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RESUMO 

 

Nesta pesquisa discorremos e analisamos o imaginário através da construção, transformação e, 

ou desconstrução dos símbolos e mitos, bem como analisamos os ritmos e imagens 

possibilitando a realização do efeito estético no poema narrativo A História da Aranha 

Leopoldina de Ana Luísa Amaral e a narrativa poética A Moça Tecelã de Marina Colasanti. 

Para realização desta dissertação utilizou-se o método de pesquisa bibliográfico de forma 

analítico-dedutiva. Inicialmente, demonstramos a trajetória, construção e evolução da 

Literatura à Obra de Arte Literária. Em seguida, traçamos um panorama da Literatura Infantil 

da sua gênese à contemporaneidade, questionando sua existência enquanto subgênero da 

Literatura, gênero para um leitor específico ou subliteratura. Esse assunto foi tratado com 

suporte teórico dos críticos Nelly Novaes Coelho, Antonio Candido de Mello e Souza e Regina 

Zilberman. Apresentamos, também, as obras e suas autoras, corpora desta dissertação. 

Símbolos e mitos foram analisados na visão mitocrítica sob a égide da teoria do imaginário de 

Gilbert Durant e Gaston Bachelard a fim de compreendermos a questão da atualização mítica e 

sua influência no efeito estético. Os ritmos e as imagens, com suporte teórico de Paul Valéry e 

Octavio Paz, foram analisados como agente de sedução, como instrumento poético e como 

recursos significativos que acentuam e propiciam a ocorrência do efeito estético. Finalizando a 

pesquisa, relatamos três casos verídicos que evidenciam a concretização do efeito estético. A 

Teoria do Efeito Estético discutida neste trabalho foi fundamentada em Wolfgang Iser.  

 

Palavras-chave: Efeito estético na literatura infantil.  Poema narrativo e imaginário.  

Imaginário na narrativa poética. Ritmo e imagens na literatura infantil. Ritmo na narrativa. 
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ABSTRACT 

 

In this research we analyze and analyze the imaginary through the construction, transformation 

and or deconstruction of the symbols and myths, as well as analyze the rhythms and images 

enabling the accomplishment of the aesthetic effect in the narrative poem The History of the 

Spider Leopoldina by Ana Luísa Amaral and the poetic narrative The Young Lady of Marina 

Colasanti. For the accomplishment of this dissertation the bibliographic research method was 

used in an analytic-deductive way. Initially we demonstrate the trajectory, construction and 

evolution of Literature to the Work of Literary Art. Next we draw an overview of Children's 

Literature; From its genesis to contemporaneity, questioning its existence as subgenre of 

literature, genre for a specific reader or subliterature. This subject is treated with theoretical 

support from the critics Nelly Novaes Coelho, Antonio Candido de Mello e Souza and Regina 

Zilberman. We also present the works and their authors, the body of this dissertation. Symbols 

and myths are analyzed in the mitochristic view under the aegis of the imaginary theory of 

Gilbert Durant and Gaston Bachelard in order to understand the question of mythic actualization 

and its influence on the aesthetic effect. The rhythms and images, with the theoretical support 

of Paul Valéry and Octavio Paz, are analyzed as an agent of seduction, as a poetic instrument 

and as significant resources that accentuate and favor the occurrence of the aesthetic effect. At 

the end of the research we report three real cases that show the concretization of the aesthetic 

effect. The Theory of Aesthetic Effect discussed in this paper was founded on Wolfgang Iser. 

 

Keywords: Aesthetic effect in children's literature. Narrative and imaginary poem. Imaginary 

in the poetic narrative. Rhythm and images in children's literature. Rhythm in the narrative. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O interesse pelo tema pesquisado é resultado da convivência intensa com crianças ao 

longo da vida e no trabalho fonoaudiológico, seja no Hospital das Clínicas da UFG, no 

consultório particular, em instituições públicas, como voluntária ou, ainda, em atendimento 

domiciliar a uma clientela de faixa etária diversificada. Inúmeros fatos emocionantes 

presenciei, compartilhei e vivi. Muitas situações envolveram a literatura infantil. Ela esteve 

presente em minha vida fazendo-me vivenciar intensas emoções. Aliado a isso, acrescento ainda 

que, nesses quase dois anos em que venho cursando o mestrado, outros fatos igualmente 

importantes ocorreram e motivaram o direcionamento desse estudo, inclusive a escolha de uma 

das obras que constitui o corpora desse trabalho dissertativo.  

No início do segundo semestre de 2015, eu não havia escolhido o texto que utilizaria 

para realizar minha dissertação. Andava sempre com o exemplar de alguma obra infantil que 

lia inúmeras vezes, nos intervalos do trabalho. Acreditava que precisava me apaixonar pela 

obra; que precisava entrar no texto e ele precisava entrar em mim de tal forma que eu não tivesse 

dúvida alguma quanto ao texto literário a ser estudado. Essa paixão seria o motivador para eu 

descobrir os menores detalhes artísticos da obra. 

Nesse percurso, um fato inusitado aconteceria e determinaria definitivamente um dos 

textos da minha pesquisa. Àquela época andava eu morrendo de amores pelas obras A História 

da Aranha Leopoldina e Como Tu da escritora portuguesa Ana Luísa Amaral. Esta autora eu 

conhecera no Congresso Mulher e Literatura/2015 em Caxias, cidade da região sul do país e 

tivera com ela grande afinidade, tendo a mesma me presenteado com um exemplar da última 

obra citada, ainda não lançada no Brasil. Mas, a verdade é que eu continuava indecisa quanto à 

escolha. Qual das obras? As duas? Não parecia haver diálogo entre elas. No entanto, tive o 

prazer de presenciar a ocorrência do efeito estético, de forma inusitada, em uma criança 

desconhecida, por conta de um exemplar de A História da Aranha Leopoldina que lhe 

emprestara. Esse fato detalhado constitui um relato de caso que será exposto, na íntegra, no 

último capítulo: Relato de Caso – Exemplificando o Efeito Estético. O fato ocorrido definiu 

meu objeto de pesquisa, as ideias fluíam rapidamente e em pouco tempo a escrita estava 

delineada. Mas... parecia que faltava alguma coisa.  

No início deste ano, quando apresentei publicamente minha pesquisa num evento da 

PUC/GO, que nomeio de pré-qualificação, as examinadoras externas que avaliaram meu 

trabalho sugeriram que eu repensasse a possibilidade de inserir a obra A Moça Tecelã, de 
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Marina Colasanti, pois, segundo elas, havia um diálogo riquíssimo entre as duas obras e a 

inserção da análise desta última enriqueceria e fortaleceria toda a teoria que eu já utilizara. Após 

a primeira leitura do texto, via internet, compreendi que aquela obra era o algo mais que faltava 

e que eu tanto procurara. Estava, assim, definido o corpora da minha pesquisa – A História da 

Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, uma tecendo arte e outra tecendo a vida. Eu, entre as 

duas, tecendo minha pesquisa.   

O estudo estrutura-se em três eixos temáticos inter-relacionados e, ao mesmo tempo, 

independentes, pois que um capítulo não depende do outro para ser compreendido. O primeiro 

– Pelos Caminhos da Literatura; Imaginando o Imaginário – Ritmos e Imagens constitui o 

segundo eixo e, no terceiro e último eixo, temos o Relato de Casos – exemplificando o efeito 

estético. 

Para a realização deste estudo dissertativo, utilizou-se o método de pesquisa 

bibliográfico na forma analítico-dedutiva das obras A História da Aranha Leopoldina, de Ana 

Luísa Amaral e A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Quanto ao suporte teórico, tem grande 

importância a Teoria do Imaginário de Gilbert Durand e Bachelard.  Os Ritmos e Imagens são 

analisados sob a égide de Paul Valéry e Octavio Paz e a Teoria do Efeito Estético foi 

fundamentada em Wolfgang Iser.  

Temos como objetivo geral discorrer e analisar o imaginário através da construção, 

transformação e, ou desconstrução dos símbolos e mitos, bem como analisar os ritmos e 

imagens presentes nas obras A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, possibilitando 

o alcance do efeito estético.  

Pelos Caminhos da Literatura ou primeiro eixo, compõe-se de conceitos, do contexto 

sócio-histórico e da amostragem das obras e suas respectivas autoras corpora dessa pesquisa. 

Esse primeiro eixo subdivide-se em cinco seções ou itens. No conjunto, essas seções versam 

sobre a trajetória, construção e evolução da Literatura desde que era considerada apenas como 

conhecimento e designava qualquer escrito e seu conteúdo à Arte Literária Contemporânea 

definida como criação artística, referente à linguagem verbal, plurissignificativa, atemporal e 

fundamentada no efeito estético. 
 

 
A literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os 

leitores; e só vive na medida em que estes a vivem decifrando-a, aceitando-a, 

deformando-a. A obra não é produto fixo unívoco ante qualquer público; nem este é 

passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que 

atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo de 

circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando no tempo 

(CANDIDO,1985, p.74). 
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Traçamos um panorama geral da literatura infantil, da sua gênese aos dias atuais, 

questionando sua existência enquanto subgênero da literatura ou gênero para um leitor 

específico. A primeira parte deste eixo terá como suporte teórico os críticos literários Nelly 

Novaes Coelho, Antonio Candido de Mello e Souza e Regina Zilberman, entre outros.  

Discorremos, ainda, nesta seção, sobre os aspectos da obra literária: poesia e prosa ou 

poema e narrativa como formas primárias e as subdivisões: poemas narrativos e narrativas 

poéticas.  Essas formas atualmente chamadas de formas intermediárias por alguns teóricos e 

por outros, denominadas subgêneros híbridos, rompem, assim, com a rigidez dos padrões 

inflexíveis do passado.  Como suporte teórico daquelas formas primárias, utilizaremos Paul 

Valéry, Octavio Paz e Gérard Genette. Direcionando para poema narrativo e narrativa poética 

como classificamos A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, respectivamente, 

fundamentamos o estudo em D’Onofrio Salvatore, Suzane Bernard e Donizete Pires. 

Encerrando a última seção do eixo Pelos Caminhos da Literatura, apresentamos a 

escritora portuguesa Ana Luísa Amaral, com enfoque biográfico, citando sua trajetória e obras, 

em especial A História da Aranha Leopoldina de que transcrevemos um pequeno resumo. 

Citamos Marina Colasanti, relembrando sua biografia e, igualmente, transcrevemos um rápido 

resumo de A Moça Tecelã. 

O Segundo eixo ou capítulo: Imaginando o Imaginário - Ritmos e Imagens refere-se ao 

recorte desse trabalho, pois explicitamos as teorias com ênfase na análise do corpora da 

pesquisa. Este capítulo está dividido em duas seções, a primeira: Imaginando o Imaginário e, a 

segunda: Ritmos e Imagens. 

Abordamos o imaginário, como mencionamos anteriormente, sob a égide de Gilbert 

Durant e Gaston Bachelard. O imaginário, segundo Durand (1997) significa o conjunto das 

atividades imaginativas que resultam na produção e reprodução de símbolos, mitos e arquétipos 

pelo ser humano e pelas intimações do meio. Assim sendo, analisaremos os símbolos e mitos 

encontrados em A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã. 

Ritmos e Imagens, segunda seção deste capítulo também se subdivide, para fins 

didáticos, em quatro subseções.  As duas primeiras referem-se à teoria e à análise dos ritmos 

encontrados em A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã. Eles são estudados e 

analisados em ambas as obras como agente de sedução, como instrumento poético e como 

recurso significativo que acentuam o efeito estético. As imagens, também divididas em duas 

subseções, referem-se à teoria e à análise das imagens nas referidas obras a partir da imagem-

símbolo do ato de tecer. 
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Na arte literária, verificamos a realização do ritmo através de recursos diversos. A 

combinação específica de determinados recursos sejam fonológicos, morfológicos ou 

semânticos vão imprimir ritmos distintos e ocorrem com frequência em A História da Aranha 

Leopoldina e A Moça Tecelã. Nas figuras sonoras, por exemplo, a escolha de fonemas 

específicos em detrimento de outros, bem como sua utilização em determinadas posições e em 

oposições, nos versos ou linhas, estrofes ou parágrafos, direcionarão o ritmo do texto. Como 

recursos morfológicos são utilizados determinados tempos verbais, sufixos etc., que 

proporcionam musicalidade ao texto. Há, ainda, a possibilidade da combinação desses 

elementos que podem sugerir desde uma intermitência de ações a uma interrupção brusca, como 

se brincassem com a sonoridade. Isso repercutirá em sensações auditivas mais ou menos 

agradáveis e imagens diversas.  
 

O ritmo é inseparável da frase: não é composto só de palavras soltas, nem é só medida 

ou quantidade silábica, acentos e pausas: é imagem e sentido. Ritmo, imagem e 

significado se apresentam simultaneamente em uma unidade indivisível e compacta: 

a frase poética, o verso (PAZ, 1976, p.13). 
 

Falar em imagens é pensar em recurso abstrato para produção da linguagem poética. 

Esse recurso abstrato é traduzido em expressões verbais que se chamam jogos de palavras, 

metáforas, alegorias etc. Segundo Octavio Paz, “imagem é toda forma verbal, frase ou conjunto 

de frases, que o poeta diz e que unidas compõem um poema” (1976, p.37). O ritmo também 

transmite imagens e, juntos, potencializam a ocorrência do efeito estético.  

Finalizamos o trabalho com o Relato de Casos – exemplificando o efeito estético. Neste 

eixo, discorremos sobre três casos ocorridos em nosso cotidiano que exemplificam literalmente 

o poder da imagem, do ritmo, do símbolo e a ocorrência do efeito estético no sujeito, em tempo 

imediato ou tardio, porém condicionado pelo texto e determinado pela relação texto-leitor, de 

alguma forma ocasionando uma transformação, um resultado intelectual e afetivo.   
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1 PELOS CAMINHOS DA LITERATURA 

 

Nosso objetivo neste primeiro capítulo é conceituar a literatura e discorrer sobre sua 

natureza e efeito estético referindo-nos à sua construção no processo social e histórico. 

Traçamos um panorama da Literatura Infantil, relatando sua trajetória e contextualizando-a no 

tempo e espaço. Questionamos e ressaltamos a importância da Literatura denominada infantil 

para todas as idades. 

No decorrer desse capítulo, referimo-nos aos aspectos da obra literária: poesia e prosa. 

Evidenciamos os gêneros lírico e narrativo e incluímos as formas denominadas intermediárias 

ou subgêneros híbridos: poema narrativo e narrativa poética, formas que caracterizam o corpora 

desse trabalho. 

Compreendemos ser oportuna a apresentação das autoras e as obras que constituem o 

objeto desta nossa pesquisa: Ana Luísa Amaral – A História da Aranha Leopoldina e Marina 

Colasanti – A Moça Tecelã. Falamos um pouco de cada uma das autoras e resumimos o 

conteúdo dessas obras.   

Encerramos o capítulo discorrendo sobre a Teoria do Efeito Estético após traçarmos um 

rápido comentário sobre as correntes literárias, do século XX aos dias atuais.  

 

1.1 Conceito, Natureza e Efeito Estético 

 

O termo literatura é polissêmico e remete-nos a inúmeros conceitos complexos e 

ambíguos. Ela é entendida, tradicionalmente, como arte verbal e, ao longo da história, sua 

conceituação tem sofrido variações significativas. O conceito de literatura construiu-se e 

constrói-se através de um processo que inclui, entre outros, o caráter social e histórico ao 

mesmo tempo. 

Derivado do latim litteratura, que significa letra, o termo estava inicialmente ligado ao 

conhecimento e às ciências em geral e designava o que estava escrito e o seu conteúdo. Era 

difundida pelos copistas e relacionava-se à capacidade de ler, de possuir conhecimento, 

erudição e ciência. No século XV, a literatura passou a ser produzida através dos textos 

impressos e, como o número de pessoas capazes de ler era insignificante, a literatura era atributo 

de poucos e, portanto, uma distinção social particular.  

Do século XV a XVIII, segundo Vitor Manuel de Aguiar e Silva (1997, p.36) há uma 

literature na língua inglesa, uma littérature, em francês, uma litteratura no italiano e uma 
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literatura em português. O uso desse termo, no entanto, estava muito longe de ter o caráter 

especializado atual. 

Naquela época, para designar os textos de caráter imaginativo, eram utilizadas palavras 

como poesia, verso e prosa, o que classificamos hoje como gêneros literários. Com o tempo, a 

literatura tornou-se uma categoria mais ampla e abrangente e a poesia restringiu-se apenas às 

composições de cunho imaginativo metrificadas. 

