ficar nem tão próxima que ela embarrigue e nem tão 
esticada que ela vira elástico... eu contava isso pra uma amiga ontem... ela falou ah que 
coisa engraçada... e ai ela foi passando lá... as fotos no celular... ela vai embora pra 
Registro... pra trabalhar lá 
268. Pesquisadora: perto de Campinas?  
269. Luciana: Vale do Ribeira... divisa com o Paraná... no meio do nada... perto de 
Cananeia 
270. Carla: e Ilha Comprida 
271. Luciana: e Ilha Comprida 
272. Carla: e Iguape  
273. Luciana: e Iguape então você bem sabe que lá não tem... E ela falou ah deixa eu te 
mostrar esse negócio aqui... E fizeram uma intervenção porque é uma cidade com uma 
imigração japonesa muito forte... E eles fizeram e envolveram as árvores que vão... enfim... 
vai ter uma nova unidade lá... com uma lã vermelha e que na simbologia deles são esses 
fios vermelhos que conectam a vida... olha não sabia que tinha isso...  
274. Pesquisadora: olha só... o fio da vida assim né... o fio das relações...  
275. Luciana: são os fios que nos ligam... se ele vai... se ele volta... se às vezes puxa 
demais 
276. Pesquisadora: o que tece com esses fios né... no caso esse marido 
277. Carla: mas só voltando no texto rapidinho... que é bem forte no final ela ainda fala 
assim... Rápido o nada subiu-lhe pelo corpo... tomou o peito aprumado... o emplumado 
chapéu... Uma coisa que ela quis voltar e frisar no texto... desse peito aprumado e 
emplumado chapéu... e o nada subindo 
278. Pesquisadora: como você vê isso... esse nada que sobe nesse chapéu emplumado...  
279. Carla: eu acho que de repente é o que mais incomodava ele né... que mais 
incomodava nele... esse jeito dele assim... sonhando com exigências né... que ela fala... e 
esse nada tomando conta foi libertador pra ela... esse nada tomando conta dele... ele 
sumindo da vida dela... 
280. Pesquisadora: vocês acham que é um final negati/deseperançoso/sem 
esperança...ou como que vocês veem? 
281. Carla: eu não vejo sem esperança... eu vejo que ela voltou ao inicio mas mais 
fortalecida de repente... e o fato dela ter voltado pro começo como se ela fosse... sei lá 
tivesse disposta a começar de novo... mais um novo dia que tá amanhecendo... ela tá 
disposta começar de novo... e ai ela decide se é sozinha ou acompanhada  
282. Pesquisadora: se é com chapéu ou sem chapéu 
283. Carla: se é com chapéu aplumado... com exigências ou sem exigências... 
284. Talita: não... eu acho que é mais positivo também...  
285. Camila: eu acho que eu pensava assim... e agora ela me influenciou (risadas) ou me 
deu o que eu queria a ouvir... adequado pro meu momento...  
286. Talita: ela não chega a conversar com ele e reclamar...  
287. Camila: isso é bem forte 
288. Talita: é forte...  
289. Pesquisadora: aquela/os caprichos né e ai quando ela viu... 
290. Camila: ela tá oprimida e tal... que é a morte 
291. Carla: Ela é bem de escorpião né gente...  a pessoa não conversa já desfaz a 
pessoa... o nada sobe e foi embora 
292. Luciana: e com um pequeno requinte de crueldade... (risadas) acho que rola uma 
vingancinha... meio masoquis/sádica 
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293. Carla: não troca uma ideia...  
294. Pesquisadora: será que ele ouviria? Agora... estendendo essa reflexão... sera que ele 
ouviria... me da uma impressão que é uma persona/um homem que... primeiro se ela teve 
que fazer isso na... 
295. Carla: na surdina 
296. Talita: na surdina...  
297. Pesquisadora: na surdina... sabe como que... não sei se tô colocando até minha vida 
em risco... coloco vida não só física mas emocional... sabe aquela coisa do tipo... é melhor 
fingir que não tô vendo nada... enxergando nada... porque... essa é 
298. Talita: que com ele não vai ter conversa 
299. Pesquisadora: que com ele não vai ter conversa... e a coisa pode até piorar 
300. Camila: e a remete a mulher que apanha né... não tem conversa... que a gente vê 
isso... não tem o cara que se arrepende 
301. Pesquisadora: perigoso até piorar na verdade... 
302. Camila: tem que matar 
303. Pesquisadora: tem que ser rápido... 
304. Camila: tem que acabar com aquilo 
305. Talita: tem que nulificar... que foi o que ela fez né 
306. Pesquisadora: então querem falar mais alguma coisa... muito obrigada... 
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO 2ª VIVÊNCIA GRUPO “A CASA TOMBADA” 
 

 
Transcrição 2ª. vivência Grupo  “A Casa Tombada” 
Pesquisadora: Ariane Mieco Sugayama 
Participantes: Camila, Talita, Cíntia e Luciana 
Data: 24/09/2016 
 

Segunda vivência do texto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti  
 

1.  Camila: ele cria... uma postura da leitura... assim/eu tô tipo/aqui no... e ai 
é:::...vieram outras coisas a partir do livro né... do livro mesmo... que é os avessos 
né... o avesso do que ela vai... e ela nua né... ela acaba nua... 

2. Pesquisadora: acaba nua? É mesmo... 
3. Talita: a imagem dialogando... é ela acaba nua sim 
4. Camila: e aqui também ela tá 
5. Lucianana: nossa gente... mas aqui no cinza ela já tá isso 
6. Talita: recém-nascida praticamente... poderia ser também  
7. Camila: É 
8. Talita: ela... um renascimento 
9. Camila: quando ela tá fazendo... 
10. Pesquisadora: essa nudez como se ela tivesse renascendo? 
11. Camila: porque aqui cinza aqui que a Luciana falou... quando ela decide 
12. Talita: isso remete uma coisa que eu pensei depois... porque é... na verdade eu sai 

daquele dia... eu sai tão incomodada... porque eu tava com uma... eu aceitava claro 
a leitura sim de que ela teria outro homem... outro namorado... outra coisa... mas eu 
acho que não dá pra voltar como era antes... a vida ensina a gente assim que a 
gente muda... e também tava incomodada com o negócio dos filhos... porque se ela 
tivesse tido filhos ela teria que desfazer dos filhos... isso ficou muito me 
incomodando... que não/aquela leitura não tava muito me satisfazendo... dela voltar 
e fazer a vida  de novo... claro que sim... eu/essa leitura...  mas ainda não me... ai eu 
comecei a pensar... e isso aqui me fez lembrar... que ela... esse tecer poderia ser 
qualquer coisa assim... tipo escrever... ela é uma escritora que se afastou da 
essência dela... tipo casou com o mercado... digamos assim... o marido seria tipo o 
mercado... foi o que me veio assim... e ai ela se afastou da essência... foi ficando 
infeliz obedecendo aos caprichos desse mercado... desse marido... e só quando ela 
se deu conta disso e voltou tudo... ai ela... ai sim aquilo me satisfez... dela voltar pra 
essência dela inicial... que ai o fato dela tá nua também me trouxe isso... que seria o 
original dela... e claro que ela mudou... porque a gente/todo sempre muda... qualquer 
experiência... mas ela poderia tá voltando àquilo que ela tinha sido antes... não sei... 
e isso me acalmou um pouco... foi uma leitura mais de acordo com... que eu ainda... 

13. Camila: a metáfora né 
14.  Pesquisadora: sobre essa sua leitura... por que você relacionou o tecer com o 

escrever?  
15. Talita: é então... durante a discussão foram várias coisa né... 
16. Pesquisadora: Tá 
17. Talita: por exemplo... você fez uma pergunta o que que é esse “tecer para vocês?” e 

eu ficava pensando tecer tem a ver com escrever também né... mas também teve 
outras perguntas 

18. Pesquisadora: em que sentido tem a ver esse tecer com esse escrever... que você 
vê essa familiaridade ou... em que ponto é similar... diferente... enfim? 

19. Talita: ah eu acho que é porque você vai compondo... assim como no tear você vai 
compondo assim... tipo uma imagem igual ela faz aqui... no tecer/no texto você vai 
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compondo e::: a partir de alguma coisa que você já fez... você desenvolve uma 
história digamos assim... e::: não sei... É::: que é também uma coisa de criação 
assim 

20. Pesquisadora: de criação também 
21. Talita: que pode ser qualquer coisa criativa... seria... poderia ser escrever... poderia 

ser pintar... ou como o caso dela bordar 
22. Pesquisadora: não... mas é que é interessante isso do tecer como escrita... que a 

gente fala da tessitura do texto...  
23. Lucianana: curiosamente tecido e história tem trama 
24.  Pesquisadora: tecido e história tem trama... sim... a narrativa tem trama... 
25. Talita: a Luciana tinha falado naquela vivência... Porque eu fui pra casa pensando o 

tempo inteiro... ela tinha falado... ela tinha relacionado com a Perséfone... Lembra? E 
ai eu lembrei que ela... depois eu fui reler... que no começo era tudo muito ligado 
com a natureza mesmo... era fome dela... era ela com a natureza... então era tipo a 
essência a natureza dela era aquilo... que você chegou a falar mas que depois a 
gente foi mudando de assunto... mas várias coisas que vocês falaram depois eu fui... 
acho que me ajudou a pensar nisso da essência dela... dela voltar pra essência 
dela...  