A ideia de literatura como uma arte particular, diferenciada das outras artes, ou seja, 

como uma categoria específica de criação artística, referente à linguagem verbal, relacionada à 

ideia de gosto e sensibilidade, passou a ser formulada a partir, principalmente, das convicções 

de Kant (2002) relacionada ao conceito de belo. O filósofo demonstrou que o belo não pode ser 

só o agradável, porque o prazer estético pode neutralizar o prazer sensível e vice-versa. O 

agradável provoca o desejo e está sujeito à predisposição do sujeito. O belo é sempre sensação 

subjetiva e desinteressada, não sendo determinado por nenhuma predisposição particular do 

sujeito. Kant dirá, a propósito, que o juízo sobre o agradável pressupõe o prazer provocado pelo 

objeto, enquanto o juízo sobre o belo é anterior ao prazer e condiciona-o.  

Por outro lado, a relação poesia e sensibilidade, ou seja, a arte caracterizada pela 

expressão de emoções e de sentimento (sensibilidade) é mais popular e mais antiga e possui a 

seguinte formulação: o poeta sente e estimula o leitor a sentir. É considerada como o primeiro 

método de compreensão do fazer poético. A sua melhor propositura está no Romantismo.  

A obra de arte, para Platão (2005), é um instrumento que deve transmitir uma mensagem 

filosófica, política e religiosa, ou documentar uma época, uma raça, uma sociedade ou uma 

personalidade. A obra de arte era o meio. Arte como estímulo emotivo. A poesia era considerada 

imitação que tinha como sua característica fundamental a participação emotiva. Nessa mesma 

linha de pensamento, Giambattista Vico (2005) considera que a poesia está ligada aos sentidos 

e às fantasias, isto é, poesia como participação emotiva: “O sublime trabalho da Poesia é o de 

dar sentido e paixão às coisas sem sentido”.  Theodor Lipps (2001), por exemplo, foi o defensor 

da teoria da empatia. Considerava, também, a poesia como estímulo, no qual está previsto a 

emoção do sujeito, a empatia e o objeto estético. A poesia tem a função de animar a 

materialidade bruta do mundo exterior. Tem a tarefa de tornar o mundo agradável e familiar ao 

homem. 

Do mesmo modo, a literatura era vista como representação, um entendimento de mundo 

e uma tomada de atitude diante dele. As atenções eram centralizadas em seu criador e na 

imitação da natureza, compreendida como cópia ou réplica, conforme Maurice-Jean Lefebve: 
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Existem, grosso modo, duas concepções da arte e da literatura. A primeira considera 

a arte como uma representação do mundo exterior, uma espécie de cópia, mas uma 

cópia à qual se admite, geralmente, que o artista acrescente alguma coisa de si mesmo: 

é a natureza vista através de um temperamento. A obra representa o mundo, mas é 

também uma visão do mundo e, finalmente, uma tomada de posição, quer dizer um 

juízo – mais ou menos sereno, mais ou menos apaixonado – emitido sobre o mundo. 

A beleza da obra resulta, então, de um lado, da originalidade da visão e, de outro, da 

adequação de sua linguagem às coisas expressas (1980, p.13). 

 

Podemos dizer que, nesta fase, a importância é dada ao autor da obra, na sua 

singularidade de enxergar o mundo e à sua capacidade de imitar, representando o real. Nesse 

conceito, não há preocupação com o leitor, nem tão pouco com o conteúdo enquanto arte. 

Aristóteles (2005) considerou a poesia como tendência à mimese que julgou inata em todos os 

homens e como sinal da tendência ao conhecimento. É a estética da suspensão do juízo. A obra 

de arte como fim. O objeto (arte) não deve reproduzir, mas recriar. A imitação poética não 

representa as coisas acontecidas realmente, mas as coisas possíveis conforme a verossimilhança 

e a necessidade.  

Para Benedito Croce (1967), a arte poética é intuição e expressão ao mesmo tempo, isto 

porque, o espírito não se intui senão fazendo, formando e expressando. Para ele, há uma relação 

solidária entre os elementos: intuição = expressão = estética = linguística. 

No século XIX, com os românticos, associa-se ao texto literário a valorização da 

liberdade criativa. A fantasia e o sentimento são muito valorizados, o que possibilita o 

aparecimento de obras carregadas de subjetivismo. Passa-se, a partir desta época, a valorizar a 

linguagem que nela se configura, isto é, como a literatura se realiza. No entanto, o caráter 

ficcional, entenda-se ficção como fingimento, ainda era considerado uma das características 

básicas do texto literário. 

No início do século XX, com o Formalismo Russo, o New Criticism Americano e a 

Estilística os textos literários passam a ser defendidos por possuírem características estruturais 

peculiares e diferenciados, viabilizando e legitimando uma definição referencial de literatura. 

Desta forma, tais correntes literárias propunham demonstrar o caráter literário de um texto a 

partir da observação de suas qualidades internas ou textuais. 

Para os Formalistas Russos, a linguagem literária é resultado de uma função específica 

da linguagem verbal – função poética, o que Tzvetan Todorov defende como “a literatura é uma 

linguagem não instrumental e seu valor reside nela própria” (TODOROV, 1978, p.18). Segundo 

o referido autor, o New Criticism também defende que “a função poética é a que coloca o acento 

sobre a própria mensagem” (TODOROV, 1978, p.18), enquanto que a Estilística promove o 

estudo de todas as operações internas do texto literário, servindo-se da semiótica, da gramática, 
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da sociolinguística ou da retórica. Preocupa-se com os efeitos produzidos pela linguagem que 

é utilizada num dado contexto e com um determinado fim. Assim, o objeto da ciência da 

literatura não é a literatura, mas a literariedade, isto é, o que faz de uma determinada obra ser 

literária. 

Na contemporaneidade, o ponto de discussão sobre o que é literatura desloca-se da 

esfera do texto e de suas propriedades referidas como peculiares e passa para a esfera do leitor.  

O caráter literário define-se, basicamente, por meio da recepção, das relações estabelecidas 

entre autor versus obra versus leitor e todos os meios de transmissão que os ligam. A literatura 

não teria uma natureza característica própria, ela é uma construção de sentidos propostos para 

a literariedade, que vai contribuir com o efeito estético da obra. 

No trecho abaixo, de Antonio Candido de Mello e Souza, podem-se observar a 

interdependência das obras e a dupla influência das obras sobre os leitores e dos leitores sobre 

os autores e, consequentemente, sobre as obras: 

 

A literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os 

leitores; e só vive na medida em que estes a vivem decifrando-a, aceitando-a, 

deformando-a. A obra não é produto fixo unívoco ante qualquer público; nem este é 

passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que 

atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo de 

circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando no tempo (1985, 

p.74). 

 

Desta relação compreende-se que um texto literário serve de argumento para outros 

textos literários que dialogam entre si. Um mesmo texto literário é compreendido de formas 

diversas por diferentes leitores. Assim, o texto atua sobre o leitor/receptor aguçando-lhe o senso 

crítico e a criatividade. O leitor, por sua vez, atua sobre o texto propiciando diferentes aspectos 

do mesmo, determinando sua plurissignificação – o que conhecemos como efeito estético e, 

finalmente, o autor atua sobre ambos. 

Se a literatura forma-se entre os espaços que unem autor-obra-leitor, esse pressuposto 

sociológico pode ser uma boa explicação teórica sobre o funcionamento e a construção da 

literatura bem como do efeito estético resultante.  

No ABC da Literatura, Ezra Weston Loomis Pound refere-se a dois critérios que fazem 

com que uma obra seja considerada verdadeiramente literária. Para ele, literatura é: “[...] 

linguagem carregada de significado até o máximo grau possível.” “Literatura é novidade que 

PERMANECE novidade” (POUND, 2002, p.32, 33). 

Nas afirmativas citadas, Ezra Pound ressalta a plurissignificação e atemporalidade como 

necessidades para que uma obra seja literária. A significação deve ser infinita, pois os leitores 
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a interpretarão de várias formas de acordo com sua competência e sua visão de mundo. E, 

independente da época em que é criada, a verdadeira obra literária será sempre atual para 

qualquer receptor. 

Nessa visão contemporânea, o texto literário é tratado como objeto de linguagem que se 

encontra a serviço da criação artística. Nele se situa a dimensão conotativa que é a chave da 

plurissignificação.  

Observemos a visão de Jean-Paul Sartre (2004) sobre o autor, aqui referido como poeta: 
 

 
O homem que fala está além das palavras, perto do objeto; o poeta está aquém. Para 

o primeiro, as palavras são domésticas; para o segundo, permanecem no estado 

selvagem. O poeta está fora da linguagem, vê as palavras do avesso, como se não 

permanecesse à condição humana. [...] Não sabendo servir-se da palavra como signo 

de um aspecto do mundo vê nela a imagem de um desses aspectos (SARTRE, 2004, 

p.14). 

 

Paul Sartre desmistifica a literatura tornando-a um ofício, cuja peculiaridade é a de lidar 

com a linguagem humana, em que o leitor, ao desvendar o objeto de leitura, também está 

realizando uma criação. Esse desvendamento, no entanto, não ocorre de maneira automática. 

Para ele, o leitor também se entrega no ato da leitura, ele imerge na obra, por isso ele é 

coparticipante desta mesma obra, notadamente uma referência ao efeito estético.   

Nesse novo panorama em que a arte literária está vinculada à interpretação da 

literariedade, a preocupação atual recai sobre como definir o grau de literariedade de uma obra.  

A literariedade está associada à combinação intencional de signos literários com o 

objetivo de produzir no leitor um encontro de prazer. Na sua função de produzir prazer e saber, 

ela implica o valor gramatical, construtivo, lógico, fonético, sonoro e rítmico. Desta forma, o 

autor utiliza os signos linguísticos fazendo resultar um sutil encadeamento, significações 

múltiplas e ambiguidades.  

Quanto maior a possibilidade de significados de uma obra, mais literária ela será. Elas 

não descrevem ou afirmam e, portanto, não são verdadeiras nem falsas. O texto literário é, ao 

mesmo tempo, um objeto linguístico e um objeto estético com multi ou plurissignificação, 

permitindo as múltiplas leituras da obra e possibilitando a sua atemporalidade. 

Essa forma contemporânea de definir a literariedade faz-nos crer que a arte da palavra 

transfigura o mundo, traduz imagens, portanto, é sugestão. Nesse sentido, a obra literária 

nomeia a existência das coisas por meio de metáforas que pluralizam os significados do 

silêncio, porque dizem o indizível e possuem uma sintaxe invisível. Esta sintaxe manifesta uma 
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plurissignificação e conduz o texto artístico para outras margens da linguagem, numa realização 

silenciosa do sentido figurado. É o silêncio do sentido e o grito do silêncio. 

A natureza e a função da literatura infantil têm algumas particularidades determinadas 

pela especificidade de seu destinatário. Sobre esse assunto, Nelly Novaes Coelho diz que: 
 

 
Literatura infantil é a abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser 

um instrumento de emoções, diversão ou prazer, desempenhado pelas histórias, mitos, 

lendas, poemas, contos, teatro etc., criadas pela imaginação poética, ao nível da mente 

infantil, que objetiva a educação integral da criança, propiciando-lhe a educação 

humanística e ajudando-a na formação de seu próprio estilo (COELHO, 1991, p. 5). 
 

Compreendemos que a definição de literatura não varia de acordo seu destinatário, isto 

é, independente de para quem ela esteja direcionada – literatura é arte e, enquanto arte, é 

destinada à fruição e ao efeito estético. No entanto, nesta assertiva de Nelly Novaes Coelho 

inferimos que por ser, a literatura infantil, direcionada ao indivíduo em fase de formação mental 

e emocional, ela, indiretamente, objetiva a educação integral da criança. Entendemos que esse 

processo está ligado à construção interna de seu ser; a representação do mundo que a cerca e o 

enriquecimento de sua própria interioridade.  

Com relação à Teoria do Efeito Estético, cumpre-nos fazer um rápido comentário sobre 

as correntes literárias surgidas a partir do século XX, comentando seu desenvolvimento até 

chegar à teoria do efeito que impulsiona nosso trabalho. No século XX, a corrente 

fenomenológica existente apenas pressupunha a existência do leitor como a figura que captava 

o fundamento da criação literária em sua consciência. Logo em seguida, Martin Heidegger 

propôs um modelo baseado na fenomenologia hermenêutica cuja teoria literária se baseava em 

questões de interpretação histórica e não na consciência transcendental.  

Posteriormente, Hans Georg Gadamer surgiu e essa hermenêutica recebeu nova direção. 

Para ele, na interpretação de uma obra do passado, existe a possibilidade de emergir um novo 

significado para o texto, dependendo da posição histórica do leitor e da sua capacidade de 

dialogar com esse texto. Dessa forma, o leitor vai conquistando seu papel participativo na 

composição do texto literário.  

Novas concepções nortearam essa correspondência entre leitor e texto através de Hans 

Robert Jauss. Ele concebe a relação entre leitor e literatura baseando-se no seu caráter estético 

e histórico – a estética da recepção começa a ser estruturada. Para Jauss, o valor estético da obra 

ocorre por meio do confronte com outras obras e, o valor histórico, através do entendimento de 

uma obra desde o momento de seu lançamento e ao longo do tempo.  
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A estética da recepção corresponde a uma corrente crítica literária iniciada na 

Alemanha, na década de sessenta a partir dos estudos de Hans Georg Gadamer e Hans Robert 

Jauss. Na teoria da recepção, a investigação salienta o leitor, possibilitando que a literatura, 

como objeto em contínua metamorfose, mostre-se aberta e passível de infinitas interpretações 

pelos leitores.  
 

A estética se concentrava no papel de apresentação da arte e a história da arte se 

compreendia como história das obras e de seus autores. Das funções vitais 

(lebensweltlich) da arte, passou-se a considerar apenas o lado produtivo da 

experiência estética, raramente o receptivo e quase nunca o comunicativo. A 

experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com (Einstellung auf) 

seu efeito estético, isto é, na compreensão fruidora e na fruição compreensiva 

(JAUSS,1979, p.68,69). 

 

Podemos inferir desta citação do próprio Jauss que, até o surgimento da teoria da 

recepção, a importância da arte literária estava concentrada no autor e sua obra enquanto 

produção. A partir desta teoria, o leitor deixa de ter um papel passivo. A importância estende-

se ao leitor e sua participação como coprodutor da obra.  

O significado de um texto nunca se esgota nas intenções do seu autor porque, quando a 

obra passa de um contexto histórico para outro, novos significados podem ser acrescentados e 

extraídos desse texto, muitos dos quais provavelmente não foram imaginados pelo seu autor ou 

pelo seu público contemporâneo. Implica dizer que as diversas interpretações textuais estão 

diretamente ligadas às condições sócio-históricas. A instabilidade constitui parte integrante do 

carácter do próprio texto e da sua significação. Toda a interpretação é, portanto, situacional, 

modelada e limitada pelos critérios historicamente relativos de uma determinada cultura.  

Mais recentemente, Wolfgang Iser ressalta suas ideias sobre o caráter estético da obra 

literária, acrescentando seus efeitos sobre o leitor, teoria que ficou conhecida como Teoria do 

Efeito Estético, sendo esse autor um dos maiores expoentes dessa teoria. Para este teórico, há 

um elo entre autor e leitor e este elo se fortalece à medida que ambos compartilham o que é 

exposto e desenvolvido no texto,  
 

 
Pois o sinal de ficção no texto assinalado é antes de tudo reconhecido através de 

convenções determinadas, historicamente variadas, de que o autor e o público 

compartilham e que se manifestam nos sinais correspondentes. Assim o sinal de ficção 

não designa nem mais a ficção, mas sim o ‘contrato’ entre autor e leitor, cuja 

regulamentação o texto comprova não como discurso, mas como ‘discurso 

encenado’(ISER, 1983, p.397, grifo do autor). 

 

Esta citação nos leva a compreender que o contrato entre autor e leitor vai determinar a 

ficção através do discurso encenado. O autor cria a obra e o leitor a realiza. Percebemos, assim, 

dois polos; o polo artístico e o polo estético. Para Iser, o polo artístico de uma obra seria o texto 
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criado pelo autor, enquanto seu polo estético estaria na concretização do leitor em contato com 

o texto. 

Ao falarmos de efeito estético, cumpre-nos esclarecer alguns termos que lhe dizem 

respeito. Esse vocabulário crítico que citaremos, encontra-se em Estética da Recepção e 

História da Literatura, de Regina Zilberman, 1989. 

Zilberman define efeito como sendo “a reação do leitor motivada pelo texto. Na 

concepção da teoria do efeito estético, a literatura, além de proporcionar prazer estético, tem a 

função de transformar o leitor” (1989, p.112). 

Denomina-se experiência estética, na Teoria do Efeito Estético:  
 

 
o fruto do relacionamento da obra e o leitor, é o aspecto fundamental de uma teoria 

fundada na recepção. Compõe-se de três etapas, inter-relacionadas: a poiesis, pois o 

recebedor participa da produção do texto; a aisthesis, quando este alarga o 

conhecimento que o destinatário tem do mundo; e a katharsis, durante a qual ocorre 

o processo de identificação que afeta as possibilidades existenciais do leitor 

(ZILBERMAN, 1989, p.112). 

 

Em outras palavras, podemos dizer que a experiência estética é o resultado da interação 

entre obra e leitor em que este último participa ativamente desse processo, pois ele participa da 

produção do texto, amplia seu universo cultural e, pela identificação com o texto, ocasiona um 

resultado tanto intelectual quanto afetivo. A partir da estética da recepção, o leitor, que era visto 

como um ser passivo, torna-se sujeito capaz de revelar a esteticidade da obra.  

A hermenêutica literária é definida por Regina Zilberman em Estética da Recepção e 

História da Literatura (1989), como sendo:  
 

o ramo da hermenêutica organizada metodologicamente por Hans R. Jauss, dividida 

em três etapas: compreensão, interpretação e aplicação. Segundo Zilberman, neste 

processo de estética, a compreensão do texto está associada à experiência primeira de 

leitura. A etapa de interpretação ocorre quando o sentido do texto é reconstituído no 

horizonte da experiência do leitor e a etapa de aplicação se estabelece quando as 

interpretações prévias são trabalhadas (ZILBERMAN, 1089, p. 113). 

 

Quanto à Estrutura de Apelo, Zilberman,1989, diz referir-se às lacunas e pontos de 

indeterminação de um texto literário que exigem a concretização do leitor e sobre ele exerce 

certo efeito. 

Zilberman (1989, p.113) diz que a “Identificação equivale à resposta do leitor quando 

da experiência estética e tem um significado tanto intelectual, quanto afetivo”.  

Desta forma, ressaltamos que a Teoria da Recepção e Teoria do Efeito Estético não são 

a mesma coisa. 
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[...] as posições de Jauss e Iser, não são, nem nunca foram, totalmente homólogas. Ao 

passo que Jauss está interessado na recepção da obra, na maneira como ela é (ou 

deveria ser) recebida. Iser encontra-se no efeito (Wirkung) que causa, o que vale dizer, 

na ponte que se estabelece entre um texto possuidor de tais propriedades – o texto 

literário, com sua ênfase nos vazios, dotado, pois de um horizonte aberto – e o leitor. 

Com o primeiro, pensa-se de imediato no receptor, com o segundo, ele só se cogita 

mediatamente (LIMA, 2002, p.52). 
 

O contraponto mais importante entre a teoria da recepção estética e teoria do efeito 

estético é que a primeira refere-se ao momento condicionado pelo destinatário, enquanto a 

segunda refere-se ao momento condicionado pelo texto. Os dois processos ocorrem na relação 

texto-leitor. No entanto, a recepção é favorecida pelo sujeito (leitor) enquanto o efeito é 

produzido no sujeito (leitor), porém determinado pela relação leitor-texto. Concluímos que, na 

recepção, o contato seria mais direto e imediato; já, no efeito, haveria uma mediação que se 

refere à construção do leitor a partir do preenchimento dos vazios do texto. 

Devemos lembrar que o leitor concebido por Iser é individual enquanto o leitor 

concebido por Jauss é coletivo. Como ponto de convergência, podemos mencionar que o leitor 

proposto por ambos possui dimensão histórica e social, como também, cognitivo e emocional. 

Segundo Iser, a obra literária realiza-se na convergência do texto com o leitor; a obra 

tem, forçosamente, um caráter virtual, pois não pode ser reduzida nem à realidade do texto, nem 

às disposições caracterizadas do leitor. 

Daí, segue que devemos substituir a velha pergunta sobre o que significa esse poema, 

esse drama, esse romance, pela pergunta sobre o que sucede com o leitor quando, com sua 

leitura, dá vida aos textos ficcionais. 

No último capítulo, exemplificaremos o efeito estético relacionado A História da 

Aranha Leopoldina através de relato de caso. 

 

1.2 Panorama da Literatura Infantil 

 

Seria impossível falar de literatura infantil sem fazer referência à sua história ainda que 

curta e recente.  

Atualmente, quando aludimos ao surgimento da Literatura Infantil, a maioria das 

pessoas a remete aos clássicos infantis do século XVII, ou seja, aos conhecidos contos de 

Charles Perrault, Brüider Grimm ou Hans Christian Andersen ou, ainda, às fábulas de Jean de 

La Fontaine. Eles fazem parte da nossa história, é verdade. No entanto, a origem desta arte 

literária é bem anterior. Vale ressaltar que esses escritores apenas copilaram e registraram as 
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histórias anônimas que há séculos vinham sendo transmitidas oralmente de geração para 

geração em diversas culturas e, depois de escritas, foram nomeadas como de suas autorias. 

Ora, se as histórias eram oralmente transmitidas desde tempos remotos, pressupõe-se 

que a origem da Literatura é anterior ao século citado e conclui-se que ela atravessou o mundo 

e o tempo através da tradição oral. Se o modo de transmissão oral é consenso entre os 

estudiosos, o mesmo não acontece quanto à sua gênese, razão pela qual adotaremos a 

proposição de Nelly Novaes em Panorama Histórico da Literatura Infantil (2010). Ela nos diz 

que: 
 

[...]com relação à gênese da Literatura Popular/Infantil ocidental, sabe-se que está 

naquelas longínquas narrativas primordiais, cujas origens remontam a fontes 

orientais bastante heterogêneas e cuja difusão, no ocidente europeu, deu-se durante a 

Idade Média, através da tradição oral (NOVAES, 2010, p.7, grifo da autora). 

 

A Literatura Primordial é defendida pela referida autora como sendo aquela narrativa, 

de caráter mágico ou fantasioso, que mesmo não tendo sido transcrita, atravessou os séculos, 

preservada pela memória dos povos, através da transmissão oral. Podemos citar Calila e Dimna 

como exemplo dessa narrativa, aceita como a coletânea mais antiga, com provável surgimento 

na Índia, no século V a.C. 

Segundo Nelly Novaes (2010), as narrativas primordiais surgem em vários lugares; 

Índia, Pérsia, Síria etc. Difundem-se ao longo do tempo e vão “originar as chamadas narrativas 

medievais arcaicas” (Novaes, 2010, p.7). Durante a Idade Média (século V ao XV), acabam 

migrando para o ocidente, popularizando-se na Europa como prosa narrativa. Concomitante a 

essa prosa narrativa, de origem popular, é difundida, nessa época, a prosa aventuresca das 

novelas de cavalaria. Essa última é de origem culta e de inspiração ocidental. Enquanto nas 

novelas de cavalaria é ressaltado o idealismo, o fantasioso, o mágico e irreal, na prosa popular 

são reafirmadas as regras de boa conduta e valores de comportamento ético-social. 

As narrativas medievais arcaicas, após serem popularizadas na Europa, acabam 

migrando para as colônias americanas, inclusive o Brasil. Trazidas pelos nossos colonizadores, 

transformam-se em literatura folclórica ou literatura infantil. A literatura folclórica tornou-se o 

que hoje conhecemos como “literatura de cordel” e a infantil “clássica” que conhecemos como 

se fosse de autoria de Perrault, Grimm etc. 

Compreendemos, desta forma, que na base da literatura infantil estará sempre, 

soberanamente, a literatura oral, literatura popular que a antecede historicamente e a 

fundamenta tematicamente. 
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Antes da “instituição” da literatura infantil, a criança da nobreza, tanto quanto os adultos 

dessa classe, liam os clássicos, através de seus preceptores, enquanto a criança e o adulto das 

classes populares ouviam as histórias de cavalarias e aventuras, lendas e contos folclóricos, 

mantidos pela tradição e veiculados quase sempre pelos mais velhos. 

A literatura para adultos e crianças era exatamente a mesma. A criança era vista como 

um adulto em miniatura e a infância como apenas uma etapa antes que o indivíduo se tornasse 

um ser produtivo para a comunidade.  

A literatura infantil, propriamente dita, está intrinsecamente ligada à concepção da 

criança enquanto classe social, reforçada pela ascensão da burguesia, em meados do século 

XVII. O objetivo inicial era transmitir valores do novo modelo familiar que valorizava a 

formação da criança. Essa formação seria um meio de controle e manipulação ao mesmo tempo. 
 

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma consideração 

especial para com a infância. Essa faixa etária não era percebida como um tempo 

diferente. (...) A nova valorização da infância gerou maior união familiar mais 

igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e 

manipulação de suas emoções (ZILBERMAN, 2003, p.15). 

 

A citação faz-nos compreender que a criança burguesa seria um reprodutor da classe, 

por isso o grande interesse na sua educação e na reprodução dos valores burgueses. Para 

possibilitar a reafirmação dessa ideologia, foi criada a escola, instituição que seria o meio 

padronizado para manipulação desses conceitos. 

Na Europa, a literatura infantil é consolidada, inicialmente, na França, durante a 

monarquia de Luís XIV, que manifesta abertamente a preocupação com a literatura para 

crianças e jovens.  

No Brasil, segundo Leonardo Arroyo (1988), a literatura infantil estabeleceu-se após a 

Proclamação da República. Com o fim da monarquia, a mão-de-obra escrava começa a ser 

substituída pela mão-de-obra assalariada, a urbanização é acelerada para consolidar a política 

econômica de consumo como novo mercado para os produtos ingleses. A urbanização 

acelerada, devido ao eixo de exportação, gera mais oportunidades de emprego e cresce o 

consumo de produtos culturais, os quais são vistos como um bom recurso para desenvolver a 

economia. Neste quadro geral, o consumir infantil passa a ser valorizado e a escola torna-se 

instrumento para adaptação do homem rural nas cidades, servindo aos interesses da nova 

ideologia.  
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Desta forma, evidencia-se, também no Brasil, a proximidade da literatura infantil com 

a escola, com a pedagogia. Essa ligação é um fenômeno comum a todos os países do ocidente 

e a literatura era, inicialmente, conhecida como literatura escolar. 

A literatura infantil inicial no Brasil, como já dissemos, são obras pedagógicas e, 

sobretudo, adaptadas de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das 

colônias. Como representantes da literatura infantil, nesta fase inicial, temos obras literárias que 

foram criadas para adultos e que foram adotadas pela criança, como por exemplo: Carlos Jansen 

(Contos seletos das mil e uma noites, Robinson Crusoé, As viagens de Gulliver a terras 

desconhecidas), Figueiredo Pimentel (Contos da carochinha), Coelho Neto e Olavo Bilac 

(Contos pátrios) e Tales de Andrade (Saudade). 

No século XX, com uma obra diversificada quanto a gêneros e orientação, mas, 

inicialmente, didáticas, Monteiro Lobato inicia de fato a verdadeira literatura infantil brasileira. 

 

A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área da literatura infantil e juvenil, o 

divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Fazendo a herança 

do passado imergir no presente, Lobato encontrou o caminho criador de que a 

Literatura Infantil estava necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções 

estereotipadas e abre as portas para as novas ideias e formas que o novo século exigia 

(COELHO, 2010, p.247). 

 

José Bento Marcondes Monteiro Lobato foi, inicialmente, um grande tradutor e 

adaptador dos contos de fada e das obras Peter Pan e Pinóquio. Depois, passou para obras 

notadamente didáticas e seguiu para exploração do folclore. Preocupou-se com as questões 

nacionais ou grandes problemas mundiais, aproveitando o dialeto brasileiro, empenhando-se na 

conquista da brasilidade, da consciência nacionalista a ser conquistada. Posteriormente, Lobato 

passou à exploração da imaginação e da fantasia. Em 1921, publicou A menina do narizinho 

arrebitado, precursora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sua mais importante obra infantil. 

Para Maria Antonieta A. Cunha (1997), “O escritor de Taubaté estava abrindo caminho 

para muitos escritores de talento” (CUNHA, 1997, p.24). Percebe-se que da década de 60 em 

diante e, sobretudo na década de 80, as obras endereçadas à criança multiplicaram-se em 

quantidade e melhoraram a qualidade. 

Na década de 80, acontece no Brasil o que chamamos de “boom da Literatura Infantil” 

e a produção brasileira repercute internacionalmente, rendendo-lhe prêmios de distinção. Daí 

em diante, surgem os escritores de “arte maior”, como diz Nelly Novaes, “sintonizados com a 

nova palavra de ordem: experimentalismo com a linguagem, com a estruturação narrativa e com 

o visualismo do texto” (COELHO, 2010, p.283). 
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Atualmente, os autores de obras literárias para criança e jovens são inovadores, nesta 

perspectiva de criatividade, possibilitando a preparação para estruturação de um mundo novo. 

 

1.3 Literatura Infantil – Subliteratura? 

 

O fato de a literatura infantil ser recente enquanto gênero tem causado equívocos de 

artistas e teóricos, na sua produção, análise e crítica. Há quem questione sua existência, 

inclusive, sua possível transitoriedade assim como é comum a ideia de que esse gênero é uma 

subliteratura. 

Antes de responder a essas questões torna-se necessário, primeiro, defini-la. Afinal o 

que é literatura infantil? Se colocássemos apenas o substantivo “literatura”, destinar-se-ia a 

qualquer um que se interessasse pela obra. No entanto, se acrescentarmos o adjetivo “infantil” 

pressupor-se-á que o destinatário, sua linguagem e seu conteúdo sejam determinados com 

antecedência, como se soubéssemos assertivamente o que lhes interessa.  

 
Literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os 

sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 

realização (COELHO, 2000, p.8). 

 

Com essa definição podemos inferir como ponto relevante que literatura infantil é arte 

como qualquer outra, cuja matéria prima é a palavra. Palavra essa, essencialmente conotativa, 

possibilita a plurissignificação e o efeito estético. Através dessas infinitas possibilidades de 

leituras, a literatura infantil propicia a descoberta do mundo e do eu interno de acordo com a 

vivência individual e a competência interior de cada receptor, motivo pelo qual a verdadeira 

literatura infantil agrada a todos, independente da idade. 

Maria Antonieta A. Cunha, em Literatura Infantil: Teoria & Prática (1997), defende a 

existência da literatura infantil com características especiais. Ela cita Carlos Drummond de 

Andrade em questionamento a essa afirmação.  
 

O gênero ‘literatura infantil’ tem, a meu ver existência duvidosa. Haverá música 

infantil? Pintura infantil? A partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir 

alimento para o espírito da criança ou, do jovem, e se dirige ao espírito do adulto? 

Qual o bom livro para crianças que não seja lido com interesse pelo homem feito? [...] 

Será a criança um ser à parte, estranho ao homem reclamando uma literatura também 

à parte? Ou será literatura infantil algo de mutilado, de reduzido, de desvitalizado – 

porque coisa primária, fabricada na persuasão de que a imitação da infância é a própria 

infância? (DRUMMOND In CUNHA, 1997, p.25). 
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Com esta proposição, fica evidenciado o posicionamento de Carlos Drummond acerca 

do assunto. Drummond afirma que a Literatura Infantil não é um gênero para um leitor 

específico assim como outras artes não o são e cita como exemplo a música e a pintura. Com 

essa afirmativa, ele assegura que Literatura não se divide em classes, em gêneros, em idade etc. 

Ele a vê como arte - arte da palavra. Como dissemos anteriormente, a Literatura Infantil não 

tem um leitor preestabelecido, sua fruição estética atinge a todos. 

A criação literária é uma obra aberta na medida em que se dirige a um público anônimo 

e heterogêneo. Quem determina o valor da obra é o próprio leitor. 

Toda essa discussão leva-nos à reflexão de que em se tratando de literatura infantil não 

há porque subvalorizar o adjetivo infantil. O fato de se direcionarem, inicialmente, à criança e 

ao jovem não diminui seu valor artístico que é o verdadeiro motivo pelo qual ela deve ser 

avaliada.  

Qual a importância em ser ou não uma obra escrita para crianças? Uma vez que o leitor-

criança identifica-se com a arte ali expressa, se essa arte reflete seu mundo, a representação do 

seu mundo, seus anseios, os valores humanos em construção na sua psique não seriam diferentes 

desses mesmos valores já sedimentados no adulto. 

Quanto a ser, a literatura infantil, um gênero transitório, CUNHA (1997) defende como 

sendo pouco provável essa possibilidade, uma vez que a verdadeira literatura infantil, enquanto 

produção artística, agrada também aos adultos. Ela acredita que “se o adulto também lê com 

interesse a obra infantil, ela deixa de ter um leitor ‘transitório’” (CUNHA, 1997, p.27-28). 

Conclui-se, portanto, que uma boa obra literária, classificada como infantil, abrange um público 

maior; crianças, jovens e adultos, enquanto a literatura direcionada aos adultos só a eles 

interessa. 

Como qualquer literatura, temos a literatura infantil em prosa e em verso. Atualmente, 

tem-se enfatizado, ainda, uma provável subdivisão ou intersecção dessas primeiras em poesia 

narrativa e a narrativa poética. Nesta perspectiva, discorremos sobre o assunto, tendo em vista 

que as obras escolhidas para esse trabalho sugerem a poesia narrativa em A História da Aranha 

Leopoldina e a narrativa poética em A Moça Tecelã.  