26. Pesquisadora: então se por exemplo... ela escreve... fazendo essa comparação... 
poderia  esse tecer esse escrever então... talvez a tecelã poderia ser uma escritora... 
pensando nessa linha... 

27. Talita: por causa da Marina mesmo... eu acho que eu pensei nisso... por ela ser   
28. Pesquisadora: você pensou um pouco pensando a partir disso 
29. Talita: e também por causa de nós todas trabalharmos com isso... com escrita com 

leitura... acabei indo pra esse lado da escrita...  
30. Camila: eu posso ler uma coisa que tem aqui no final.... Ela mesmo se apresentando 
31. Pesquisadora: Claro 
32.  Camila: não sei se vocês têm... mas ó ela fala assim... “Nascer em Asmara... na 

Etiópia (atual Eritreia) dá um ar de distância e mistério... Viver na Itália... vir para 
Brasil... e construir uma nova vida torna a história mais intrigante... Escrever sobre 
fadas, reis, unicórnios e princesas, nesta era cibernética, acrescenta mais algumas 
interrogações à história da autora... Marina Colasanti estudou na Escola Nacional de 
Belas Artes... fez gravura em metal e trabalhou na imprensa como editora e 
cronista... Traduziu dezenas de livros... entre eles A romana e vidas vazias... de 
Alberto Moravia... e Gog de Papini... E publicou muitos textos de poesia e prosa... 
Nessa época de transformações rápidas...’ vírgula ai abre uma aspas... que a gente 
tem que supor que pode ser dela ‘muda a realidade externa... mas a nossa realidade 
interior... feita de medos e fantasias se mantém inalterada.. E é com que dialogam as 
fadas... interagindo simbolicamente em qualquer idade e em todos os tempo ‘... 
Exatamente isso ai que você falou 

33. Talita: olha só... 
34. Pesquisadora: Em que sentido você vê isso Cris? 
35. Camila: porque eu acho que... enfim... quando ela faz essa relação... que vai além 

da relação de construção de ideal... de casamento... ou relação afetiva... ou o que 
que é ter uma casa... família e tal... que a gente se prende na história... e tá 
ampliando... é o que ela tá falando... que na verdade é a realidade das histórias... 
Por que a gente lê histórias? Por que a gente assiste história? Ouve história né... Pra 
pode ser... pra continuar falando das coisas que nunca vão sair dos nossos 
conflitos... independente de que tipo de vida 

36. Pesquisadora: de que época 
37.  Camila: de que época ou quanto a gente fale... a gente tá bem nessa época... a 

gente fala pra caramba... pensando nas redes sociais... e a gente continua com os 
conflitos... falar e escrever não é exatamente... 

38. Pesquisadora: resolver 
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39. Camila: resolver... tem uma outra coisa... é claro... a gente tá nos excessos... da 
palavra da boca pra fora... sei lá algumas coisas assim né... então eu acho que... 

40. Pesquisadora: ela faz esse retorno né...  
41. Camila: exatamente... 
42. Pesquisadora: esse trecho que você colocou... ela fala que é esse retorno a esse 

mundo interior... que é essa realidade...  x 
43. Camila: e como é que a gente tá... o Giuliano tá fazendo na segunda turma... uma 

disciplina que elas não tiveram ainda... que é Oralidade e Escritura... e a gente tá 
relendo o Jorge Larrosa que é um educador espanhol que vem do Walter Benjamin 
até Heidegger... E a gente falando... Que na verdade ele vai pra oralidade pra depois 
falar da escritura mas sempre falando é... da... da possibilidade do direito de 
escrever... a escritura... a escritura até no tear... como foi tirando... ai assim... o 
escrever que a gente aprende na escola... o escrever que é mais usado... que é o 
escrever certo... que é o escrever errado... quantas pessoas são alijadas do seu 
direito de escrever... ao seu direito de falar... porque não tá na norma... então até 
ontem... eu lembrei do Patativa do Assaré ... ele tem uma frase...melhor escrever 
errado coisa certa do que escrever certo coisa errada.. enfim que é isso né... 

44. Pesquisadora: pelo que você tá entendendo... você tá dizendo que esse escrever... 
então é quase como que reconectar/uma escrita que a pessoa reconecta consigo 
mesma  

45. Camila: É... afinal de contas 
46.  Pesquisadora: em busca talvez isso que a:::: Talita disse dessa essência... 
47. Camila: de uma fala... 
48. Pesquisadora: de uma fala pessoal... da sua voz 
49. Camila: da sua voz... eu acho que isso é... se ela tá nesse ideal... quem cria o ideal 

somos nós todos juntos... a sociedade tal... quando ela vai... todo mundo... você 
pode tecer o ideal... você tem o trinta anos de uma empresa que não é feliz... mora 
que é um lugar que é o ideal... tem um casamento que é ideal... decide ter filhos 
porque é o ideal... ou cria de um jeito ideal... então o que a gente tava falando aqui 
da reforma do Ensino Médio... então você tá pensando no ideal né... O ideal é o que 
seu filho consiga fazer a faculdade... Quem disse isso? Por quê? A gente tá sempre 
no ideal... E como ela pode desfazer isso se ela descobrir... 

50. Pesquisadora: essa voz... 
51. Camila: a voz dela...  
52. Pesquisadora: ela tem que fazer esse retorno a si... de buscar novamente essa 

voz? 
53. Camila: é... porque o ideal pode ser a voz de alguém né... porque mesmo sendo um 

ideal assim... por exemplo quando a gente falou muito 
da maternidade... a maternidade pode ser a felicidade a realização de alguém mas 
não é de todos né 

54. Pesquisadora: eu acho então... que  no último encontro colocou em relação aquele 
refrão... vamos dizer que é um refrão... “tecer era o que fazia, tecer era tudo o que 
queria fazer”... significa que talvez... tava na sua voz também... em partes isso era 
realmente o que a pessoal queria mas ao mesmo tempo talvez o modo não era 
desse jeito né... “tecer era tudo o que fazia”... tipo... eu lembro que você meio que 
deu uma entonação de pô, tecer era tudo o que fazia...  

55. Talita: que era chato... 
56. Pesquisadora: que era chato... mas no ao mesmo tempo no segundo momento tem 

uma certa consciência.. não mas... “tecer era tudo o que ela queria fazer”...  
pensando no que você disse e a Talita disse é... é:::: eu quero ou então ou escrever 
e é isso mesmo o que eu quero... ou realmente eu quero uma maternidade e isso... 
mas ao mesmo tempo... isso tá me pesando... porque tem algo ali que nesse 
momento... me causa esse pesar...  

57. Camila: tá tirando da essência... 
58. Pesquisadora: tá tirando da essência... 
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59. Camila: é como se essa busca... a busca não... a manutenção... da essência fosse 
uma coisa diária né...  

60. Pesquisadora: talvez até pensando nisso no ‘diário’ manu/... essa coisa do tempo 
talvez... não sei se vocês pensaram na questão do tempo da história... como ficou 
enfim... mas te cortei... 

61. Camila: não... quero saber o que você tá querendo falar 
62. Pesquisadora: é que você falou dessa 
63. Talita: manutenção da essência... 
64. Pesquisadora: manutenção da essência... é um trabalho continuo...  
65. Talita: uma construção 
66. Luciana: o próprio texto quando você vai lendo... tem um pouco essa sensação do 

tear indo e vindo... ele tem um pouco desse movimento... 
67. Camila: que ai eu acho que é o tempo... eu tô com isso... enfim... as coisas são 

assim... ontem a gente tava falando na aula sobre isso né... o tempo da 
experiência... o Cronos e o Kairos... então o tempo... as contas no fio... que que faz 
sentido... que conta você quer que conte... então eu acho que é isso também né... 
vai né... essa coisa do tear mesmo... de ir e vir... é pque tem que fazer sentido... tem 
que criar um enfim... 

68. Pesquisadora: um desenho  
69. Camila: um desenho esperado... tem que ter essa/uma.... não nem a velocidade... 

assim... tem que ter essa coisa... não é rapidez que vai te dar o que você quer né... 
que história você quer contar com esse tecer né... seja o que for... porque a gente 
tava falando muito isso... é um direito... que perguntaram para o Oliver Sacks... o que 
que é uma pessoa normal... ai ele responde é uma pessoa que consegue contar sua 
história...  