 

1.4 Poesia e Prosa - Poema Narrativo e Narrativa Poética 

 

Discorremos, neste item, sobre os aspectos da obra literária: poesia e prosa. Nesses 

aspectos, desenvolveremos o gênero lírico (poema) e na prosa (o gênero narrativo). Quanto a 

essa nomenclatura, podemos dizer que não há consenso entre os teóricos. As definições de 
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poesia, poema e verso ou prosa e narrativa confundem-se na maioria das vezes. A confusão 

normalmente se instala pela consagração do uso ao longo do tempo, por desconhecimento, pela 

interpretação pessoal dos conceitos citados pelos teóricos ou, ainda, porque não há consenso 

entre esses mesmos teóricos. 

Na maioria dos livros didáticos de literatura, a poesia é definida como sendo a obra 

literária escrita em versos. Esse conceito confunde-se com poema, causando incompreensão ou 

confusão. Esse tipo de conceituação advém da estética clássica. 

Neste trabalho, quando nos referimos à poesia, referimo-nos à criação artística ou 

atitude criativa e, ao poema, como o elemento de realização da poesia. Chamaremos de verso, 

de forma bem elementar, as linhas do poema. O que vemos ou lemos escrito nos livros de poesia 

ou ouvimos serem recitados são os poemas. Os poemas são normalmente elaborados em versos 

cujo grupo chamamos estrofes. Os poemas quase sempre estão carregados de poesia, de poético.  

No entanto, vale ressaltar que ao fazermos as citações dos teóricos, no decorrer deste 

capítulo, referindo-nos ao poema, haverá citações que o nomeiam de poesia ou mesmo verso.  

Desta forma, para compreendermos melhor as citações devemos observar o contexto em que a 

denominação está inserida. 

Quanto à prosa e à narrativa também encontramos inúmeros desacordos na utilização 

dos vocábulos para designação literária. Consideraremos prosa, quanto à forma, como um dos 

elementos da obra literária que se divide em vários gêneros, entre eles, o gênero narrativo que, 

neste momento, é o que nos interessa.  

Além das formas primárias, poema e narrativa, há também as formas intermediárias. 

Referimo-nos ao surgimento do poema narrativo e à narrativa poética que caracterizam os 

textos A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, de Ana Luísa Amaral e Marina 

Colasanti, respectivamente, objetos de nosso estudo. 

No Pequeno Dicionário de Arte Poética (1978), Geir Campos une os conceitos de 

NOVALIS Friedrich, ELIOT, Thomas e COLERIDGE, Samuel tornando a definição de poesia 

mais ampla, com enfoque social e teor filosófico. “Poesia é a arte de excitar a alma com uma 

visão de mundo através das melhores palavras em sua melhor ordem” (CAMPOS, 1978, p.131).  

Faz-se necessário acrescentar a definição de poema desta mesma obra para que se possa 

entender melhor. Geir afirma que “Poema é qualquer composição literária com valor poético, 

em verso ou não, e, quando versificado pode constar de uma série de versos ou de estrofes, 

esquematizados ou não em formas fixas” (CAMPOS, 1978, p129). 

Analisando as definições acima, podemos inferir que a poesia é uma atitude criativa, é 

a produção artística, contendo poética, enquanto o poema é um elemento que pertence ao gênero 
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lírico, é a realização da poesia. Este pode ou não conter poesia, mas a poesia não é exclusividade 

do poema, pois há prosas que são extremamente poéticas, da mesma forma que se pode 

encontrar poesia em outras artes que não seja a arte literária. Assim, deduzimos que o poema é 

o objeto de linguagem produzido pela poesia.  

Aristóteles, em sua Poética, antes da era cristã, já dizia que não é a métrica que difere 

um historiador de um poeta. Aristóteles àquela época, já defendia que é a linguagem, e não o 

verso, a responsável pela poesia. 

Até meados do século XIX, os poemas normalmente continham métrica, isto é, eram 

formados por versos medidos, constituídos pela combinação e regularidade do número de 

sílabas e acentos tônicos e seus ritmos eram consequência dessa regularidade e disposição. Os 

elementos que caracterizavam esses versos eram basicamente o metro, a rima e as formas fixas. 

No final daquele século, aparecem os poemas com verso livre. O verso livre caracteriza-se pela 

sucessão de grupos fônicos e deixa de ter na sílaba a sua unidade. Eles são valorizados pela 

unidade rítmica apoiada pela entonação e pausa. Os versos livres nos poemas vão 

desencadeando, pouco a pouco, novos meios de expressão que seriam a ruptura com a tradição. 

Com a prosa não foi diferente. Como ocorreu com a poesia, ela sofreu grande 

transformação no decorrer do tempo. Inicialmente ligada às expressões pragmáticas da ciência, 

filosofia etc., posteriormente passou a ser vista como capaz de veicular informações estéticas 

e, somente a partir do Romantismo, passou a ser encarada como capaz de expressar arte. 

Geir Campos, em o Pequeno Dicionário de Arte Poética, define a prosa em oposição à 

poesia, como sendo “o texto não escrito em versos, quanto à forma e não escrito em linguagem 

lírica quanto ao tratamento estilístico” (CAMPOS, 1978, p135). 

De uma maneira simples, podemos entender narrativa enquanto enunciado, narrativa 

como o conjunto de conteúdos representados por esse enunciado. Narrativa como ato de relatá-

los, e ainda, narrativa como modo, termo de uma tríade (lírica, narrativa e drama) que tem sido 

adotada ao longo do tempo. 

A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, 

fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias. Está presente no 

mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, 

na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinho, na 

conversação. Além disso, sob estas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos 

os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria 

história da humanidade, é o que nos diz Roland Barthes(1972) em sua Introdução à análise 

estrutural da narrativa.  



 
30 

 

Gérard Genette, em seu Discurso da Narrativa (1995, p. 23-5), define a narrativa em 

três sentidos. No primeiro, que ele diz ser atualmente o mais evidente e de uso comum: trata-se 

do discurso oral ou escrito que assume a relação de um acontecimento ou de uma série de 

acontecimentos. No segundo, que ele considera menos difundido, mas corrente entre os 

analistas e teóricos do conteúdo narrativo, a narrativa designa a sucessão de acontecimentos, 

reais ou fictícios, que constituem o objeto do discurso e as suas diversas relações de 

encadeamento, de oposição, de repetição etc. – discurso narrativo/texto narrativo. E, finalmente, 

num terceiro sentido, que ele considera como aparentemente o mais antigo, a narrativa designa 

um acontecimento contado por alguém.  

Em se tratando de arte literária, objeto desse trabalho, interessamo-nos pelo segundo 

sentido, citado por Genette, que apesar de menos difundido, segundo o autor, refere-se à ficção 

com suas diversas relações de encadeamento, oposição e repetição, que compreendemos como 

enriquecimento da obra.  

A prosa literária tende a poetizar-se pelo uso de imagens, símbolos e ritmos. A poesia 

tem se aproximado cada vez mais da prosa literária pela renúncia aos esquemas métricos, 

rítmicos e esquemas estróficos. O verso livre destrói a periodicidade do retorno fônico, do 

paralelismo sonoro, que caracteriza a poesia tradicional. 

A falta de consenso sobre poesia e prosa vem estendendo-se ao longo do tempo e 

perdura até os nossos dias. Embora diferentes na forma, poesia e prosa são instrumentos, meios, 

ferramentas de que o poeta/escritor dispõe para fazer Literatura, essa arte de signos secundários. 

Se por um lado há divergência sobre a conceituação e distinção entre poesia e prosa, 

poema e narrativa há, também, grande discordância entre os teóricos, quanto à importância de 

ambas. 
 

No poema, o ritmo se manifesta plenamente, pois este é seu elemento intrínseco. A 

poesia pertence a todas as épocas; é a forma natural de expressão dos homens.  A 

prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança do pensamento ante as tendências 

naturais do idioma (PAZ, 1996, p.11). 

 

Paz refere-se à poesia como forma natural de linguagem enquanto vê a prosa como 

esforço dessa mesma linguagem. 

 

A Poesia ignora o progresso ou a evolução e suas origens e seu fim se confundem com 

os da linguagem. A prosa, que primordialmente é um instrumento de crítica e análise, 

exige uma lenta maturação e só se produz após uma longa série de esforços tendentes 

a dominar a fala (1996, p.12). 
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Pelas citações referidas, nota-se que Octavio Paz compreende a poesia como algo 

intrínseco ao ser humano e que acontece automaticamente confundindo-se com a própria 

linguagem, enquanto para ocorrência da prosa será exigido grande esforço e maturação. 

Simbolizando prosa e poesia como figuras geométricas, Paz compara a primeira a uma 

linha e, a segunda, a um círculo. Faz esse paralelo para explicar a essência de ambas. 

 

Enquanto o poema se apresenta como uma ordem fechada, a prosa tende a manifestar-

se como uma construção aberta e linear. A figura geométrica que simboliza a prosa é 

a linha; reta, sinuosa, espiralada, ziguezagueante, mas sempre para adiante e com uma 

meta precisa. O poema, pelo contrário, apresenta-se como um círculo ou uma esfera: 

algo que se fecha sobre si mesmo, universo autossuficiente e no qual o fim é também 

um princípio que volta, repete e se recria (PAZ,1996, p.12). 

 

A importância dada por Paz à poesia está estreitamente ligada ao ritmo. Para esse autor, 

o ritmo é o elemento mais antigo e permanente da linguagem. Ele defende que o ritmo é 

espontâneo em toda forma verbal, manifestando-se plenamente no poema sendo dispensável na 

prosa. Para ele, a prosa se desencadeia em função de um objetivo, para atingir uma finalidade 

enquanto o poema nada busca. Ele é, por isso, a expressão de autossuficiência. 

Na visão de Paul Valéry, a poesia é uma arte da linguagem; "certas combinações de 

palavras podem produzir uma emoção que outras não produzem, e que denominamos poética" 

(VALÉRY,1991, p.213). 

Paul Valéry caracteriza essa emoção nele mesmo como sendo a transformação que 

sofrem as ideias que representam as coisas que são objetos, seres, acontecimentos e atos 

comuns. Ele defende que, mesmo permanecendo o que são quanto às suas aparências, eles 

tornam-se 'musicalizados' (VALÉRY,1991, p.213). 

Para reafirmação dessa proposição, Paul Valéry contrapõe o famoso aforismo de 

Mallarmé ao pintor Degas quando este não consegue fazer poemas apesar de estar cheio de 

ideias. "Absolutamente não é com ideias, meu caro Degas, que se fazem versos. É com 

palavras" (MALLARMÉ apud VALÉRY, 1991, p. 216). A contraposição de Valéry fica 

evidente na citação: "Mas quando Degas falava de ideias, pensava em discursos internos ou em 

imagens que, afinal, pudessem ser exprimidas em palavras" (VALÉRY, 1991, p.216). 

Observamos que Paul Valéry concorda que Mallarmé tinha razão apenas parcial, pois 

justifica que, quando Degas falava em ideias, ele se referia às imagens internas que poderiam 

ser expressas em palavras. Atualmente, essa proposição é bem conhecida e aceita. Sabe-se que 

as ideias passam pelo estágio de imagens mentais e daí são internalizadas para, no estágio 

seguinte, se transformarem em linguagem falada ou escrita. 
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Paul Valéry faz ainda paralelos belíssimos entre a linguagem poética e a linguagem 

musical, linguagem poética e linguagem motora. Ele diz em Poesia e Pensamento Abstrato 

(1991) que o universo poético não é tão forte e facilmente criado como é a música. Segundo 

ele, o poeta não dispõe de uma matéria prima específica para produção de sua arte como 

acontece ao músico.  Enquanto o músico dispõe de notas, sons puros, escalas e teorias da 

harmonia, o poeta tem que tomar emprestado à linguagem comum: “Cada palavra é uma 

montagem instantânea de um som e dum sentido, sem qualquer relação entre eles. Cada frase 

é um ato tão complexo que ninguém, creio eu, pôde até agora dar uma definição sustentável 

“(VALÉRY, 1991, p.219). 

E ainda: 

 

Eis o poeta brigando com essa matéria verbal, obrigado a especular sobre o som e o 

sentido ao mesmo tempo; a satisfazer não somente a harmonia, o período musical, 

mas também as condições intelectuais e estéticas variadas, sem contar as regras 

convencionais (VALÉRY, 1991, p.219). 

 

Impossível não concordar com Paul Valéry, pois tanto a prosa quanto a poesia servem-

se das mesmas palavras, da mesma sintaxe, das mesmas formas, mas diferentemente 

coordenadas e excitadas. Segundo ele, “o que distingue prosa e poesia não está nelas mesmas, 

mas na diferença de certas ligações e associações feitas e desfeitas em nosso organismo psíquico 

e nervoso” (VALÉRY, 1991, p.220). 

Vemos que é a especificidade na utilização dessa matéria prima que é a palavra que 

determinará o maior ou o menor grau poético da arte, bem como, é a intensidade das nossas 

ligações e associações psiconervosas individuais que determinará o grau de identificação com 

essa poeticidade e o conjunto disso irá colaborar com o grau do efeito estético. 

À linguagem motora, Paul Valéry compara o discurso narrativo e poético. Ele relaciona 

prosa e poesia à evolução do andar e do dançar.  

 

O andar, como a prosa, visa um objeto preciso. É um ato dirigido para alguma coisa à 

qual é nossa finalidade juntarmo-nos. A dança é totalmente diferente. É, sem dúvida, 

um sistema de atos, mas que têm seu fim em si mesmos. Não vão a parte alguma. Se 

buscam um objeto, é apenas um objeto ideal (VALÉRY, 1991, p.220). 

 

Quem anda, anda em busca de alguma coisa, porém, quem dança o faz pelo simples 

prazer de dançar. Nas duas ações utilizam-se, praticamente, os mesmos grupos musculares, 

realiza-se o mesmo ato que é o movimento corporal, no entanto a graciosidade de ambos é 

diferente e perceptível para quem o pratica e para quem o observa. 
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 Compreender, definir e caracterizar poesia e prosa é deveras complicado, como já foi 

exposto. Poema e narrativa são formas diferentes de discurso.  Ambas são formas de expressão, 

são discurso artístico e a linha que as define ou diferenciam vem se alterando ao longo do tempo. 

Como se a polêmica entre eles não bastasse, surgiram ‘subdivisões’ que são nomeadas de 

formas diversas. 

Para D’Onofrio Salvatore, “A fronteira entre poesia e prosa literária é bastante fluida, 

existindo formas intermediárias, chamadas de poemas em prosa ou prosas poéticas” (1995, 

p.24).  

O que Salvatore define como formas intermediárias, Antônio Donizeti Pires nomeia 

como subgêneros híbridos.  

 
A narrativa poética e o poema em prosa são subgêneros híbridos (o primeiro, 

narrativo; o segundo, lírico) sinais inequívocos de modernidade, rompem 

drasticamente com as artes poéticas inflexíveis, que estabeleciam cânones rígidos e 

imutáveis para a poesia: o verso rigorosamente metrificado; a distinção clara dos 

papéis da prosa e da poesia; a separação rigorosa entre os gêneros literários; a ‘fôrma’ 

certa para este ou aquele tema (soneto, elegia, ode, sátira); o decoro; o estilo etc.  

(PIRES, 2006, p.36). 

 

Observamos que os conceitos e as formas de definição/distinção entre poesia e prosa 

vêm sendo, por um lado, ampliados e, por outro, convergidos. Atualmente, essas formas 

literárias têm sido chamadas de formas intermediárias, subgêneros ou formas híbridas e são 

cada vez mais difundidas. Serão elas o resultado do hibridismo que assola o mundo 

contemporâneo? 

Sabe-se que poema narrativo e a narrativa poética não são criações do mundo 

contemporâneo. Basta lembrar o poema em prosa de Stéphane Mallarmé ou a narrativa poética 

de Hilda Hilst. Essa ruptura com as regras vem se acentuando e, atualmente, é sentida em todas 

as artes e percebida em todas as áreas da vida humana, como uma necessidade de fragmentar e 

hibridizar simultaneamente.  

Sobre o poema em prosa, Donizeti Pires nos diz: 

 

O poema em prosa, enfim deixando de lado entraves maiores como o verso e 

metrificação, relativizando o emprego da rima e da estrofe, valoriza essencialmente o 

ritmo e a imagem, bases da renovação da poesia e da modernidade. Este tipo de obra 

se preocupa (exteriormente) com a expressão dos ritmos e das imagens da vida e do 

mundo modernos ˗ cada vez mais complexos, e com os ritmos e imagens (interiores) 

ditados pelo eu profundo do artista ˗ cada vez mais cônscio do esfacelamento do 

mundo e de sua fragmentação como sujeito para sempre despido de crenças e certezas 

inabaláveis (a não ser, claro, a crença e a certeza da poesia) (PIRES, 2006. p.49). 
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Vemos, assim, que no poema em prosa não há rigor com o verso ou a métrica. O 

emprego da rima e da estrofe é parcial, isto é, podem ou não estarem presentes e, quando estão 

presentes, não obedecem a nenhuma regra. O ritmo e a imagem é que são valorizados, tanto 

externos quanto internos. Nesta descrição, inserimos a obra A História da Aranha Leopoldina, 

de Ana Luísa Amaral, corpora do nosso estudo.  

Sobre o poema em prosa, citamos a conceituação de Suzanne Bernard com seu trabalho 

consagrado ao poema em prosa – Gênero Literário – Norma e Transgressão, 1998. 

 

O poema em prosa é uma organização ao SEGUNDO GRAU da prosa, uma ‘forma 

secundária’, se se quer, formando um todo completo em si mesmo, um universo 

fechado – um POEMA.’ [...] ‘o poema em prosa perfaz um GÊNERO DISTINTO: 

não é um meio-caminho entre prosa e verso, mas um gênero de poesia particular que 

se serve da prosa ritmada com fins estritamente poéticos, impondo-lhe, 

simultaneamente, uma estrutura e uma organização novas, cujas leis devemos 

descobrir: leis não apenas formais, mas profundas e orgânicas, como em todo gênero 

artístico real e verdadeiro’ (BERNARD, 1998, p.52). 

 

Bernard, no trecho acima citado, sobre o poema em prosa, define que o poema em prosa 

é um gênero de poesia particular que não tem regras próprias. Nele se entrelaçam ritmos da 

poesia e ritmos da prosa servindo-se à subjetividade. Ele utiliza, simultaneamente, a 

característica de ser completo e fechado em si mesmo como o poema e o caráter narrativo, na 

forma da prosa ritmada tornando-se lírico para contemplação poética. 

Citamos Suzzane Bernard para conceituar o poema narrativo. Consideramos importante 

citá-la também, para elucidar a narrativa poética.  

 
É através do tratamento da linguagem que se reconhece uma narrativa como poética. 

Para tanto, nem a concepção das personagens, ou do tempo e do espaço, são condições 

suficientes. A densidade, a musicalidade e as imagens, ao contrário, não podem faltar, 

e podem provocar a impressão de que folhear tais narrativas é ler longos poemas em 

prosa (BERNARD, 1998, p.56). 

 

Deduz-se pela citação acima que tanto a narrativa poética quanto o poema narrativo são 

determinados pela linguagem. Quando falamos de poesia e mencionamos Aristóteles, 

enfatizamos que ele, na sua época, defendia essa mesma ideia da importância da linguagem. 

A prosa poética é caracterizada pelo aspecto narrativo, tendo como suporte a poesia. 

Apesar disso, a narrativa poética não é fechada em si mesma como o poema. Na verdade, ela 

se realiza na forma de expressão do ‘eu’ e do ‘não eu’. 
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A prosa poética se definiria como o texto literário em que se realizasse o nexo íntimo 

entre as duas formas de expressão, a do ‘eu’ (poesia) e a do ‘não-eu’(prosa). [...]o 

encontro é marcado por uma tensão, de que o texto extrai toda a sua força 

comunicativa. No binômio, o substantivo é representado pela prosa ao passo que a 

poesia funciona como um qualificativo. Estamos, pois, diante de um tipo específico 

de prosa, assinalado pela fusão da poesia e da prosa (MOISÉS, 1998, p.26). 

 

Inferimos que na prosa poética o narrador conta uma história, com a liberdade própria 

da prosa, dela retirando seus elementos estruturais e, simultaneamente, utilizando elementos da 

poesia; ele imagina, poetisa e a torna lírica.  Observamos que o autor citado considera a prosa 

poética como um tipo específico de prosa e não como intersecção entre poesia e prosa. 

Nesta categoria de Prosa Poética, inserimos A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, uma 

vez que a obra atende às características mencionadas nesta forma intermediária, subgênero ou 

forma híbrida. 

Poderíamos questionar qual a importância em definir se uma obra é poema ou prosa, se 

poesia narrativa ou narrativa poética já que a literariedade refere-se ao uso da linguagem e aos 

recursos de produção desse texto, seja ele um poema, uma narrativa ou a mistura deles. O que 

deve ser questionado é a literariedade da obra antes de tudo e o efeito estético dela derivado. 

 

1.5 Um Pouco Das Autoras e Suas Obras 

 

Objetivamos apresentar Ana Luísa Amaral e Marina Colasanti, autoras das obras A 

História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, respectivamente, que compõem esse nosso 

objeto de pesquisa. Optamos por mencionar a biografia dessas autoras por compreendermos 

que, embora não seja fundamental, não deve ser ignorada.   

 Descrevemos sucintamente o enredo de A História da Aranha Leopoldina e A Moça 

Tecelã e o que estas obras têm em comum sendo, a primeira de origem portuguesa e a segunda, 

brasileira. 

 

1.5.1 Um olhar para Ana Luísa Amaral e sua Aranha Leopoldina 

 

Ana Luísa Amaral é uma poetisa portuguesa, tradutora e professora associada ao 

Departamento de Estudos Anglo-Americanos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Tem douramento sobre a poesia de Emily Dickinson e suas áreas de atuação são a Literatura 
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Comparada e os Estudos Feministas. Ana Luísa tem várias publicações acadêmicas em Portugal 

e no estrangeiro. Em 2007, venceu o Prêmio Literário Casino da Póvoa, atribuído ao âmbito do 

encontro de escritores de expressão ibérica Correntes d’Escritas na Póvoa de Varzim, com a 

obra A Gênese do Amor. No ano seguinte, recebeu na Itália, o Prêmio de Poesia Giuseppe 

Acerbi com o mesmo livro. O seu Entre Dois Rios e Outras Noites obteve, em 2008, o Grande 

Prêmio de Poesia da APE (Associação Portuguesa de Escritores). Recebeu o prêmio Rômulo 

de Carvalho/Antônio Gedeão, com a obra Vozes em 2012. Seus livros de poesia foram editados 

em vários países, tais como: França, Suécia, Holanda, Itália, Alemanha, Brasil, México, 

Venezuela e Colômbia. Ana Luísa Amaral escreveu dezesseis livros de poesia. Em Literatura 

Infantil escreveu as seguintes obras: Gaspar, o Dedo Diferente e Outras Histórias, 1999, 

reeditado em 2011; A História da Aranha Leopoldina, 2000, reeditado em 2010; A Tempestade, 

2011; Como Tu, 2012 e Lenga-lenga de Lena, a Hiena, no prelo.  Dos seus livros de poesia e 

infantis alguns foram transformados em peças teatrais, tais como: A História da Aranha 

Leopoldina e Próspero ou Amor aos Pedaços. Ana Luísa Amaral nasceu em Lisboa, em 05 de 

abril de 1956, viveu até os nove (9) anos em Cintra e é dela essa frase: “Sintra tem no meu 

imaginário um poder quase mágico”. Mudou-se com a família para Leça da Palmeira, em 1965. 

É feminista e esquerdista. Diz que sua natureza indómita vem do seu lado indisciplinado, que 

ela pratica de modo quase invisível, e que isso ficou mais fortalecido após o encontro com a 

obra de Dickinson. Ela acredita que a poesia lhe propiciou uma nova forma de ver o mundo: 

“Quando passei a identificar determinados pontos críticos onde o poder se exercia – estou a 

pensar nas mulheres - não posso dizer que passei a ser mais feliz. Passei a ser ainda mais 

angustiada. Mas pelo menos mais lúcida. Isso é muito importante” (AMARAL, Entrevista, 

2011). 

 A própria Ana Luísa Amaral fala, em algumas entrevistas, de si mesma e de sua vida. 

Ela conta que é filha única e tinha uma relação afetiva bastante forte com o seu pai, homem 

extremamente conservador que não a queria no mundo das Letras. A disciplinadora, diz ela, era 

sua mãe, mas, por outro lado, era sua mãe que lhe ensinava poemas enquanto cozinhava.  Ana 

foi para a escola aos quatro (4) anos e começou a escrever muito cedo aos seis anos de idade. 

Posteriormente, passou a escrever poemas que eram guardados. Publicou seu primeiro livro aos 

33 anos de idade, em 1990, numa pequena editora, após ter tentado, sem sucesso, em outras 

três.  
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Ana Luísa concorda que seus textos estão como que interligados, que há 

intertextualidade entre eles e afirma: “Regresso às temáticas que utilizei desde o início. É por 

um lado um contínuo que se vai desenrolando e tem certos pontos de sustentação comuns, mas 

é também um devir, um transformar. É como a própria vida” (AMARAL, 2015).  

Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro, em 11/12/2011, Ana Luísa faz ligação de seus 

textos com situações vividas. Ela afirma que eles têm a ver com a vida.  

 

O que fica da vida, do mundo, é um rasto. Mas esse traço está mais ou menos fingido. 

A mão que escreve tem um braço, esse braço tem um corpo, esse corpo pertence a 

alguém. Esse alguém vive, ama, odeia, tem sentimentos, e é do seu tempo (AMARAL, 

2011). 

 

Fica bem evidente a proximidade do enredo da obra de Ana Luísa Amaral com situações 

pessoais. Na maioria das vezes, ela fala de coisas cotidianas em seus poemas.   

A referida autora, em entrevista a Diogo Costa Leal, em 30/04/2015, refere-se ao retorno 

financeiro da poesia. Ela diz não ter problemas quanto à publicação, no entanto, do ponto de 

vista da vendagem, afirma que é impossível viver da arte poética.  

 

Eu gostava era de viver da escrita, sim, mas paciência. A poesia não é uma profissão. 

É uma paixão. E eu sou amadora, no sentido em que amo. ‘Transforma-se o amador 

na cousa amada’ (Poema de Camões). A “cousa” amada é a palavra (AMARAL, 

2015). 

 

Essas suas colocações nos remetem ao enredo de A História da Aranha Leopoldina, a 

aranha que queria ser artista, que luta para realizar seu sonho, que precisa trabalhar num ofício 

usual durante o dia e renuncia ao descanso noturno a fim de criar sua arte. Vale ressaltar 

também, a luta feminina, no contexto social, para se estabelecer em qualquer profissão, 

especialmente a profissão artística. Observamos que toda essa situação acontece exatamente 

igual aqui no Brasil. 
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  Figura ilustrativa - Capa da obra A História da Aranha Leopoldina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 01: A História da Aranha Leopoldina – Capa do exemplar, 2. ed., 2010. 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=A+Hist%C3%B3ria+da+Aranha+Leopoldina+-

+figura&biw=1047&bih 

 

O exemplar utilizado nesta dissertação (AMARAL, 2010) não é paginado, motivo pelo 

qual numeramos as estrofes de 01 a 38 para facilitar a referencialização das citações analisadas 

e exemplificadas. 

 

A História da Aranha Leopoldina  

 

A História da Aranha Leopoldina, de autoria de Ana Luísa Amaral, foi publicada, 

incialmente, na cidade do Porto, Portugal, pela Editora Campo das Letras, em 2000, com 

ilustrações de Elza Naravarro. A obra teve sua segunda edição pela Editora Civilização, em 
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2010, com ilustrações de Raquel Pinheiro. O livro é acompanhado de um compactdisc (CD) 

com canções originais. O texto motivou a encenação da peça teatral com o mesmo nome 

representado pela Companhia Assédio, no Porto, Portugal. A versão sonora é contada por Rosa 

Quiroga com música de Clara Ghimel e arranjos de Nuno Aragão. É cantada por Rosa Quiroga, 

Nuno Aragão e Sissa Afonso. A segunda edição – 2010 -  não é paginada, motivo pelo qual, ao 

fazermos alguma citação da obra, referimo-nos ao número ordinal por nós enumeradas ou pelo 

número da estrofe.  

O texto é um poema narrativo cuja voz poemática discorre sobre a história de uma 

aranhinha simpática e gordinha que era infeliz com o que fazia – tecer teias. Ela queria tecer 

meias em vez de teias mesmo que este fosse o ofício esperado de toda aranha, por isso tinha 

patas e não mãos, como dizia sua mãe. Leopoldina, teimosa e persistente e, não convencida 

dessa sua atividade tarefeira, mesmo sem o apoio de sua família e de sua comunidade, começa 

fazer o que lhe dá prazer, uma delicada meia. Para tornar possível a realização de seu sonho, a 

aranha faz teias durante o dia e a noite, no período que teria para descansar, ela trabalha 

escondido, tecendo fio a fio o objeto de seu desejo, uma delicada meia. Leopoldina, a teimosa 

e obstinada aranha, mesmo sabendo que meias não eram consideradas importantes, por não 

terem utilidade no mundo das aranhas, acreditava que o belo também poderia ser útil. Ao 

concluir sua obra, Leopoldina consegue a admiração, aceitação e reconhecimento de todos. 

Desta forma, por acreditar em si mesma, com sua persistência conquistou a liberdade de poder 

executar sua atividade artística, bem como possibilitou que outras aranhas, igualmente 

interessadas, pudessem dedicar-se à arte livremente daquele dia em diante.  

 

1.5.2 Lembrando Marina Colasanti e sua Moça Tecelã 

 

Marina Colasanti, filha de pais italianos, nasceu em 26 de setembro de 1937, em 

Asmara, capital da Eritréia, Etiópia – África. Residiu em Trípoli, na Líbia e, posteriormente, 

seguiu para Itália, onde viveu até os onze anos. Chegou ao Brasil em 1948, e sua família 

radicou-se no Rio de Janeiro, onde reside até hoje. 

Artista plástica de formação, Colasanti ingressou no Jornal do Brasil, dando início à 

sua carreira de jornalista. Desenvolveu atividades em televisão, editando e apresentando 

programas culturais. Foi publicitária. Traduziu importantes autores da literatura universal. 

A autora publicou seu primeiro livro em 1968, aos 31 anos de idade. Hoje, são mais de 

cinquenta títulos publicados no Brasil e no exterior, entre os quais, livros de poesia, contos, 

crônicas, livros para crianças e jovens e ensaios sobre os temas literatura, o feminino, a arte, os 
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problemas sociais e o amor. A maioria de seus livros é destinada a crianças e jovens. Por meio 

da literatura, teve a oportunidade de retomar sua atividade de artista plástica, tornando-se 

ilustradora de suas próprias obras.  

Marina Colasanti é uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de vários 

prêmios Jabutis, do Grande Prêmio da Crítica da APCA, do Melhor Livro do Ano da Câmara 

Brasileira do Livro, do prêmio da Biblioteca Nacional para poesia, de dois prêmios latino-

americanos. Foi o terceiro lugar no Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2011. Tornou-se 

hors-concours da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), após ter sido várias 

vezes premiada. 

Em entrevista a André A. Fonseca, Maria Colasanti fala sobre literatura, vida, amor e 

feminismo. Dessa matéria, publicada no Jornal Revelação, nº 243 de maio/2013, podemos 

colher algumas afirmações da autora que são bastante pertinentes ao assunto. 

Quando o entrevistador, sugerindo ser comum à autora aniquilar a fronteira entre as 

coisas e as metáforas despertadas por elas ou entre a sensação e o fato concreto, pergunta a 

Marina Colasanti se o imaginado e o vivido são, para ela, a mesma coisa.  

 

É. A intensidade da imaginação, a capacidade da imaginação sempre me estarrece. Eu 

saio dos sonhos — sonhos noturnos — boquiaberta! boquiaberta! Como que eu sou 

capaz de fazer uma arquitetura como essa? De repente estive andando em meio a 

palácios, e as arquiteturas de um preciosismo, de um requinte — e eu seria incapaz de 

desenhar semelhante arquitetura, não sou arquiteta. Mas a cabeça sabe! E eu não sei 

se ela faz isso em imagens, realmente, ou se faz em palavras tão bem colocadas que 

eu tenho a impressão de estar vendo imagens. Eu não saberia te dizer, porque com 

palavras eu posso fazer qualquer arquitetura, mas eu não saberia estruturar, erguer 

uma arquitetura de fato. Não sei se no sonho eram imagens ou se são palavras; se é o 

pensamento que a cabeça transforma em sensação de imagem, como se estivesse 

dentro da imagem (Jornal Revelação, nº 243, 2013). 

 

Nesta colocação, observamos o valor do imaginário na vida desta grande artista. Ela é 

capaz de fazer com que as palavras traduzam as imagens de tal forma que não sabe se, na 

origem, seu mental transforma o próprio pensamento em sensação de imagem como se estivesse 

dentro da imagem. Essa colocação reforça o que Gilbert Durand fala das trocas entre as pulsões 

subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas no nível do imaginário. 