70. Pesquisadora: nesse sentido como se a narrativa... 
71. Luciana: isso me fez lembrar o espetáculo que eu assisti ontem... 
72. Pesquisadora: no quê que você fez conexão com o espetáculo? 
73. Luciana: não... porque tem uma hora que... é uma coisa absurda é uma 

experiência... acima de tudo além de ser um espetáculo é uma experiência né... uma 
vivência... é uma construção... são vários andaimes e cada plataforma tem um ator 
que tem um texto diferente e estão todos nus... falando do bolo de carne que nós 
somos... porque aquilo tudo fala sobre o sistema digestivo... enfim ai tem um 
momento que você para lá... você tá já comple/pensando no bolo de carne  que você 
é... (risadas)... ai chega um cara que é muito gordo e ele faz de um... um... Budha... 
uma coisa do tipo... e ele pergunta quem é você? Ai você olha pra cara dele e diz... 
eu sou um bolo de carne... Tem uma hora que você já não sabe quem é...  Você já 
fez uma trajetória...  

74. Pesquisadora: da peça? 
75. Luciana: de vida mesmo... que você não sabe que caminho foi esse que você 

teceu... você fala assim agora... eu parei...  o que eu vou desfazer agora.... desfazer 
essa parte...  

76. Camila: que que é seu o que que é do outro né 
77. Pesquisadora: uma narrativa da sua vida...  
78. Talita: que vai sendo massificada...  
79. Luciana: processada na verdade... porque eles tem muito uma brincadeira da 

salsicha... da linguiça... que é a carne processada... o quanto a gente vira essa 
massa também... 

80. Camila: e como é essa coisa que a gente tinha falado antes... que tem 
absolutamente tudo a ver com.... do bordado né... foi na hora que eu cheguei né... a 
gente começou a ver... ai ela contou a história do que tá la no bastidor... e ai a gente 
começou a falar... puxa isso ai tá sendo retomado... e tal... vários grupos de 
bordados... falei la da Casa e tal... e como isso também... essa coisa do manual né... 
a gente também tá atrás disso né... de cuidar de planta... que as vezes também não 
é um negar tudo né... você já tá envolvido né... quer dizer assim... não é que é a 
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pessoa executiva/executivo... que ela só vai ser feliz se for pro sítio... porque ela 
pode estar se realizando ali... mas talvez precise fazer um bolo né... ah eu faço bolo 
todo sábado... sei lá... alguma coisa... é que a gente pode dá se desligando de tudo 
né... mas o voltar né 

81. Talita: sair daquele abstrato e voltar mais pro concreto... de fazer... de ver... uma 
coisa 

82. Camila: de fazer com as mãos...  
83. Talita: uma vida nascendo das suas mãos 
84. Camila: o Benjamin fala muito do narrador faz com as mãos né...  
85. Pesquisadora: pensando nisso que você disse né... e até o que a Talita disse... em 

certo sentido é... talvez uma tentativa de equilíbrio... deveria ser uma busca de 
equilíbrio desse lado mais do manual... que vocês disseram... do tempo dessa 
experiência... e por outro lado esse equilíbrio com esse outro lado em que as coisas 
elas pedem a nossa urgência... solicitam da gente é... esse fazer... até na própria 
história... tem um momento... faz não sei o quê... faz isso... faz esse castelo (risadas) 

86. Carla: eu acho esse livro tão feminista assim... que a figura do homem é totalmente 
né... Impositiva... Todo emplumado...  

87. Pesquisadora: Impositiva? 
88. Carla: impositiva... é... emplumado... e ela deixa de atender os desejos dela que na 

verdade eram simples para atender os desejos dele... e esquece da essência de si 
mesmo... do que ela gostava pra atender... ela não conseguia mais nem tecer o sol... 
por isso que caia a neve porque não tinha tempo porque tava atendendo o desejo do 
outro... e quantas vezes isso não encaixa no nosso dia a dia... a gente vive tanto 
pros outros pros outros pros outros... e o que me faz feliz? Quando vou ter tempo... 
nem tem tempo nesse seu dia...  

89. Pesquisadora: e você vai meio que se desconectando consigo 
90. Carla: sim... e engraçado que a primeira leitura que fiz... no outro encontro eu não 

tinha me atentado a isso... mas o quanto me lembrou essas religiões sobre a deusa 
mãe... o quanto a mulher era conectada com a natureza... que ela domina totalmente 
os elementos e tal... e a importância da mulher nessas religiões... as religiões celtas 
né... que a mulher era adorada como sagrada... que é o único animal que 
sangra/sangue associado com a morte... que é o único animal que sangra todos os 
meses e sobrevive... então o quanto isso era sagrado... poderoso... a mulher tava ali 
no centro... no começo do livro ela é dona de si mesma... ela sabe do que ela 
gosta... tecer era o que ela gosta de fazer e tal... ai depois você vai... isso é um 
reflexo da sociedade que a gente vive mas do quanto as coisas foram se perdendo 
cada vez mais...  

91. Pesquisadora: como a gente vai perdendo essa dimensão... desse princípio 
feminino... 

92. Carla: isso...  
93. Pesquisadora: vamos dar esse nome... de principio feminino de vida... 
94. Carla: o quanto a gente vai se desconectando disso... de si mesma...  
95. Pesquisadora: e vai vivendo o outro principio talvez... 
96. Carla: pra atender os outros talvez 
97. Luciana: mas eu achei que ele é feminista também... ao mesmo tempo.. porque... 

não... esse comportamento dado de que a mulher precisa casar...a mulher precisa 
ter filho... precisa atender o marido... tem que ser a dona da casa... eu acho que tem 
uma essência ai que a gente ainda ve ainda em mãe... em vós e tudo mais... e vai 
sendo sim sufocada... ai eu concordo que tem uma questão da imposição mesmo... 
da servidão... da mulher... e ai tem uma coisa do homem mesmo... e é muito curioso 
que a característica física que ela descreve do cara também já da um pouco a 
entender... uma certa empáfia... o cara tem pluma... sapato engraxado... né... tem 
tudo isso...  