Em A Moça Tecelã, o tear mágico e todas as coisas criadas através dele se referem aos 

sonhos de construção paulatina, de qualquer sujeito, em busca de uma vida feliz. O despertar 

para a realidade acontece com a descoberta dos enganos nas nossas próprias escolhas e o desejo 

de retornar à situação anterior. 
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André Fonseca, referindo-se ao amor, arguiu Marina Colasanti quanto à diferença desse 

sentimento para homens e mulheres, bem como suas diferenças básicas, ontem e hoje. 

Resumimos a resposta de Marina Colasanti. Segundo ela, o amor era ensinado diferente para 

homens e mulheres; para as mulheres o amor era ensinado com fins matrimoniais de duração 

perene, como fortalecimento – “busque o amor, você nasceu para o amor, o amor é que é o 

coroamento do seu "ser mulher" no mundo”. Para os homens, o amor era ensinado como uma 

fraqueza e, por isso, dele deveriam fugir – “fuja do amor porque se você cair no amor você está 

preso, amarrado, fisgado, pescado, caçado, e casará”. Colasanti acredita que houve mudanças 

nesse quadro, que as mulheres já não acreditam muito em amor eterno, que hoje algumas 

mulheres acham apavorante casar com um e ficar com ele para sempre e não ter outro. Para ela, 

antigamente as mulheres faziam tudo para manter o casamento enquanto, atualmente, acontece 

o contrário. “As separações e os divórcios são permanentemente pedidos por mulheres. A 

tendência dos homens é ficar no casamento, mesmo quando ele não está muito bom. A 

tendência das mulheres, se o casamento não está bom, é separar”. 

Se fizermos um parâmetro desta fala da autora com o enredo de A Moça Tecelã, na 

leitura de que ela, a moça, descobre que se tornou infeliz, ainda que ligada ao tão sonhado amor, 

isto é, ao homem idealizado, rompendo com esse amor e retornando à sua condição de solteira 

ou sozinha, encontramos na atitude da moça tecelã a postura da mulher no contexto social atual. 

Dissemos, anteriormente, que Marina Colasanti é feminista e envolvida com questões 

sociais. Interrogada por André Fonseca sobre o papel do movimento feminista atual, ela 

responde que a expressão transformou-se para “questões de gênero”, esclarecendo que, antes, 

se tratava de um movimento de mulheres que lutavam e defendiam o direito das mulheres e 

que, hoje, ocupam-se de questões de homens e mulheres e as questões de cidadania ligadas ao 

feminino e ao masculino. Na sua visão, isso foi ruim. Ela menciona que, infelizmente, ninguém 

fala sobre as questões imprescindíveis como, por exemplo, o planejamento familiar, a saúde da 

mulher e a mortalidade materna. Termina sua resposta fazendo uma denúncia social, citando 

que, no nordeste, na visita do ex-presidente Lula, as famílias eram mostradas e todas eram casas 

de mulheres sem maridos e com até oito filhos para criarem. Finaliza questionando sobre quem 

as ajuda a não fazerem oito filhos quando elas não têm como lhes alimentar. 

O feminismo também é sutilmente sugerido em A Moça Tecelã. A moça da narrativa 

configura-se na mulher atual que luta e satisfaz suas necessidades físicas e existenciais de 

maneira autônoma, sendo felizes sem a dependência da figura masculina. Às vezes, optando 

por ser solteira definitivamente ou, de outro modo, reconstruindo sua vida quando descobre que 
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o matrimônio não atende aos seus anseios. Isto mostra, claramente, apesar da forma sutil, o 

poder feminino de fazer e desfazer seu próprio destino. 

 

 Figura ilustrativa - Capa da obra A Moça Tecelã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02: A Moça Tecelã – Capa do exemplar reimpresso em 2016. 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=A+Mo%C3%A7a+Tecel%C3%A3+-+capa&biw=1047&bih= 

 

O exemplar utilizado nesta dissertação não é paginado, motivo pelo qual numeramos os 

parágrafos de 01 a 21 e numeramos as páginas de 01 a 13 para facilitar a localização das citações 

referencializadas. 
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 A Moça Tecelã 

 

A Moça Tecelã, da autora Marina Colasanti, teve sua primeira edição em 2004, pela 

Global Editora, com ilustrações das irmãs Dumont. O exemplar atual, 2016, refere-se à 13ª 

Reimpressão pela mesma editora. A obra é ilustrada com os bordados de Ângela, Antônia 

Zulma, Marilu, Martha e Sávia Dumont e desenhos de Demóstenes Vargas. A obra é referida, 

neste exemplar, como sendo uma história de amor, entrega e desencanto, e a possibilidade de 

ser tecido um recomeço. 

O texto é uma narrativa poética cuja voz narrativa discorre a história utilizando os verbos 

no pretérito imperfeito, dando-nos uma ideia de ação continuada. Trata-se da história de uma 

personagem feminina que era nominada apenas como sendo uma moça tecelã, codinome que 

vai dar título à obra. Essa moça vivia sozinha e, através do seu tear mágico, satisfazia todas 

suas necessidades básicas, tanto físicas quanto existenciais e isso lhe fazia feliz apesar da 

solidão. No entanto, em determinado tempo da sua vida, sentiu falta de uma companhia que lhe 

proporcionasse a constituição de uma família, isto é, marido e filhos que alegrariam ainda mais 

os seus dias. Assim, utilizou seu tear mágico para criar o homem que entraria em sua vida e lhe 

proporcionaria maior felicidade. Este homem, contrariando os desejos da moça, não estava 

interessado em filhos. Ele queria as riquezas que o trabalho da tecelã, em seu tear mágico, 

poderiam lhe proporcionar. Ele isolava a esposa na mais alta torre do castelo, para que o tear 

não fosse descoberto e exigia dela, cada vez mais, intenso trabalho e mais riquezas à sua 

disposição. Desta forma, a moça tecelã foi percebendo que não era feliz. Oprimida e vendo que 

sua aspiração a uma boa companhia e a um amor idealizados não se concretizara, desejou estar 

sozinha de novo. A moça espera anoitecer, aproveita que o marido está dormindo e, segura de 

sua decisão, recorre ao tear para desfazer sua criação, eliminando de sua vida o marido e tudo 

a ele relacionado. Ela retorna à antiga situação em que vivia sozinha, em sua casa simples, mas 

em que era dona de sua própria vida. 
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2  IMAGINANDO O IMAGINÁRIO - RITMOS E IMAGENS 

 

Neste capítulo, falaremos sobre o Imaginário e sobre os Ritmos. Exploramos os 

símbolos e mitos, bem como, ritmos e imagens nas obras A História da Aranha Leopoldina e 

A Moça Tecelã.  

Traçamos um panorama evolutivo do imaginário, isto é, o caminho percorrido entre a 

representação e a conquista do direito de sonhar que propiciam a redescoberta da interioridade 

na arte literária. Iremos dos precursores aos fundadores, de Gaston Bachelard a Gilbert Durand, 

ou ainda, do simbólico como fenomenologia dinâmica à Teoria Geral do Imaginário e sua 

proposta mitodológica.  

Utilizando a teoria de Gilbert Durand como base teórica, expomos e refletimos sobre 

seus conceitos e propostas sobre o imaginário que resultam na produção e reprodução pelo ser 

humano de símbolos, imagens e mitos, como ponto de partida para compreensão da cultura 

humana. Desta forma, analisamos os símbolos e mitos diretivos encontrados nas obras citadas, 

bem como suas transformações significativas enfatizadas pela época, pelo meio ou pelo caráter 

pessoal das autoras. 

Sobre os ritmos, discutimos sua trajetória, isto é, desde quando o ritmo era 

compreendido como elemento com realização plena apenas no poema e medido pela 

versificação – sílabas, acentos e pausas - às reflexões atuais em que verificamos a realização do 

ritmo no poema e na narrativa através de recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 

semânticos.   

As imagens contidas em A História da Aranha Leopoldina e em A Moça Tecelã são 

abordadas como recursos abstratos para produção da linguagem poética. Da metáfora à alegoria, 

demonstramos a representação de uma realidade abstrata através de uma realidade concreta em 

ambos os textos. 

 

2.1 Imaginando o Imaginário 

 

Quando pensamos em imagens ou imaginário, logo associamos esses termos a Gilbert 

Durand ou a Gaston Bachelard. O imaginário é a capacidade elementar de evocar uma imagem, 

de representar algo e a literatura não está nas palavras, ela é o próprio objeto de linguagem a 

serviço da criação artística.  Alimentar o imaginário da criança é desenvolver a função 

simbólica por meio de textos, de imagens, símbolos e sons. 
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O imaginário como compreendemos hoje, a partir dos estudos de Gilbert Durand, 

criador da Teoria Geral do Imaginário, teve um longo percurso. Para compreendê-lo, 

precisamos recorrer à história, como veremos a seguir. 

Os séculos XVII e XVIII, para a Literatura, são considerados séculos da representação. 

Os sonhos tiveram que esperar o raiar do século XIX.  

Segundo Turchi (2003), durante o Renascimento, o humano acaba por sobrepor ao 

divino e o culto da imagem reporta ao paganismo. Nos tempos modernos, Durand (apud 

TURCHI, 2003, p. 17-18) explica a luta entre o pensamento racional e a imagem que se reduz 

à imagem “teológica”, “metafísica” e “positivista”, ou seja, reduz a imagem à interpretação 

condicionada ao fator social e histórico, da imagem ao signo. 

Aos poucos, o símbolo foi readquirindo sua força e sua liberdade: 

 
Contra a redução metafísica, que excluía o símbolo do pensamento racional, o 

imaginário vai eclodir nas páginas dos poetas e nas obras dos poetas e nas obras dos 

artistas sempre inovadores. Contra a redução positivista da linguagem, considerada 

própria do saber oficializado condizente com o rigor da verdade, a imaginação 

provocou o florescimento da simbologia moderna [...] os maiores exponentes do 

ressurgimento da imagem nos últimos séculos foram fruto dessa luta, a reação 

romântica (TURCHI, 2003, p. 18). 

 

Ainda, segundo a referida autora, o movimento romântico esteve, no início, relacionado 

à filosofia. A primeira figura do movimento, embora pertença ao pré-romantismo, foi Jean-

Jacques Rousseau, “filósofo a quem se deve o culto da sensibilidade que predispõe à emoção” 

(TURCHI, 2003, p.18). No século XVIII, Giambattista Vico, Immanuel Kant e Samuel Taylor 

Coleridge, mais diretamente do que Rousseau promoveram a renascença do imaginário com 

suas novas investigações filosóficas.  

A importância de Kant para o imaginário foi haver restituído à imaginação a virtude de 

“rainha das faculdades após ter sido tratada como a louca da casa” (TURCHI, 2003, p.19) por 

um longo período pelos racionalistas, e de haver a ela atribuído funções inerentes à organização 

de seu monumento filosófico. Até então, os estudiosos privilegiavam o conhecimento, com 

domínio quase que exclusivo de sistemas cartesianos e a consequente desvalorização da 

imagem. 

Por outro lado, Coleridge, poeta pertencente ao romantismo inglês, estudou Kant, no 

fim do século XVIII e, com isso, pôde dar nova visão ao imaginário. Em suas pesquisas 

filosóficas, percebeu que a imaginação tem também função criadora e não somente função 

reprodutora. O autor contribuiu para a separação da fantasia em relação ao símbolo 

hermenêutico.  
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O papel da imaginação não se limita a conceber a ideia, a reunir as imagens e as formas 

que hão de tornar sensível a ideia, antes, sua função é fornecer o impulso, é a parte 

ativa do processo [...] ao imaginário, abrem-se, assim, duas atividades distintas em 

sua vertente criadora: a literária e a científica. Na estética e na filosofia românticas, o 

símbolo e o mito têm importância chave na concepção de que o infinito só aparece no 

finito através de manifestações do imaginário; a estética romântica pode ser 

sintetizada no símbolo, que identifica todos os textos românticos (TURCHI, 2003, p. 

20). 

 
A modernidade inicia-se com a redescoberta da interioridade das coisas, pois não se 

trata mais de contemplar o mundo, mas de habitá-lo.  

Alguns teóricos formularam conceitos fundamentais para o estudo do imaginário, 

embora não tratassem dele diretamente. Podemos chamá-los de precursores do imaginário. São 

eles: Sigmund Freud – conceito de inconsciente como produtor de imagens simbólicas; Carl 

Gustav Jung – conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos; Ernest Cassirer – filosofia das 

formas simbólicas; Hans Georg Gadamer – teoria hermenêutica; Paul Ricoeur – pensamento 

hermenêutico; Georg Simmel – formalismo e Claude Lévi-Strauss – estruturalismo. 

Se os primeiros foram precursores, podemos dizer que os reais fundadores dos estudos 

do imaginário foram: Gaston Bachelard, Mircea Eliade, Henri Corbin, Edgar Morin e Gilbert 

Durand. 

Bachelard, ao possibilitar o estudo do imaginário em si mesmo, propõe-se a discutir o 

simbólico como fenomenologia dinâmica, na qual o imaginário é o dinamismo criador, a força 

poética das imagens. O autor constrói uma fenomenologia do imaginário que permite, por meio 

do devaneio poético, transpor os obstáculos do compromisso biográfico do poeta e do leitor, 

colhendo o símbolo na sua totalidade.  

Apoiando-se nos trabalhos de Gaston Bachelard, Carl Gustav Jung e Jean Piaget, Gilbert 

Durand fundamentou seus estudos, fundou o Centro de Pesquisa do Imaginário de Grenoble 

,em 1966, e criou a Teoria Geral do Imaginário, formulando importantes conceitos que vão 

culminar na sua proposta mitodológica.  

O imaginário, para Durand (1997), significa o conjunto das atividades imaginativas que 

resultam na produção e reprodução pelo ser humano de símbolos, imagens, mitos e arquétipos 

pelas intimações do meio, ou seja, ele amplia os conceitos de Bachelard. 

Durand (1997, p.14) define o imaginário como “o conjunto das imagens e das relações 

de imagens que constituem o capital pensado do homo sapiens”; “a estrutura essencial na qual 

se constituem todos os processamentos do pensamento humano”. O imaginário seria para o 

homem o princípio de tudo o que existe. Se tudo que existe tem significado, então, simbolizar 

faz parte do processamento do pensamento humano.  
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Ao estudar o imaginário, Durand coloca nos componentes fundamentais do psiquismo 

humano uma atividade transcendental. O imaginário, essencialmente identificado com o mito, 

constitui a essência da vida mental. Ele considera o imaginário como sendo o ponto de partida 

para compreensão da cultura humana.  

Gilbert Durand afirma que “o imaginário deve sua eficácia a uma ligação indissolúvel 

entre estruturas e significações simbólicas” (2002, p. 37). As estruturas permitem reduzir a 

diversidade das produções singulares de imagens a alguns conjuntos isomorfos e, as 

significações simbólicas são reguladas por um número finito de esquemas e de símbolos.  

O estudo do imaginário permite extrair uma lógica dinâmica de composição de imagens, 

“fundamentado entre dois regimes do simbolismo um diurno e o outro noturno” (Durand, 2001, 

p.58). Esses regimes fazem originar três estruturas polarizantes: “estruturas esquizomórficas; 

estruturas sintéticas e estruturas místicas” (Durand, 2001, apêndice). A partir dessas 

estruturações, poder-se-ia tornar inteligíveis as configurações de imagens, próprias de criações 

individuais, de agentes sociais ou de categorias culturais, localizando as figuras míticas 

dominantes, identificando sua tipologia e procurando ciclos de transformação do imaginário. 

Essa análise foi denominada mitocrítica na Teoria do Imaginário de Durand. 

Vejamos a definição da mitocrítica na teoria do imaginário:  
 

 
A mitocrítica enfatiza, num autor, na obra de uma época e de um meio determinado, 

os mitos diretivos e suas transformações significativas. Ela permite mostrar como 

determinado traço de caráter pessoal do autor contribui para a transformação da 

mitologia vigente ou, pelo contrário, acentua esse ou aquele mito diretor em uso 

(WUNENBURGER, 2003, p.21). 

 

Durand confere um lugar privilegiado para o mito. Ele o define como sendo o resultante 

da combinação entre imagem e símbolo, destacando a importância vital dos mitos, os quais 

transmitem verdades importantes para a sociedade em narrativas repletas de simbolismo.  

 
Entenderemos por mito um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas, 

sistema dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa. 

O mito é um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio do discurso, no qual os 

símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias (DURAND, 2002, p. 62; 

63). 

 

Desta forma, no subitem a seguir, propomo-nos analisar o imaginário através dos mitos 

e imagens simbólicas nas obras A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã de Ana 

Luísa Amaral e Marina Colasanti, respectivamente. Há, nessas obras, símbolos e mitos que 

delineiam o universo poético. 
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2.1.1 Símbolos e Mitos 

 
O papel profundo do símbolo é a confirmação de um sentido a uma liberdade pessoal. 