98. Camila: lá vem a história da Pombinha Branca... Chapéu de lado meu namorado... 
cuspiu no chão sai dai seu porcalhão (risadas) Eu lembro isso de criança tão forte...  
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99. Talita: que era tão elegante e de repente é um ogro 
100. Camila: tão porco 
101. Pesquisadora: ela não percebe isso de primeira... essa... o que vem junto né... ela 
fica com esse primeiro momento dele 
102. Camila: que ela gosta 
103. Luciana: e quantas pessoas....  que a gente conhece que não são da mesma 
forma... que a gente/vai... é um tempo né que precisa... o tempo do tecido né... 
costurando isso tudo pra entender com o tempo... 
104. Carla: e pra começo de conversa ela nem abriu a porta pra ele... ele que já foi 
entrando na vida dela... nem deu tempo de abrir a porta... ele já foi entrando... 
105. Luciana: já pôs a mão na maçaneta... e foi dominando e é isso assim... essa 
imposição diária que existe mesmo da dominação... da insubordinação né...  
106. Talita: a principio ela gostou porque também... uma coisa... que eu notei agora 
lendo...  ele entra e tira o chapéu... eu achei isso tão significativo... porque assim quando 
a gente fala que a gente tira o chapéu... parece que você... então talvez seja a primeira 
impressão que ele causou nela... foi essa dele tirar o chapéu... de gentileza... depois...  
107. Carla: eu acho que ela já associou logo eles aos filhos... porque assim que ela vê 
ele ela já fala ai já pensou logo nos filhos que ela poderia tecer... eu acho que ela 
nem/nem como realização assim... dele realiza-la como homem assim... tipo agora eu 
vou ter filhos... é o próximo passo... vou realizar essa vontade...  
108. Pesquisadora: talvez ela pelo próprio desejo ficou cega... ela tava tão presa ao 
desejo próprio dela que ela não conseguiu perceber e ele por sua vez pelo o que a Talita 
tá dizendo... ao tirar o chapéu... que foi ai que a Talita chegou a conclusão ele ainda tinha 
uma performance (risadas)... vamos dizer de um cara bacana... você falou gentileza 
(risadas)... foi gentil...  
109. Talita: seduziu pela gentileza... depois pelo look... depois trancava ela na torre... 
110. Camila: o texto é muito bonito né... ‘ela nem precisou abrir...’ ai tá a coisa da 
porta... ‘o moço meteu a mão na maçaneta... tirou o chapéu de pluma e foi entrando na 
sua vida...’ Ela joga os dois sentidos... o sentido literal e o sentido metafórico... na mesma 
frase... porque o abrir né... é muito bem escrito 
111. Carla: uma coisa que também me chamou a atenção no texto... essa questão dela 
própria trazer o tempo da sua tristeza... eu acho que o ser humano é muito assim né... 
nada nunca tá bem cem por cento... a gente sempre tem que achar uma rusguinha ali... 
alguma coisinha que te traz aquela infelicidade... e essa inquietude... né... que até que 
ela 
112. Pesquisadora: engraçado... continua 
113. Carla: que até quando você leu o perfil dela... que ela fala assim... dos sonhos e 
dos medos que guardamos né la dentro e tal... e as vezes eu acho que até... uma forma 
de regular nos mesmos porque ninguém é cem por cento feliz em cem por cento do 
tempo... então às vezes é bom você de repente... foi bom para o equilíbrio dela... pegar e 
chorar um pouco... sentir um pouco de tristeza... então é necessário também... não foi 
essa experiência de todo negativo...  
114. Camila: pra voltar pra essa essência... 
115. Luciana: a gente já tinha falado do ‘Divertidamente’... vocês já chegaram a assistir 
esse filme? 
116. Pesquisadora: não... 
117. Camila: da Pixel... 
118. Luciana: que são várias personagens... dentro da cabeça da menina... 
119. Talita: é muito legal esse filme 
120. Camila: acho que não Lu... 
121. Luciana: porque no final das contas... você fica muito brava... porque tem... a 
raiva... tem o nojinho... tem a alegria... e tem a tristeza... e aquela tristeza 
122. Camila: e o medo né 
123. Luciana: tem o medo... 
124. Talita: tem o medo também... são cinco... 
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125. Camila: o medo é um bem fininho... 
126. Luciana: ah é o:::: salsichinha 
127. Camila: é o salsichinha... é porque inclusive foi o que nós perdemos lá em casa... 
que ela tem os bonequinhos... ah... 
128. Crisitane: é simbólico 
129. Luciana: é simbólico...  
130. Talita: é simbólico... que legal... 
131. Luciana: e a tristeza tem aquela coisa... vida... oh céus... e aquilo... eu não sei pra 
todo mundo como foi... mas pra mim aquilo foi me irritando tanto... me irritando tanto... 
essa desgraça/essa tristeza alguém vai matar ela... alguém vai trancar no quarto até 
terminar o filme depois tiram ela... mas no final das contas... quem salva no final das 
contas é a tristeza... porque senão é o pulo do gato da tristeza ali... o resto não aparece 
depois... 
132. Todas: [todas começam a falar ao mesmo tempo...] 
133. Camila: é a memória... porque na verdade... porque até a imagem das contas no 
fio... o Divertidamente faz isso também né... porque as memórias são globos né... porque 
a gente tá dentro da cabeça da criança... da pessoa... que ali no caso é uma criança... 
são bolas dentro de uma/ um tubo sei lá... alguma coisa assim... são as memórias... a 
memória hibrida... porque tem aquele momento que é o que ela.... [eu fico até arrepiada 
de lembrar]... é um dia que ela perde...  
134. Talita: perde o jogo 
135. Camila: perde o jogo de hockei... so que ela é abraçada pelos carinho dos pais... 
então... é um momento triste mas que é bom... porque é isso... a gente tá sempre... é 
exatamente o que a gente já falou... senão tivesse vivido essa tristeza ela não teria... e o 
livro fala da importância da memória triste... memória alegre... memória que sentiu 
medo... memória de rejeição 
136. Luciana: memória emocional... a gente precisa ter todas essas etapas... acho que 
a tristeza tem esse momento de hibernação... parar... aprumar...  
137. Pesquisadora: que eu acho que em algum momento ela faz essa... ela coloca 
muito próximo se eu não me engano... tristeza com a  noite... ou frio... não tem isso? Ou 
não? 
138. Talita: tem... porque neva e ela não tem tempo... de trazer...  
139. Pesquisadora: será? vamos ver... 
140. Luciana: porque não tinha como fazer o sol... ‘dias e dias... a neve caia la fora não 
tinha tempo de chamar o sol’ 
141. Pesquisadora: a neve...  
142. Luciana: ‘a noite chegava e ela não tinha tempo de arrematar o dia...’ 
143. Camila: arrematar o dia... af! Se a gente tivesse trinta encontro desse livro a gente 
morre no final... porque cada palavra 
144. Pesquisadora: e ai/ ela não tá mais conectada com esse ciclo...  Como vocês vêm 
isso de arrematar o dia? 
145. Carla: se ela não tinha tempo será que pra ela todos os dias não estavam sendo 
iguais? Se ele não tem começo nem fim... Tudo pra ela é igual... Tanto faz... Passa que 
ela não tá mais... 
146. Pesquisadora: ela não mais conectada com esse ciclo... isso tem a ver talvez com 
o início que a Carla... tinha dito... ela tinha um certo domínio... do tempo...  
147. Camila: a relação do dia e da noite... tem tudo a ver com a natureza 
148. Carla: ela ouvia o amanhecer chegar... acordava para tecer... ela tinha total 
conexão né... ai ela perde essa conexão 
149. Pesquisadora: eu acho realmente intrigante dela tá solitária... quer dizer ela tem 
uma vida vamos dizer... totalmente satisfeita consigo mesma mas isso também gera... 
uma solidão... a solidão causa nela a tristeza... não... tem um momento que ela... não é a 
solidão... ela sente falta...  
150. Talita: no começo nada faltava... ai depois de repente... ela sente falta não é isso...  
151. Carla: ela trouxe o tempo em que ela própria se sentiu sozinha...  
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152. Talita: ela própria teceu... ‘tecendo tecendo ela própria se sentiu sozinha... e pela 
primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado...  
153. Pesquisadora: é foi isso mesmo 
154. Camila: ah... entendi... ela primeiro tece a solidão... ela significa... essa coisa que a 
gente ta jogando... com completude... da natureza e tal... ai ela significa isso como 
solidão... e ai ela vai atrás de alguém...  
155. Luciana: é uma construção social... ela poderia sentir solidão de qualquer coisa... 
ou de qualquer outra pessoa... mas socialmente o que a gente sente falta é do homem 
né... a mulher precisa ter o marido... ela precisa casar... ela precisa ter filho...  
156. Pesquisadora: precisa ter filho... senão não tá completa... 
157. Luciana: ai você é separada? 
158. Pesquisadora: e ele de olho nesse tecer né... nesse sentido é quase que um 
desencontro por parte dos dois né... primeiro que eu acho que aquilo que a Carla 
levantou... ela olhava pros filhos... e ele olhava pro tecer... Parece que agora talvez vocês 
falando e eu não tinha pensando... não tece um encontro... de um olhar o outro... teve um 
desencontro de interesses 
159. Camila: por isso que tem essa coisa de que ela pode encontrar alguém... que na 
verdade a gente também... é uma interpretação mas... ah... só sozinha que você tá feliz... 
não é isso né... na verdade a gente quer o outro... o filho ou... ou uma outra mulher... faz 
parte de você se significar... a ter o outro... agora que outro? Nos estamos falando aqui 
de que outro? Que relação? Mas essa coisa da completude é o tempo inteiro mesmo 
assim... Quando a gente se encontrou eu tava... Não tinha passado muito tempo... Mas o 
Ricardo tinha acabado de sair de casa... Eu contei pra vocês... Então a gente fica num 
cotidiano...  Independente no caso a gente tem as coisas... não tem briga... A gente tá 
ressignificando as nossas vidas separados e a vida da Clarice... Porque também é ela... 
Então é uma vida ideal é ter pai e mãe... mas ela tem né? O pai e mãe não tem a morte 
né? Essa morte enterrado e tal.. É uma outra... E ai a maior dificuldade agora é isso né... 
Então... ai você fica né... Ah mas ela dormia um dia aqui outro lá... Tá fazendo ela ficar 
confusa ou fazendo ela ficar feliz... Porque ela tá tendo o convívio... Então a gente fica o 
tempo inteiro nisso... Não tem muito o que dizer... Um mês... ainda não tem uma rotina... 
Ou tem? Mas a rotina ideal é essa não é essa tal? E ai ontem a gente teve uma conversa 
com ela de comportamento... de umas/como ela tá agindo... E na nossa fala reforçando... 
Por enquanto a gente/é papai e a mamãe que cuidam das coisas de você... Até pra 
reforçar que a gente tá lá né... Cuida... Ela tem quatro pra cinco né/ela acabou de fazer 
quatro na verdade... e ela convive com crianças de cinco... e as crianças/algumas mães 
tão fazendo festa de que pegam a vã os pais não vão... e a gente tá com aquela coisa e 
tal... e é supernormal... a gente teve que explicar pra ela e simplesmente tem cinco festas 
daqui até outubro... só que duas são assim... duas não... a gente tá explicando pra ela 
você vai no fulano fulano fulano... e não via no fulano fulano fulano... e explicar o 
porquê... ah porque a gente acha que os pais têm que ir juntos... ah ela pode pensar ah 
então a fulana não quer que os pais vão... que que tem a ver com o meu pai... então você 
começa... e a gente o tempo inteiro... nessa parte de contar pra ela... que não é fácil de 
explicar pra ela... até porque não é um... são quatro festas... e também isso nós... 
queremos... é uma coisa física... um dos dois vai estar presente... ness construção... que 
é social... porque o que a gente tá falando de uma coisa de vida inteira... mas a gente tá 
aqui tecendo... nossa relação com a leitura... a nossa relação de amizade... aqui por 
meio... a gente tá aqui porque adora isso... a gente tá se conectando com a Ariane por 
causa das coisas que é... essa sala é uma coisa tecida por ela... e a gente também tá... 
eu gosto disso... eu gosto daquilo... a gente tá o tempo inteiro fazendo isso pequeno... e 
as vezes alguém faz isso pra gente...  quando a gente é criança...  
160. Pesquisadora: vocês diz assim 
161. Camila: falei muitas coisas...  
162. Pesquisadora: a gente tece você falou... num primeiro momento... aqui é grande... 
na narrativa...  
163. Camila: uma vida 
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164. Pesquisadora: ela expande esse conceito de vida na narrativa... a todo momento a 
gente vive isso...  
165. Camila: pequenininho 
166. Pesquisadora: pequenininho... 
167. Camila: dos papeis eu acho... o seu papel... do papel na sociedade mesmo...  
168. Pesquisadora: cada um tem uma responsabilidade de criar episódios de vida...  
169. Luciana: é que nem microscópio que a gente vai do macro e do micro... Esses 
papeis eles vão tendo profundidade... do quanto é o seu papel na vida da Clarice... o 
quanto o restante na vida dela...   
170. Camila: o presidente da Republica... você vai comparar o “Fora Temer” com o que 
ele faz pensando a educação no mundo... e pensando a educação do menino né... Não 
vai ter como comparar né 
171. Luciana: mas você faz isso de alguma forma... numa escala menor... no momento 
que a gente tava discutindo aqui o que que a gente acha sobre o currículo... e o momento 
que a gente tava aqui... senão fosse por isso... a gente não tava aqui... Mas eu achei 
muito curioso depois... vendo aqui... no final das contas... essa parte que tá cinza tem 
uma renda... e a impressão que dá é que uma única coisa de fato tem uma questão de 
que menos artesanal né... porque todo resto é construído... você percebe que tem uma 
riqueza de detalhes... de cores e... parece muito mais bem feito...  
172. Talita: mais artificial essa parte dessa renda né...  
173. Luciana: uma renda que você compra em qualquer lugar... pronta... de um outro 
tecido... 
174. Pesquisadora: você vai fazendo... quase que você vai colocando...  
175. Luciana: de forma automática 
176. Pesquisadora: de forma automática 
177. Carla: mas tem renda artesanal... vocês tão achando que na página ela tá 
parecendo mais artificial? 
178. Luciana: acho... acho que é uma renda... que eu consigo comprar em qualquer 
lugar... eu  entendo que tem rendas que são bem elaboradas... que são feitas a mão... 
não é o caso... eu acho que ela tem uma cara de renda que eu vou ali no armarinho e 
vou conseguir comprar uma igual 
179. Carla: me deu uma impressão... assim... que essa parte é mais delicada... e que 
remete à tristeza... que é a parte mais sensível... de repente... mais difícil de lidar... 
porque renda é muito delicada... as outras já são mais... como que se fala... Rusticas? 
180. Camila: Brutas?  
181. Pesquisadora: parece mais um tecido tramado... começa a ver as linhas... 
182. Carla: é rustico mas é mais resistente né...   
183. Pesquisadora: evidencia essa trama de linhas...  
184. Luciana: mas um desenho desse aqui por exemplo... assim eu não consigo 
comprar... meu raciocínio é assim ainda que seja uma forma delicada... eu concordo 
contigo... tem um padrão também... tá repetindo... que tá no automático... 
185. Camila: como se ela tivesse... herdado isso de fora assim... herdado coloca ali 
186. Luciana: não... tem um momento que você não sabe muito o que fazer? ai você 
meio que fica no ponto morto? Que a gente brinca usando a história do carro? Você fica 
ali pra... enquanto sua cabeça tá trabalhando... o resto tá indo no automático... 
187. Carla: automático... 
188. Luciana: de uma forma mais automática pra você relaborar e reinterpretar... aquilo 
que vai fazer... e ai é a hora que ela dá o pulo do gato... [em homenagem a presença de 
Lotus no nosso lugar]... Ai tudo volta... vai pro cinza e pro azul e começa a ficar colorido...  
189. Pesquisadora: ela volta mais pra esse estado de plenitude né... 
190. Luciana: esse período de hibernação que tem né... aparentemente ela pode tá 
mais tranquila...  
191. Camila: isso é o avesso? 
192. Pesquisadora: eu não vi como um avesso... eu não entendi direito... 
193. Luciana: o que você tá chamando exatamente de avesso: 
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194. Camila: é o jardim ou é o avesso? 
195. Pesquisadora: um tecido... um pedaço de pano... Parece que não fizeram 
totalmente né... 
196. Carla: é a hora que ela ta destecendo 
197. Camila: tá soltando né... “destecia os cavalos... as carruagens... as estrebarias e os 
jardins...” 
198. Carla: e se você reparar só nela... na Tecelã e no começo... ela tá descalça... tá de 
cabelo solto... ela continua descalça de cabelo solto... depois quando ela encontra com 
ele... e tá tecendo pra ele ela já tá com uma fitinha no cabelo...  
199. Pesquisadora: tá de vestido né 
200. Carla: tá de vestidinho né... mais arrumado e tal... depois quando ela tá 
destecendo... quando ela resolve destecer ela já tá... sem roupa né 
201. Camila: se despindo... 
202. Carla: se despindo de...  
203. Camila: do que ela criou...  
204. Carla: ai no final ela já... tá totalmente 
205. Luciana: aqui só aparece a mão dela... o cabelo dela... e o curioso que agora dá 
pra ver que tem dois bonequinhos... 
206. Carla: os animaizinhos? 
207. Luciana: não... tem um bonequinho mesmo...  
208. Carla: ah... tô vendo...  
209. Talita: é mesmo 
210. Camila: será que são os filhos? 
211. Carla: mas o que será isso minha gente? (risadas)  
212. Pesquisadora: ah Talita... uma coisa que eu esqueci de te perguntar... mas como 
seria destecer os filhos? O que você pensou? Você pensou alguma coisa que lhe trouxe 
um pesar 
213. Talita: pois é... 
214. Camila: deles não existirem...  
215. Luciana: parece uma coisa femini/por isso que eu falo é uma coisa de feminino e 
feminista  
216. Carla: é feminista e feminino 
217. Luciana: feminino e feminista... as duas coisas juntas... porque que... não tô 
falando que são todos né... a construção histórica é de que o homem consegue desfazer 
o filho... destecer o filho... de forma muito mais fácil que a mulher... inclusive quem teceu 
foi ela... não sozinha... mas quem teceu foi ela...  
218. Carla: mas porque ela não pode destecer tudo e não destecer os filhos? Não 
poderia? 
219. Talita: bom porque... pelo menos no tear... foi assim né... você vai destecendo...  
220. Carla: você é obrigada a desfazer tudo... 
221. Talita: tanto é que ela desteceu os serventes também... os estábulos...  
222. Carla: e tem uma ordem certa... que ela faz tudo de traz pra frente... Agora esses 
bonequinhos aqui... Gente... que que é isso? 
223. Talita: será que eram os servos?  
224. Pesquisadora: ah eu acho que é isso... é verdade... são os criados... o Castelo...  
225. Carla: que eles cuidam dos estábulos...  Ai, gente que susto! 
226. Talita: é porque quando ela fala que queria ter filho... e que/se ele pensou nisso 
logo ele descartou... ai isso ficou na minha cabeça... quando ela foi destecendo... Se ela 
tivesse tido filho... a história seria outra... porque senão ela desteceria...  
227. Carla: ela teria aguentado né 
228. Camila: e é aquela coisa que a gente falou da outra vez... a história é a historia 
né... os filhos são o que são porque são filhos de fulano né... do que você viveu 
229. Pesquisadora: de acordo com as circunstâncias...  
230. Camila: acho que a gente até foi pra uma coisa... a gente tá com uma simbologia... 
do homem no extremo... da má companhia né...  
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231. Talita: da vilania... que vocês falaram né... mas porque será que ela destece a 
noite... por que que ela tentou conversar com ela... e ai vocês falaram... talvez ele fosse 
violento e que talvez de fato... acontecesse muito né... autoritário... violento... e ai ela... 
232. Camila: porque ela quer que ele desapareça 
233. Talita: e ela na calada da noite...  
234. Pesquisadora: uma violência que às vezes não é física mas pode ser simbólica...  
235. Carla: ele faz uma pergunta ele mesmo responde e ele mesmo obriga fazer... ‘Mas 
por que termos uma casa se podemos ter um palácio?’ Não, quero de pedra tal com não 
sei o quê... Não tem diálogo... Não tem conversa... Então perai que eu vou te destecer 
agorinha... enquanto você dorme...  
236. Pesquisadora: mais algum ponto gente que vocês querem/ que ficou... que vocês 
querem... que vocês foram... que nesse período que vocês ficaram... voltaram... por 
exemplo a Talita falou que ficou com esse incomodo pessoal... de que é os filhos... e qual 
era o outro mesmo Talita... 
237. Talita: o fato de que a vida assim... Até trouxe um poema pra vocês dessa poeta... 
E ela vai falando que tudo... Não porque assim o que ela fala é muito... quando eu fiz o 
diário... eu lembrei desse poema... Só que eu não lembrava exatamente do que ela tinha 
falado no poema e é::: porque que ela fala que a vida da gente... é na hora... é batata 
assim né... então... o que você faz.. o que você fez... a parte mais importante eu sempre 
esqueço (risadas)... “e o que quer que eu faça...  vai se transformar para sempre naquilo 
que fiz”... a vida da gente... você não consegue voltar atrás... você pode até voltar... no 
caso você voltar a sua essência... que é o que acabou me acalmando com a leitura... 
porque você vai se construindo... com tudo... então assim...  
238. Pesquisadora: entendo... o que você fez já foi e você pode te trazer marcas...  
239. Talita: tanto pro bem quanto pro mal... e no caso da Tecelã foi muito forte... e ela 
foi entrando numa tristeza que até nevava... a natureza parece que tava sofrendo com 
ela... né 
240. Pesquisadora: sim... 
241. Talita: então eu vi muito... por esse lado de sofrimento.. 
242. Pesquisadora: sim... eu também fiquei 
243. Talita: e depois... quando termina...  da um alivio né... a vida pode ser diferente... 
você pode mudar... você pode destecer coisas que você teceu... que você não gostou... 
só que claro que fica uma marca... a lembrança... você pode crescer... você pode ficar 
melhor... acho que foi você que falou 
244. Pesquisadora: mais sábia... 
245. Carla: da experiência também... 
246. Luciana: quando você destece fica a marca do furinho né... da trama... e quando 
você tira... depois de algum tempo alguns ficam né... uma marca tênue... outras com o 
tempo quando você vai lavando... elas voltam ao normal...  
247. Pesquisadora: sei lá como a cicatriz da vida 
248. Camila: tem aquela parábola da tábua né 
249. Luciana: que é...  
250. Camila: que era um menino que aprontava muito... e ai a mãe fala eu vou por 
uma... tabua... e eu vou por um prego... pra cada coisa ruim que você faz... cada 
maldade... cada não sei o quê... e ai ela vai pondo vai pondo vai pondo... ai chega um 
momento que ele... eu não lembro se ele resolve... enfim... alguma coisa faz ele fazer 
ações boas... ele para... e ela fala... pra cada ação boa eu vou tirar um prego... ai quando 
acaba... 
251. Pesquisadora: tudo marcado... do tipo 
252. Camila: por que ele fica todo feliz... resolvi... supermoralista... minha avô contava 
pro meu pai... que contou pros meu irmãos... que minha mãe contava essa história... e eu 
sei que é verdade... eu fiz muita coisa que eu sei que não da pra voltar atrás... 
253. Pesquisadora: mas ao mesmo tempo é importante né... um moralismo que... 
254. Camila: sim... que é real...é fato 
255. Carla: que tem consequências... 
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256. Pesquisadora: tem uma frase do Guimarães Rosa... Viver é muito perigoso... não 
é isso que ele fala... Tem coisas que ficam e não é todo mundo que depois... se 
recuperar e... eu também tenho essa sensação sabe... de quando acabar... e se ela não 
conseguir.. e se foi marcas profundas... a ponto de ter criado um trauma... 
257. Carla: ninguém passa por uma experiência dessa sem mudar né 
258. Camila: e lidar né... não é por causa disso que você vai falar... agora... que é isso 
que também se pensa... agora não tem mais como voltar...  
259. Pesquisadora: não vou trabalhar mais em mim isso... não vou tentar de novo... 
260. Carla: aquela coisa... ninguém passa duas vezes pelo mesmo rio... 
261. Camila: tem uma carta que a Clarice escreve pra irmã... 
262. Pesquisadora: que é a escritora também? 
263. Camila: não sei... ela tá na Suiça... [procurando o texto de Clarice na internet] 
264. Pesquisadora: bom meninas... então enquanto a Cris tá procurando o que que a 
Clarice... escreveu pra irmã dela... vocês querem colocar mais uma questão...  
265. Carla: uma coisa que eu tinha... que mudou... dessa leitura pra essa leitura... foi a 
questão que eu comentei... que antes eu  via muito como só um texto feminista... ai eu 
comecei a ver como um texto feminista e feminino... principalmente por causa da questão 
da deusa mãe... do poder da natureza... da mulher no centro adorada... e a questão dos 
filhos... 
266. Pesquisadora: e solitária quase... digo... que ela ainda tá... tava num estado 
muito... numa polaridade só... não tinha a polaridade masculina... aquilo que a Cris 
disse... pensando agora nessa questão da sociedade... que a gente falou não negar a 
outra polaridade... você tinha falado do executivo... você tinha trazido essa questão do 
executivo de trazer essa vida... urbana... eu vou dar esse nome dessa cultura que veio 
com o patriarcado... fazer.. do ter... das leis... das regras 
267. Carla: do capitalismo... 
268. Pesquisadora: do capitalismo... patriarcal nesse sentido... e quando foi ter esse 
encontro... esse encontro foi...é complexo... porque não foi um encontro de alteridade... 
de troca... 
269. Carla: de imposição 
270. Pesquisadora: de brigas... de incompletude... agora pensando nessa linha... eu 
fico pensnado... será que na nossa consciência de ser humano... com as leituras que 
vocês fizeram... agora me veio a mente... sera que a gente também ainda não 
conseguiu... fechar isso na nossa historia? Digo.. isso... esses princípios... de forma 
harmoniosa... esse principio feminino... e esse outro 
271. Carla: acho que a gente ta muito longe 
272. Pesquisadora: sera que ainda não tem essa disputa? Não tá integrado de um jeito 