Símbolo não pode explicitar-se: a alquimia da transmutação, da transfiguração 

simbólica só pode, em última instância, efetuar-se na experiência de uma liberdade 

(DURAND, 1997, p. 36). 

 

A História da Aranha Leopoldina, de Ana Luísa Amaral e A Moça Tecelã, de Marina 

Colasanti, são obras que abarcam o imaginário e têm em comum a imagem-símbolo do ato de 

tecer, como ponto temático da criação. Nas duas obras, há a presença da tecelã com seu poder 

infinito. Ambas constroem, desconstroem, fiam, capturam e renovam, por isso são símbolos das 

forças que mantém a estabilidade cósmica. Leopoldina (a aranha) e a Moça Tecelã inspiram a 

visão, a coragem para transformar os sonhos em realidade. Tecer desejos! A primeira tece a arte 

e a segunda tece a vida. 

Em A História da Aranha Leopoldina fica evidenciada a imagem-símbolo da pequena 

aranha teimosa e estranha que, contrariando a vontade de sua mãe e a opinião da comunidade, 

persistente, tece uma meia longa, comprida e funda em vez de delicadas teias. Para tecer sua 

obra prima, utiliza sua patinha para traçar a esquadria e preenchê-la com cores roubadas do sol. 

Ela trabalhava ao luar em vez de descansar, harmonizando a cor com linhas de tenor, que fora 

encontrar no lar do rouxinol e enchia seu coração de teias de emoção e até se esquecia de 

alimentar. Depois de concluída sua mágica obra que até fada invejaria, a meia tornara-se tão 

bela quanto a teia e importante para todos. A aranha, que um dia quis mudar, pôde continuar 

fazendo meias diversas a qualquer hora do dia e, a cada nova meia tecida, tornava-se dia 

especial, dia de Natal e as demais aranhinhas que também queriam fazer meia puderam fazê-

las livremente daquele dia em diante.  

Aqui, a aranha não possui somente os sentidos de diligência, paciência e persistência, 

mas o poder espontâneo do ser criador. Ela é o próprio artista tecendo arte.  

A aranha é tecedeira da sua casa que é, ao mesmo tempo, armadilha e armazém. Apesar 

da sua grande fragilidade, nas mitologias antigas, a sua teia é associada ao cosmos e a aranha é 

assim uma criadora do Mundo e tecelã do destino em muitas tradições. Para algumas culturas, 

ela é responsável por tecer a realidade; para outras, é ela que tece a aparência ilusória dessa 

mesma realidade. 

Observa-se, na obra, que a aranha também tece seu destino. Ela que deveria tecer teias 

como as demais aranhas faziam e valorizavam, obstinadamente, passa a tecer meias 

contrariando sua predestinação e, ao mesmo tempo, transformando seu destino. Para 
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Leopoldina, a aranha, a meia era a sua realidade, era o que verdadeiramente queria produzir, 

enquanto para sua comunidade essa meia era fruto da ilusão e inutilidade.  

Dessa forma, na história da Aranha, Leopoldina é tecelã da arte. Obstinada, ela tece o 

que acredita ser sua obra prima. Portanto, para si mesma, ela tece a sua realidade e o restante 

da comunidade acredita que ela tece a aparência ilusória dessa realidade. Isto é evidenciado 

quando todos à sua volta tentam convencê-la de que meia é coisa inútil no mundo das aranhas 

e o que é realmente belo são as teias que todas tecem e que têm utilidade. Tecendo seu sonho, 

a aranha inspira a visão e a coragem para transformar os sonhos em realidade. E, segundo Carl 

Gustav Jung (1977, p.243), a aranha é como símbolo representativo do self, trata-se da força 

interior que emana de quem realmente somos; sombra e luz, claro e escuro. 

Em A Moça Tecelã, a voz narrativa conta que a moça, dedicada e exímia tecelã, tecia 

longo tapete que nunca acabava. Tecer era tudo que fazia e que queria fazer. Com linhas claras 

e delicado traço cor de luz, tecia o nascer do dia e depois com cores vivas e lãs quentes ia 

moldando as horas. Quando o sol era muito forte, tecia com fios de algodão grossos e cinzentos 

para trazer a chuva, mas se a chuva, o vento e o frio persistiam, a moça usava fios dourados 

para trazer de volta o sol. Da mesma forma, tecia o alimento de que necessitava; o peixe de 

escamas e o leite para matar sua sede. Com seu fio de escuridão, tecia a noite e dormia tranquila. 

A voz narrativa conta-nos que, tecendo e tecendo, ela trouxe o tempo em que se sentiu sozinha 

e começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. Quando estava 

entrelaçando o último fio, bateram à porta e o moço foi entrando em sua vida. Ela queria filhos, 

mas o moço só pensava nas coisas que o poderoso tear lhe poderia dar. Exigia tudo, inclusive 

pressa para que acontecessem. Assim, a moça tecia e tecia sem descanso. A princípio, uma casa; 

depois um palácio, estrebaria e tesouros. Já não tinha tempo para chamar o sol quando a neve 

caía, nem tempo para arrematar o dia. Tecia e tecia os caprichos do marido e, tecendo, trouxe 

o tempo em que sua tristeza lhe apareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. 

Desejando estar sozinha de novo, à noite, enquanto o marido dormia, rapidamente desfez o 

trabalho, desconstruindo todo o palácio com as maravilhas que continha e, por último, desfez o 

desenho do marido transformando-o no nada. Então, como se ouvisse a chegada do sol, com 

delicado traço de luz, teceu o novo dia. 

Similar ao tecer da aranha, temos a moça tecelã que utiliza seu poder para fiar a vida, as 

infinitas possibilidades, dando forma aos seus anseios e saberes femininos. Manuseando o tear, 

a tecelã fica frente a frente com a sua inspiração e entrega-se ao trabalho e à arte, traçando todos 

os seus sonhos, transformando-os em realidade. Quando essa mesma realidade torna-se amarga, 

dela se desfaz. 
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Em A Moça Tecelã, a imagem-símbolo da moça tecendo sua vida no tear e depois 

desconstruindo ao desfazer sua arte no próprio tear nada mais é que o poder de criação e 

desconstrução espontâneo. “Inúmeras deusas, deusas importantes, trazem nas mãos fusos e 

rocas e controlam, não somente os nascimentos, mas o decurso dos dias e o encadeamento dos 

atos” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, p. 872).   

Há, também, o eco das Deusas tecelãs no Cristianismo, como são vistas nas cenas da 

anunciação de vários afrescos, onde Maria aparece segurando um fuso e o fio passa iluminado 

acima da cabeça de Jesus, enfatizando a ligação entre o ato de fiar com o símbolo do destino, 

da vida e do nascimento da criança divina.  

Outra semelhança que existe referente ao ato de fiar das tecelãs é a ligação do cordão 

umbilical que é cortado para dar continuidade a uma nova vida, sendo que, quando se corta o 

fio no fuso/tear está se fazendo o mesmo com o que foi criado. 

Nota-se que na obra A Moça Tecelã, apesar da criação contínua de desenhos novos em 

seus tapetes, que se transformavam em novidades em sua vida, em nenhum momento a voz 

narrativa faz referência ao ato de cortar o fio no fuso ou no tear. Apenas batia seus grandes 

pentes para frente e para trás, o que possibilitou que ela desconstruísse sua criação e, 

simultaneamente, sugeriu a possibilidade de infinitas criações e transformações posteriores, ao 

longo da vida. 

A moça é a própria deusa ao tecer a realidade de seus sonhos no tear. Ela é a artífice de 

sua própria vida.  Assim como a aranha, que não está no lugar do artista e não representa o 

artista, mas é o próprio artista em sua capacidade criadora, a moça não está representando Deus, 

não está no lugar de Deus; ela é a própria deusa na construção de sua vida. 

O ato de tecer tem, também, sua simbologia importante nas duas obras. Em Dicionário 

dos Símbolos, Jean Chevalier & Alain Gheerbrant esclarecem esta simbologia:  
 

 

Tecer não significa somente predestinar (com relação ao plano antropológico) e reunir 

realidades diversas (com relação ao plano cosmológico), mas também criar, fazer sair 

de sua própria substância, exatamente como faz a aranha, que tira de si própria a sua 

teia (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, p. 872). 

 

Observamos, em ambas as obras, que esse ato de tecer é realmente um trabalho de 

criação semelhante a um parto, pois, nas duas situações, o resultado dessa tessitura é uma nova 

vida. Leopoldina cria sua arte. A moça cria sua vida. 

Assim como o ato de tecer, o fio usado para essa ação também tem sua simbologia e é 

esclarecido pelos autores já citados: “O simbolismo do fio é do agente que liga todos os estados 

da existência entre si, e ao seu princípio o que não pode deixar de evocar o simbolismo do fio 
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de Ariadne, que é o agente de ligação do retorno à luz” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

2015, p.431). 

O ato de tecer, de criar, fazendo com que o produto criado saia de si mesmo remete-nos 

ao mito da criação, assim como o simbolismo do fio nos levará ao mito de Ariadne. Esses dois 

mitos serão discutidos no subitem relativo aos mitos. 

Levando-se em consideração a temporalidade na construção dos dois textos, A História 

da Aranha Leopoldina e A Moça tecelã, observa-se clara referência à noite e ao luar.  

Percebe-se que a aranha tecia sua meia à noite: “E assim a nossa Aranha Leopoldina 

trabalhava ao luar, em vez de descansar” (AMARAL, 2010, p.10). Em A Moça Tecelã, a 

narrativa começa fazendo referência à noite: “Acordava ainda no escuro e logo sentava-se ao 

tear” (COLASANTI, 2003, p. 1). Seguindo a narrativa, nota-se que o maior momento de tensão, 

de disforia acontece durante a noite: “Só esperou anoitecer. Levantou-se, enquanto o marido 

dormia, sonhando com novas exigências [...] sentou-se ao tear. [...] começou a desfazer seu 

tecido” (COLASANTI, 2003, p. 07; 08).  

Chevalier diz que “A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, que vão 

desabrochar em pleno dia como manifestação de vida” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

2015, p.640).  

Nas duas citações, observamos a simbologia da noite e do luar. A aranha trabalha 

durante a noite para construir, a moça utiliza-se da noite para desconstruir. Nos dois casos, seja 

construindo ou desconstruindo, ambas estão gestando a conquista de seus ideais, seja pelo 

sucesso da sua arte, como é o caso da aranha, seja pela conquista da sua liberdade, como o faz 

a moça.   

Contrapondo à noite, nos dois textos, há referência à simbologia do sol e da luz. Em A 

História da Aranha Leopoldina, a aranha rouba do Sol a cor necessária para tecer sua meia: 

"[...] Fora a sua patinha que traçara a esquadria, que a preenchera com cor roubada ao Sol" 

(AMARAL, 2010, p.8). A aranha também compara a beleza de sua meia, depois de pronta ao 

brilho do sol. “[...] ergueu sobre a patinha/ uma coisa fininha/ e linda e tão brilhante como o 

Sol” (AMARAL, 2010, p.16). Esse sol é grafado na obra com letra maiúscula como a lhe dar 

fundamental importância.  

Vale lembrar que o sol é fonte de luz e fonte da vida. Ele simboliza a manifestação da 

divindade e a luz que dele irradia é o conhecimento intelectivo. O sol também é considerado o 

olho do mundo. Segundo Gaston Bachelard, o olho é o projetor de uma força humana. Desta 

forma, se fizermos analogia da simbologia do sol com a simbologia do olho, compreendemos 
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que Leopoldina rouba do sol a força capaz de iluminar o mundo, possibilitando o caminho para 

a sabedoria através da arte e a imaginação é a fonte iluminante. 

Em A Moça Tecelã, a voz narrativa também faz referência ao sol. “[...] bastava a moça 

tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse” (COLASANTI, 2003, p.2). “A neve 

caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol” (COLASANTI, 2003, p.5). Nesses trechos, 

observamos a simbologia do sol como estado de lucidez. Na primeira citação, a moça tinha 

pleno domínio de si mesma, enquanto a segunda citação sugere que ela havia perdido sua 

identidade. 

Outra simbologia não menos importante é abordada em A História da Aranha 

Leopoldina e A Moça Tecelã – a simbologia da casa. Em ambas, a casa é palco de lutas 

interiores para construção de sonhos. Ambas constroem suas próprias casas e lutam para ser 

felizes com suas escolhas. 
 

 
A consciência dispõe de duas maneiras para representar o mundo. Uma direta, na qual 

a própria coisa parece estar presente no espírito, como na percepção ou na simples 

sensação. A outra indireta quando, por esta ou por aquela razão, a coisa não pode 

apresentar-se ‘em carne e osso’ à sensibilidade (DURAND, 1998, p.7). 

 

Na consideração citada, podemos observar que em A História da Aranha Leopoldina a 

casa não é referida nominalmente. Ela nos é sugerida pelo fato de que, para as aranhas, as teias 

são suas próprias casas – é onde tecem, alimentam-se e reproduzem. Esta casa seria a segunda 

maneira para representação de que refere Durand na mencionada citação. 

Ressaltamos ainda que o habitat das aranhas é a própria natureza e esse detalhe é 

referido em A História da Aranha Leopoldina no seguinte trecho: 

 
E no sítio onde mora, 

de cada vez que há  

mais outra meia, é dia especial.  

(AMARAL,2012, estrofe 33. Grifos meus). 

 

Se a casa da aranha está subentendida, em A Moça Tecelã essa casa é real e define a 

espacialização da narrativa. Por exigência do marido, ela tece uma casa melhor e depois tece 

um palácio com todos os seus tesouros e passam a habitá-lo.  

 
Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. Mas pronta a casa, já não lhe 

pareceu suficiente. ─ Para que ter casa se podemos ter um palácio? Dias e dias, 

semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e 

poços... Afinal, o palácio ficou pronto (COLASANTI, 2004, p.3). 
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Depois, quando desfaz, no tear, o referido palácio, retorna à sua antiga pequena casa. 

“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” (COLASANTI, 2004, p.9). 

Para Bachelard, em A Poética do Espaço, todo espaço habitado dá a noção de casa e 

potencializa os sonhos. Para ele, a casa é um dos maiores poderes de integração para os 

pensamentos, as lembranças e os sonhos, mas, também, simboliza os medos profundos. Diz o 

teórico: “Se nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa diríamos: a casa abriga o 

devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite sonhar em paz” (BACHELARD, 2008, 

p.201). 

Bachelard continua:  
 

 
Não há verdadeira casa onírica que se organize em altura; com seu porão enterrado, o 

térreo da vida comum, o andar de cima onde se dorme e o sótão junto ao telhado, tal 

casa tem tudo o que é necessário para simbolizar os medos profundos, a trivialidade 

da vida comum, ao rés-do-chão, e as sublimações (BACHELARD, 2008, p.243). 

 

Desta forma, inferimos que em A História da Aranha Leopoldina, a aranha, em sua casa 

primitiva, a teia, sonhava com sua obra-prima, a meia, e lutava para a realização desse sonho, 

para poder fazer aquilo que queria a qualquer hora do dia. Na segunda obra, A Moça Tecelã, a 

casa representa um mundo imaginado pela moça, o qual possibilita profunda comunhão de 

devaneio, isto é, a sonhada felicidade familiar. A casa é o próprio eu na busca da realização 

interior concomitantemente ao medo da solidão. Quando a moça tecelã descobre que 

permanecia infeliz, mesmo após tentar a construção de uma família, desfaz o palácio e retorna 

à sua casa natal. 

Nas duas obras mencionadas manifestam-se a imagem e o símbolo, propiciando a 

possibilidade do sonho e do devaneio, alternando realidade e imaginário que constituem o 

poético dos textos. 

Em A História da Aranha Leopoldina e em A Moça Tecelã analisamos a evolução, 

transformação e desconstrução de vários mitos diretivos. Estão presentes nestas obras os Mitos 

da Criação, Mito de Ariadne, o Mito de Aracne e o Mito de Penépole.  
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 Figura ilustrativa do Mito da Criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: A Criação do Homem 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=a+cria%C3%A7%C3%A3o+do+homem+de+Michel%C3%A2ngelo

+buonarroti+-+figura+ilustrativa, acesso em 06/12/16 
 

O Mito da Criação é bem evidente em A Moça Tecelã.  A moça cria tudo o que quer e 

como quer, inclusive o homem para ser seu marido. Ela tudo desfaz quando quer, semelhante 

ao poder divino. 

Fazendo um paralelo entre A Moça Tecelã e a Gênesis, 1º livro da Bíblia Sagrada, 

vemos a semelhança desse poder criador. 

 
No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: Haja luz; e houve luz. E viu 

Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz 

Dia, e às trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse também Deus: 

Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite; E 

assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança; que ele tenha domínio sobre tudo que existe. (BIBLIA 

SAGRADA, S/D, p.7).  