harmonioso... e não tem uma resposta... e talvez esse conto... mostra que isso é uma 
construção de consciência que não foi feita... pensando um pouco nisso assim... isso me 
faz pensar... tem uma coisa do feminista...  
273. Carla: que até mesmo o fato... das pessoas acharem ainda assim... que é o 
contrario do machismo... ainda tá muito nesse conflito... muito grande... a harmonização 
vai demorar ainda um pouquinho... ainda tá na questão do choque...  
274. Luciana: porque o feminino tá completamente dentro do feminismo... é justamente 
o resgate da mãe natureza... dessa deusa mater que a gente precisa... aprender a 
respeitar essa natureza... e também se colocar perante... essa violência... suscetível que 
a gente tem que ela em algum momento tem coragem de assumir... que esse papel não é 
mais o dela né... ela pode se colocar de outra forma... casa de novo... enfim... ela pode 
fazer o que ela quiser... mas que ela tem o direito... que ela sabe pode fazer o que ela 
quiser... inclusive... 
275. Luciana: não estar...  
276. Carla: você tem o direito de opinar... de saber o que é melhor pra si... 
277. Luciana: inclusive quando a gente fala... ela já ta nua... quer coisa mais simbólica 
que do que a mulher estar nua... historicamente ne 
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278. Pesquisadora: que fica com essa incógnita como que ela vai ser o próximo 
masculino... se você para pra pensar.. ela é que gera... ela é quase uma deusa... me dá 
essa sensação... que ela é uma mulher... tem uma coisa que ela fala ela é meio deusa... 
meio Medeia... 
279. Carla: meio deusa mae 
280. Pesquisadora: eu penso muito na historia da Medeia assim... ela era a rainha...  
281. Carla: uma bruxa 
282. Pesquisadora: uma bruxa muito ligada a Terra.. Não sei se vocês assistiram o 
filme do Lars Von Trier... Do Pasolini é ótimo... Do Lars Von Trier... muito bom... a 
primeira cena é ela deitada... no chão... e ela se agarra assim na terra... quando ela é 
traída... pelo Teseu... que fica com outra... 
283. Talita: é... 
284. Pesquisadora: ele chega perto do poder dela... consegue o Velocino de Ouro... 
depois ela  
285. Carla: não é a Medeia que assassina os filhos pra fazer ele sofrer? 
286. Luciana: gente essa daqui ia destecer os filhos do sujeito e ele ia... 
287. Carla: e os filhos seria destecidos depois... como ela sempre segue a ordem... ela 
ia destecer o filho primeiro... ele ia sofrer e depois...ela ia destecer ele... se é que ele ia 
sofrer... 
288. Talita: ela teria que destecer o filho pra destecer ele... ele é a ultima coisa 
289. Pesquisadora: no caso da Medeia ela deixa pra sofrer... ela não é punida pelos 
deuses...  
290. Carla: eles dão razão a ela 
291. Pesquisadora: eles no final deixam ela fugir... não é? Você que é boa de teatro?  
292. Luciana: eu tenho umas lacunas...  
293. Pesquisadora: eles deixam ela subir/sumir no carro do sol... que é o Apolo...tudo 
isso me pensou que ela gerou... e o final fica ela vai ter que tecer um novo masculino... e 
ainda pensando nisso... 
294. Camila: isso que você falou dela tecer um novo masculino...  
295. Pesquisadora: ela vai ter que gerar um novo tipo de masculino... 
296. Camila: que é o que a gente tá fazendo... porque ai o que você falou lá... que faz 
um tempinho agora... que eu pensei isso... a gente... que eu falo a sociedade... o modelo 
do homem da mulher... pensando... no homem e da mulher so... sem entrar... como ele 
também... paternidade e outras coisas... que ele não é o machista... ou o que a gente 
né... nomeou assim né... porqque o masculino é outro... como a mulher pra não ser... 
conseguir... ou pra se equiparar ao que ele tá vivendo... ou que ele conquistou também 
não precisa ser este machista...  
297. Pesquisadora: sabe que agora você falando isso e com a discussão me veio um 
insight... talvez o maior desafio não seja a gente se colocar mais... porque a gente já 
sabe se colocar... mas conseguir ter uma visão clara... de um novo masculino... porque 
ontem eu compartilhei no facebook uma menina que ela fez um filme... em que ela 
entrevistou vários caras no documentário pra ver como eles olhavam a mulher... e ela 
ficou muito é::: amedrontada até... quando ela viu que o olhar do homem é muito 
dominador... e até na questão do objeto sexual... de ver a mulher apenas como um objeto 
sexual... Ela saiu... Depois que ela fez esse documentário... Muito amedrontada... Então 
assim... agora pensando nisso... Talvez a questão que nos cabe... na sociedade assim... 
na experiência humana... é gerar uma nova imagem do masculino... da mulher... o 
homem não sabe agir de outro jeito... tem a questão do se impor... tem isso...  
298. Camila: como a mulher tá tecendo isso... 
299. Pesquisadora: como a mulher vai tecer isso... tá no feminino também 
300. Camila: as mães que criam machistas né... tem coisa mais absurda... não querer 
julgar... mais incoerente... do que.... 
301. Carla: mas tem muita mulher machista mesmo...  
302. Camila: mas tem coisa mais incoerente do que mulher machista... 
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303. Pesquisadora: não querer julgar mas tem muita mulher que tira proveito dessa 
situação... é quase uma traição 
304. Camila: do outro cuidar...  
305. Pesquisadora: de se colocar numa situação.... uma liberdade... você lidar com o 
seu corpo... você fazer o que você quer... mas muitas vezes que tira-se proveito de 
situações... não tô julgando moralmente...  
306. Camila: não ta sofrendo 
307. Pesquisadora: ela entra na logica e tira proveito... Acho que a Luisa Escorel 
escreveu... a filha do Antonio Candido... ela tem uns livros muito legais... ela tem um blog 
e ela fala... sobre a questão do feminino e ai... em determinado momento... ela fala isso 
que eu não tinha nunca prestado atenção... mas que é possível que muita mulher tire 
proveito disso... isso é legal porque nos responsabiliza...  
308. Luciana: mas em que momento a gente não vai ter o poder de escolha né... eu 
quero ser isso mesmo né...  
309. Pesquisadora: sim... 
310. Luciana: eu lembro que saiu aquela história da ‘bela, recata e do lar’... a minha 
mãe ficou muito chateada... por exemplo porque... ela fez... eu não sei que parte dela 
fez... foi uma escolha ou ausência de escolha... mas ela não se arrepende... quer dizer 
ela se arrepende durante algum tempo de ter negado um caminho que ela gostaria ter 
feito... ela queria ter feito faculdade... quando ela casou... ela mudou pra São Paulo... 
mudou toda a vida dela... por conta do marido... na sequencia ela teve praticamente três 
filhas coladas uma na outra... Então ela subjugou aquilo que ela gostaria de ser... Mas ela 
também não nega que foi importante aquilo... Ela não desteceu...  
311. Camila: então mas o que eu acho que o “Bela Recata e do Lar” são três palavras... 
E na verdade o que a gente mais discute... mais no sentido de quantidade... é o “do lar”... 
isso eu sei porque na Crescer eu vivi isso muito e fui criada por uma “do lar” e a minha 
irmã... que foi... terminou... ou tá terminando minha criação... Ela ainda me educa... Ela 
também em algum momento... e até mesmo antes da minha mãe morrer... Ela nem sabia 
que ela ia me herdar ainda... Mas ela parou de trabalhar... Para ficar só cuidando da 
Marina e tal... O trabalho pra ela não tinha presença pra... na questão... que minha irmã é 
virou dona de casa... cuidou de mim... tararã... agora cuida do neto... tararã... mas ela é 
uma mulher muito forte... no sentido até difícil... geniosa... então é uma relação louca... 
porque... meu cunha/ela não tem... ela não sabe nada de banco... meu cunhado cuida 
tudo... ele tem uma empresa e tal e cuida tudo... so que meu cunhado não faz nada se 
minha irmã não concordar... eu fico o tempo inteiro assim... nesse vai e volta que não se 
encaixa... nessa coisa do... eu acho que tem várias coisas que faltaram ali porque o 
propósito dela agora tá meio diluído... recuperou um pouco com nascimento da minha 
filha e do filho da minha sobrinha... é uma coisa... mas é uma mulher muito forte... é 
muito curioso... porque umas coisas o meu cunhado domina... controlador... e outras 
coisas é ela né... e tem coisas que ela realmente não sabe... tem coisas que ela tem o 
poder e ele tem o poder... e você fica nessa confusão... porque a gente discute isso como 
valor... e as vezes a mulher trabalha ou... e é menos feminina feminista do que... é muito 
doido isso... 
312. Luciana: eu to falando que neste caso ela ficou porque não entende... parece que 
aquilo que de forma rasteira... tem uma coisa mais profunda... ou mítica... mas quando a 
gente tá falando de questões sociais... e o que a pretensamente a revista queria falar... 
exclui essas mulheres que são provavelmente as nossas mães... ou que foram nossas 
avós... e que não se sentem respeitadas... nesse momento...  
313. Pesquisadora: mas acho que no casa da revista parecia que ela queria perpetuar.. 
314. Luciana: tem várias questões ai que a gente nem vai entrar no mérito...  
315. Camila: como é aquela matéria do UOL do vestido... que é um contexto surreal 
como texto... que eu ficava...  
316. Carla: vestido... que vestido? 
317. Camila: o vestido que ela tava usando no dia 7 de setembro... a mulher do Temer... 
o UOL fez uma matéria... eu não consegui chegar... um texto sobre moda... eles 
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quiseram fazer... um texto falando quanto o vestido... passava uma mensagem... só que 
eu não sei  bastidor nenhum... uma mensagem de 
318. Pesquisadora: de pureza 
319. Camila: de pureza... que era branco... tinha uma coisa leve... o peito/não como 
chama 
320. Luciana: decote... 
321. Camila: não o decote... 
322. Todos: o colo 
323. Camila: o colo parecendo pouco... tal não sei o quê... tinha toda uma coisa... 
então... era um texto surreal... como texto de não ter lé com crê... que ai não ficou claro... 
eu não sei soube de nada... não sei se foi encomendado... um texto sobre moda... ou se 
era um texto político... se era uma crítica ou se era a favor... eu sei que esse texto virou o 
top one dos mais lidos do uol...  e ai geraram outras polêmicas e tal assim... e num 
sentido de... qual a importância de se falar sobre isso ... e realmente o que ela tava 
querendo com aquele vestido... você fica entre uma coisa e outra que o texto não 
conseguiu dar... mas todo mundo leu... porque todo mundo queria saber... sobre... 
alguma coisa a gente... tava querendo ler 
324. Pesquisadora: entender... 
325. Camila: todo mundo... da gente até a mãe da Luciana... que raios é isso? O que 
significa ter renda ou não ter renda não sei o quê... foi uma coisa que eu acho que como 
ficou... por exemplo o pessoal... tinha um amigo do amigo cabeça... que é nos que 
fazemos essas coisas terem cliques... então mas a gente não tá falando de uma valeska 
poposuda... tá falando de uma pessoa que tem... o papel dela tem um significado... que 
tá criando um negócio que se chama “criança feliz” né... é grave... o que ela tá fazendo...  
326. Luciana: é porque essas primeiras damas têm essa característica de cuidarem de 
projetos sociais...  
327. Carla: social 
328. Luciana: mais isso tudo é muito simbólico... da mesma forma que a gente acabou 
de falar do livro... que vem de chapéu com a pena... com a pluma... com o sapato... a 
gente continua... com a cor... se aparece mais se aparece menos... se é justo se é 
estruturado...  
329. Pesquisadora: é quase que como uma representação 
330. Camila: e ela como uma modelo né...  
331. Pesquisadora: da mulher do feminino... ah Cris antes de terminar fala sobre o que 
você achou... essa carta... 
332. Camila: é uma carta... dela pra irmã... ela tá na Suiça... so um comecinho assim... é 
uma carta curta mas vou ler... ela põe assim: “não pense que a pessoa... tem tanta força 
assim... a ponto de levar qualquer espécie de vida... e continuar a mesma... até cortar os 
defeitos pode se perigoso... nunca se sabe qual defeito que sustenta o nosso edifício 
inteiro” 
333. Carla: eu vi essa frase no facebook mas como tem uma epidemia de Clarice... 
Tudo é dela... Até as frases da bíblia são dela...  
334. Camila: e a Rocco lançou um livro só de frases dela... que é pro pessoal... fazer 
certinho... no facebook e mesmo assim ainda tem...  
335. Pesquisadora: essa coisa da marca que fica 
336. Camila: quais são... a gente vai tirar tudo... e se a gente desmoronar... 
337. Luciana: e o que que deixa de ser a Cris... o que que deixa de ser a Talita...  
338. Pesquisadora: minha terapeuta falou essa frase pra mim... essa citação... “Para... 
é melhor deixar ai... não vamo mexer... deixa ai...” (risadas) 
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Diário de leitura: A Moça Tecelã, de Marina Colasanti 
Participante: Talita 
Datas da elaboração: 23 de agosto de 2016, com alguns acréscimos entre colchetes em 20 
de setembro de 2016. 

 

Sai da vivência meio triste comigo mesma, pensando que a idade me tirara a 
confiança em recomeços. A narrativa [“A moça tecelã”] termina com a tecelã desfazendo 
tudo o que havia tecido – palácio, tesouros, serventes, maridos – e voltando à condição 
inicial, de quando era solteira, e vivia numa casinha modesta, mas charmosa, e tecia apenas 
o básico para seu dia a dia, e era feliz assim. 

Não tenho dúvidas que é possível recomeçar sempre. [Minha história profissional é 
feita de recomeços: durante dez anos fui engenheira, fiz mestrado na área e dei aulas; 
insatisfeita, me transmutei nem professora de inglês, por 4 anos; há 16 anos me transmutei 
novamente, desta vez para tradutora; aos 54 entrei num doutorado em tradução, minha 
atividade maior hoje em dia]. Mas a experiência hoje me diz que não se volta mais ao que 
se foi – como “A Moça Tecelã” parecia nos fazer crer. Somos transformados pelo que 
vivemos, e minha própria interpretação da narrativa me dizia isso. Senti que, quando mais 
joevem, eu certamente “compraria” o final aparentemente reconfortador, que parece nos 
dizer “se as decisões que você tomou não lhe fizeram bem, destome-as e tudo voltará a ser 
como antes”. A gente aprende, com a vida, que não se volta à estaca zero. [Ou, ao menos, 
foi o que aprendi]. Sim, é possível mudar de ideia, e voltar atrás nas decisões tomadas, e 
tomar outras decisões, claro, mas o que passou, nunca passa por inteiro. O que se fez, fica 
feito. Como disse a poeta polonesa, Nobel da literatura, de nome difícil [Wislawa 
Szymborska], “o que fiz um dia será para sempre aquilo que fiz”. [Na verdade ela disse, 
lindamente, “E o que quer que eu faça, vai se transformar para sempre naquilo que fiz”, no 
poema “A vida na hora”]. 

Mas tergiverso. Quando, durante a vivência, arguentei que o final [o enredo] nos 
fazia crer que a tecelã nem sequer tentara argumentar com o marido sobre aquilo que ela 
não gostava [pois ela desteceu tudo na calada da noite, enquanto ele dormia], as meninas 
argumentaram corretamente que ela talvez não pudesse se manifestar contra ele, pois 
talvez ele fosse violento e autoritário. [Como são muitos homens, com suas mulheres, 
namoradas, filhas]. É a pura verdade. Concordei, mas, mesmo concordadndo, ainda não 
conseguia estar em paz com aquele final. 

E fiquei triste comigo mesma, porque queria ser otimista como Carla e Ca e Luciana, 
que leram o conto com visão otimista. Sim, eu também, da primeira vez que o li (cerca de 
um ano antes da vivência), fiquei feliz. Ia lendo e torcendo fervorosamente para ela 
conseguir destecr o marido a tempo. A tecelã, ao buscar um par para ser mais feliz, trouxera 
infelicidade para si mesma. Entendi que ela própria teria de buscar outro caminho, com os 
próprios oés, ou, no caso, as próprias mãos. No livro, esse caminho passava por anular tudo 
o que ela fizera enquando casada, inclusive anulando o marido. Isso me incomodava 
também porque pensei: E se ela tivesse tido filhos? Ela ia destecer os filhos? Na história ela 
não tinha tido filhos, e isso facilitava as coisas. 
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Um processo de separação, ou divórcio, muitas vezes leva a essa vontade de anular 
o que se viveu com o antigo par. Muitas mulheres passam a chamar o ex de “falecido”, 
exteriorizando o sentimento de luto que a separação lhes causa, como se elas fossem 
viúvas e o ex-marido tivesse morrido para elas, de fato. Entendo tudo isso, na minha família 
há mulheres assim, mas o fim continuava me incomodando, porque a vida real nos obriga a 
seguir tecendo. E então sempre me voltava à cabeça a pergunta da Ari: “Mas o que vocês 
acham que é esse tecer para ela?”, referindo-se à narradora repetir sobre a tecelã: “E tecer 
era tudo que ela fazia. Era tudo que ela queria fazer”. Não lembro se chegamos a responder 
à pergunta da Ari, mas lembro que Ca falou que ficou muito aflita com essa frase, pois 
imaginou a vida da tecelã uma chatice sem fim, sempre fazendo a mesma coisa. Não me 
pronunciei na hora (acho), mas eu mesma não tinha visto dessa forma. Eu tinha visto como 
algo prazeroso para ela, algo que fazia ela feliz. 

Voltei a reler o conto. Fiquei então com a sensação de que a primeira vez que a 
narradora diz isso (pois essa mesma frase é dita duas vezes na história), é sim em tom feliz. 
A tecelã tecia e queria tecer porque tecer a fazia feliz. Já na segunda vez que essa frase é 
dita, quando a tecelã já está casada e sucumbe às exigências do marido, a conotação é 
outra, a meu ver. A tecelã continua gostando de tecer, mas agora tecer passa a ser seu 
refúgio. Ela não tecia mais apenas por prazer, mas por consolo, autoexílio de algo 
desagradável, talvez. Foi então que percebi que o que ela tecia na primeira fase era tudo 
conectado com a natureza, e Luciana tinha chamado a atenção para isso, ao sugerir que a 
tecelã lhe lembrava Perséfone. Na hora da discussão fiquei pensando no mito de Perséfone 
e Deméter e não atentei para o que Luciana talvez quisesse dizer. Na segunda fase do 
conto, a tecelã já não tece em sintonia com a natureza, mas para agradar ao marido que 
deseja bens materiais; isso sufoca a sintonia da tecelã com a natureza vista na primeira 
parte do conto. A tecelã afasta-se de sua própria natureza, e nega-se. Ao negar-se, torna-se 
infeliz. 

Foi então que percebi que o conto poderia também abarcar essa leitura: a de ter 
ocorrido um distanciamento daquilo que seria a essência do ser. Digamos que a tecelã fosse 
uma escritora, sintonizada com seu mundo interior e fosse feliz com isso. Ao deixar-se 
seduzir pelo mercado e casar-se com ele [mercado], passa a escrever textos de acordo com 
os ditames desse mercado, afastando-se da sua natureza, de sua essência, de seu 
‘destino’, tornando-se infeliz, entristecida, tecida na tristeza. Ao dar-se conta disso, ela 
rompe com o mercado e volta a fazer aquilo que sempre lhe dera prazer: a contar histórias 
da maneira que bem quisesse, a escrever de acordo com a própria consciência. Ela volta à 
essência, retoma o caminho inicial, deixa de se preocupar com o mercado, de escrever para 
agradar o mercado. Essa leitura me apaziguou. [Assim, tecer pode ser qualquer coisa que 
nós dá prazer e que fazemos de forma criativa e em sintonia com o que somos, seja pintar, 
bordar, escrever, compor, cantar, atuar, tocar piano, cozinhar, ser mãe, estudar, dar aulas, 
correr, jogar, fazer ginástica, trabalhar fora qualquer coisa... simplemesnte viver, seguindo 
os próprios princípios. 

E uma volta à essência, por mais que a gente tenha se afastado dela durante a vida, 
é algo que acredito. Embora todas as leituras feitas antes sejam possíveos e eu tenha 
concordado com elas [por exemplo, a tecelã poder refazer sua vida ao lado de outro menos 
egocêntrico e ‘almofadinha’ rsrs], e embora eu saiba que nada é para sempre, e que toda 
pessoa tem direito a recomeçar sempre, a qualquer momento, foi a leitura da ‘volta à 
essência’ a que calou mais fundo em mim, que mais fez sentido pra mim. De certa forma, ao 
aceitá-la, voltei à minha essência, pois acredito, a despeito das forças contrárias ao 
“essencialismo”, que todos temos, sim, uma ‘essência’, e que, mesmo perdida, pode ser 
reencontrada, um dia. Ou talvez não seja bem uma essência, mas uma aspiração: quase 
como uma ‘missão’, ou um ‘destino’ a ser cumprido. Acreditar nisso é algo que me faz feliz.  

 
 



286 

ANEXO E – PARECER CONSUBSTANCIADO PUC-SP 
 

 

 
 



287 

 
 



288 

 
 



289 

 
 



290 

 
 