 

Vemos, igualmente, esse poder “divino” na voz narrativa de A Moça Tecelã:  

 
E logo se sentava ao tear. Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, 

que ela ia passando entre os fios estendidos [...]. Depois lãs mais vivas, quentes lãs 

iam tecendo, hora a hora [...]. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas 

[...] escolhia um fio de prata [...] Leve, a chuva vinha cumprimentá-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. 

[...]. Na hora da fome tecia um lindo peixe. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite 

que entremeava o tapete. Pensou como seria bom ter um marido a seu lado. [...] 

começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia 

(COLASANTI, 2002, p. 1, 2). 
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Como mencionamos na transcrição acima, a tecelã tem esse mesmo poder de criação 

divina. Ela cria o próprio dia e depois cria o sol para aquecer esse dia, mas também traz a chuva 

depois de uma sequência de dias quentes à sua vontade. Igualmente cria o alimento para matar 

sua fome e sede e tal qual Deus ela cria também o homem, ao seu gosto, para torná-lo seu 

marido, desfazendo-se dele e de tudo a ele relacionado quando toma consciência de sua 

infelicidade. 

Se atentarmos para a análise do mito, com base na mitocrítica, percebemos que há uma 

transformação do mito diretivo. Quem constrói e desconstrói já não é Deus. É a mulher. Esse 

poder humano de criar o desejado como queremos e poder desconstrui-lo quando queremos 

refere-se à contemporaneidade. Esse superpoder dado à mulher sugere também uma referência 

ao caráter feminista da autora. 

 

 Figura ilustrativa – O Mito de Ariadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: O Labirinto do Fantástico – O Fio de Ariadne 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=figura+do+mito+de+ariadne+para+copiar+e+colar&biw=1047&bih

=505&tbm=isch&imgil=LcX275QW6OKm3M%253A%253Bpkt_sexE9oLCPM%253Bhttp%25253A%25252F

%25252Flabirintodofantastico.com.br. Acesso em 06/12/16. 

https://www.google.com.br/search?q=figura+do+mito+de+ariadne+para+copiar+e+colar&biw=1047&bih=505&tbm=isch&imgil=LcX275QW6OKm3M%253A%253Bpkt_sexE9oLCPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flabirintodofantastico.com.br
https://www.google.com.br/search?q=figura+do+mito+de+ariadne+para+copiar+e+colar&biw=1047&bih=505&tbm=isch&imgil=LcX275QW6OKm3M%253A%253Bpkt_sexE9oLCPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flabirintodofantastico.com.br
https://www.google.com.br/search?q=figura+do+mito+de+ariadne+para+copiar+e+colar&biw=1047&bih=505&tbm=isch&imgil=LcX275QW6OKm3M%253A%253Bpkt_sexE9oLCPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flabirintodofantastico.com.br
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O conhecido mito narra a trajetória da heroína Ariadne que teve início quando ela caiu 

de amores por Teseu, descendente de Egeu, rei ateniense e de Etra. Ele se entrega por vontade 

própria ao Minotauro, ser meio homem meio touro, que ocupava o labirinto, edificado por 

Dédalos e toma essa decisão ao saber que sua terra natal deveria entregar, como tributo a Creta, 

uma cota periódica de sete moças e sete rapazes, que seriam oferecidos ao monstro, que era 

carnívoro. A estrutura labiríntica fora criada no Palácio de Cnossos, com vários caminhos 

enredados, de tal forma que ninguém seria capaz de deixar seu interior depois que houvesse 

nele entrado. Ariadne, completamente apaixonada, oferece ao seu amado, que também parece 

amá-la, uma espada para ajudá-lo a lutar contra o monstro, e o famoso fio de Ariadne, que o 

guiaria de volta ao exterior, retornando à vida e à liberdade. 

Em A Aranha Leopoldina e em A Moça Tecelã, o fio utilizado para tecer leva as 

protagonistas para dentro de si mesmas, suas descobertas intrínsecas do eu interior ou princípio 

e, ao mesmo tempo, retorna-as à luz. Na primeira, o encontro de si mesma se dá com a 

descoberta do dom artístico e o retorno à luz acontece através da realização e sucesso desse eu 

artístico que para ela é a própria libertação. Na segunda obra, o fio proporciona à moça o 

encontro de si mesma pela coragem de buscar a felicidade, pela possibilidade de experimentar, 

através do engano e do acerto, sua realização como mulher. Se ela estava predestinada, como 

todas as mulheres da sociedade patriarcal, ao casamento para procriação, ela o experimenta. No 

entanto, o retorno à luz acontece com a tomada de consciência da exploração masculina e a 

situação de infelicidade que a faz retornar ao estado de liberdade em que era realmente feliz.  

Analisando esse mito à luz da nossa época, percebemos que na sociedade atual não nos 

preocupamos com o outro, cada um preocupa-se consigo mesmo. A paixão e o interesse são 

objetos do próprio eu. Cada qual procura a realização pessoal e a busca da felicidade como 

acontece com nossas personagens dos textos, evidenciando a transformação significativa do 

mito diretivo.  
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 Figura ilustrativa de O Mito de Penélope 
 

 

Figura 05: Penélope e os pretendentes 

por John William Waterhouse, 1912. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lopenelope, acesso em 06/12/16. 

 
 

Podemos relacionar a narrativa de A Moça Tecelã a uma desconstrução do Mito de 

Penélope.  

Penélope, filha de Ícario, um príncipe espartano, casou-se com Ulisses. Um ano depois 

de casados, Ulisses foi para a Guerra de Tróia e tiveram que se separar.  

Ulisses guerreava em outras terras e seu destino era desconhecido. Durante a longa 

ausência de Ulisses, muitos duvidavam que ele ainda estivesse vivo ou que algum dia 

retornasse. Penélope foi importunada por inúmeros pretendentes, dos quais parecia não poder 

livrar-se senão escolhendo um deles para esposo. Contudo, Penélope lançou mão de todos os 

artifícios para ganhar tempo, ainda esperançosa do regresso de Ulisses.  

Alegando que estava empenhada em tecer uma tela para o funeral de Laertes, pai de seu 

marido, Penélope comprometeu-se em fazer sua escolha entre os pretendentes quando a obra 

estivesse pronta. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope trabalhava tecendo; à noite, 

secretamente, desfazia o trabalho feito. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_William_Waterhouse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lopenelope
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O mito de Penélope evidencia com clareza a imagem da mulher que espera submissa e 

fiel. Ela espera eternamente pelo amor que é seu marido, nunca duvidando do seu retorno, 

pacientemente espera e espera. A protagonista de A Moça Tecelã desconstrói esse mito de duas 

formas; a primeira desconstrução é que a moça não espera por nada, ela cria tudo que lhe 

satisfaz, inclusive, o homem que deseja para marido. A segunda desconstrução refere-se ao 

rompimento com a situação de submissão quando toma consciência da exploração do esposo e 

da própria infelicidade. Ela se desfaz do marido e de tudo a ele relacionado e, corajosamente, 

retorna à situação inicial para viver sozinha, livre e feliz. 

 

 Figura ilustrativa - O Mito de Aracne 

 

 
 

Figura 06: Las hilanderas o la fábula de Aracne (As findeiras ou mito de Aracne [Ariadne]. Velázquez, Diego 

Rodríguez de Silva y. Fonte:https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-

aracne/3d8e 510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d 
 

Na cultura mediterrânica (Grécia e Médio Oriente), atentamos para a organização do 

mito de Aracne, a jovem mortal, exímia nas artes da tecelagem ousa desafiar a deusa Atena, 

deusa da Razão Superior (filha de Zeus). Instaladas frente a frente, Atena borda os doze deuses 

do Olimpo em toda sua majestade e, nas quatro pontas de seu trabalho, evoca os castigos 

sofridos pelos mortais que ousaram desafiá-los. Em resposta a essa imagem transcendental de 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e%20510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e%20510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d
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uma realidade superior, proibida aos humanos, Aracne põe-se a representar em seu bordado os 

amores dos deuses e dos mortais. Atena sentindo-se ultrajada golpeia a jovem Aracne que 

decide se enforcar. Atena poupa-lhe a vida, porém transforma-a em uma aranha, condenando-

a a fiar para existir (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, p.71). 

Se nesse conhecido mito, sabemos que a mortal Aracne fora transformada em uma 

aranha condenada a fiar para existir, no texto analisado, vemos a desconstrução desse mito 

diretivo na figura de Leopoldina, a aranha que transgredindo todas as regras e o fatal destino de 

tecer teias, conseguiu transformar sua predestinação e tornar-se artista tecendo arte. 

Na desconstrução dos Mitos de Penélope e Aracne, em A Moça Tecelã e A História da 

Aranha Leopoldina, respectivamente, observam-se os traços do caráter feminista das autoras 

Marina Colasanti e Ana Luísa Amaral, contribuindo para a transformação dos mitos diretivos. 

Analisando os textos, vemos que as personagens são femininas e sugerem a 

representação de todas as mulheres na luta pelas suas realizações. Em A História da Aranha 

Leopoldina, a teimosa aranha, cujo nome sugestivamente herdara de outra ancestral, quando 

consegue o reconhecimento pela sua obra, adquire o direito de ser artista para si mesma e para 

todas as outras aranhas, remetendo-nos à conquista da classe feminina ao direito ao trabalho e, 

especialmente, ao trabalho artístico. Em A Moça Tecelã, a personagem é uma moça qualquer, 

sem nome. O texto é bem a história de todas nós mulheres que não mais aceitam a submissão 

como destino. As próprias mulheres, quando interessadas, procuram seus parceiros e, quando 

se descobrem infelizes na vida conjugal, corajosamente, rompem com o relacionamento em 

busca da felicidade. 

 

2.2 Ritmos e Imagens  

 

Os ritmos e imagens significativos nas obras A História da Aranha Leopoldina e A Moça 

Tecelã serão destacados e analisados por compreendermos que esses elementos contribuem 

com o aspecto artístico dos textos, bem como para reflexão do efeito estético, uma das linhas 

que direcionam esse trabalho. 

“A criação poética consiste, em grande parte, na utilização voluntária do ritmo como 

agente de sedução” (PAZ, 1982, p.64). O teórico completa a citação dizendo que “o ritmo não 

é exclusivamente uma medida vazia de conteúdo, mas uma direção, um sentido.”. 

Mas, o que é ritmo?  

De forma generalizada, diz-se que ritmo, do grego rhuthmós, significa movimento 

regular, designa aquilo que flui, que se move, seria, portanto, um movimento regulado.  



 
60 

 

Segundo o crítico literário Ossip Brik, o ritmo é: “toda a alternância regular; e não nos 

interessa a natureza do que o alterna”. Continua ele: “Falamos de ritmo em toda a parte onde 

podemos encontrar uma repetição periódica dos elementos no tempo ou no espaço” (BRIK, 

1978, p.131). Isso nos faz lembrar que o ritmo está em tudo na nossa existência. 

Há os ritmos do nosso corpo como o movimento cardíaco e o piscar dos olhos, por 

exemplo. A natureza que nos cerca também nos exemplifica o ritmo - os ciclos regulares do dia 

e da noite; verão e inverno, nascer e morrer etc. Por outro lado, há o ritmo musical, o ritmo 

coreográfico, o ritmo da própria fala, mas também há o ritmo na arte literária - ritmo poético, 

que está sempre presente na poesia e, muitas vezes, na prosa. 

Octavio Paz (1982, p.82) diz que “o ritmo se dá espontaneamente em toda forma verbal, 

mas só no poema se manifesta plenamente.” Segundo ele: “Sem ritmo não há poema; só com 

ritmo não há prosa” (PAZ, 1982, p.82).  Isso demonstra que, enquanto para o poema o ritmo é 

imprescindível, condição para sua existência, para a prosa ele é complemento.  

Houve o tempo que o ritmo, na arte literária, estava intrinsecamente ligado apenas ao 

poema e era medido pela versificação, pelo metro - sílabas, acentos e pausas.  Atualmente, é 

muito comum a existência de prosa carregada de poesia e ritmo. Vemos que mesmo o ritmo 

sendo o núcleo do poema, não significa que este seja um conjunto de metros, e ainda, que os 

elementos quantitativos do ritmo cederam lugar à unidade rítmica.  

 
O ritmo é inseparável da frase; não é composto só de palavras soltas, nem é só medida 

ou quantidade silábica, acentos e pausas: é imagem e sentido. Ritmo, imagem e 

significado se apresentam simultaneamente em uma unidade indivisível e compacta: 

a frase poética, o verso. O metro, ao invés disso, é medida abstrata e independente da 

imagem (PAZ, 1976, p.13). 

 

Na arte literária, verificamos a realização do ritmo através de recursos diversos: 

fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos.  Nas figuras sonoras, por exemplo, há 

escolha de fonemas específicos e suas oposições em versos e parágrafos. Como recurso 

morfológico, são utilizados determinados tempos verbais, sufixos etc., que propiciam a 

musicalidade do texto. Há, ainda, a combinação desses elementos que potencializam velocidade 

e intermitência de ações, suavidade ou austeridade de expressões, como se brincasse com a 

sonoridade, ora suavizando, ora provocando choque de ruídos para gerar sensações auditivas e 

sentimentos diferentes.   Percebemos, também, o uso de figuras de expressão estabelecendo 

jogo com as palavras e, ainda, repetição de expressões ou situações que pressupõem analogia 

ao movimento e ou à sonoridade. O ritmo também se realiza nas imagens e no sentido.  
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Para falarmos de imagem, é necessário primeiro defini-la. Na arte literária, designamos 

imagem, segundo Octavio Paz , como "toda forma verbal, frase ou conjunto de frases, que o 

poeta diz e que unidas compõem um poema" (PAZ, 1976, p. 37). Vale ressaltar que essas 

expressões verbais chamam-se comparações, metáforas, jogos de palavras, alegorias etc. 

Tzvetan Todorov relaciona poesia e imagem definindo que: "a poesia é um jeito especial 

de pensar, um pensamento por imagens” (TODOROV, 2013, p.87). Nesta proposição, Todorov 

refere-se à imagem como um recurso abstrato utilizado para produção da linguagem poética. 

Neste capítulo, enfatizamos as imagens produzidas a partir das alegorias que se 

confundem com as metáforas.  

Do grego allegoría, pelo latim allegorĭa. Etimologicamente, o grego allegoría significa 

"dizer o outro", "dizer alguma coisa diferente do sentido literal".  Muitas vezes definida como 

uma metáfora ampliada ou, como dizia Quintiliano, no Institutio Oratoria, uma "metáfora 

continuada que mostra uma coisa pelas palavras e outra pelo sentido". Para ele, entre alegoria 

e metáfora há uma relação indissolúvel em que a primeira se configura pela segunda.  

Numa leitura atual, compreende-se alegoria como uma figura da retórica que consiste 

na representação de uma realidade abstrata através de uma realidade concreta, por meio de 

analogias e metáforas.  

Em A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, corpora desse trabalho, 

captamos a realidade abstrata através de imagens concretas e destacamo-las neste capítulo.  As 

imagens serão exploradas, no primeiro texto, a partir da alegoria da aranha e sua produção de 

teias/meias em relação ao artista na feitura da arte. Em A Moça Tecelã, a imagem explorada 

refere-se à moça e ao seu tear 'mágico' como a alegoria do ser criador do seu próprio destino.  

Nas referidas obras, as imagens são, também, definidas e confirmadas pelo ritmo dos textos que 

estudaremos separadamente.  Observamos no decorrer do capítulo que as alegorias revelam e 

confundem as inúmeras situações metafóricas intrínsecas ao conteúdo dos textos. 

 

2.2.1 A Aranha Leopoldina e seu ritmo 

 

Referindo-se aos recursos expressivos pertencentes ao plano de expressão, percebe-se o 

tecer da arte como minúsculos fios de uma teia. Esse trabalho, paciente e engenhoso, realizado 

pelas aranhas, irregular e cumulado de repetições como suas teias, tem forma circular, espaços 

irregulares. Esse trabalho, executado para frente e para trás, transporta-nos à poesia e ao fazer 

poético bastante diferenciado em A História da Aranha Leopoldina, de Ana Luísa Amaral.   
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A estrutura do poema é tão irregular no número de versos que compõem as estrofes, 

quanto na posição das rimas em cada uma delas. Há estrofes de cinco, seis, sete, oito e nove 

versos, mas também há estrofes de dois, três e onze versos. Esses são ora longos, ora curtos e 

suas rimas são inclassificáveis quanto aos padrões ditados pela retórica.  

A seguir, citamos, apenas como amostra, duas estrofes do poema, escolhidas 

aleatoriamente a fim de demonstrar o que foi dito, já que nosso objetivo não é o trabalho com 

a métrica. 

A estrofe décima quarta é composta por nove versos. Há versos de quatro, seis e até 

onze sílabas. Não há como classificar suas rimas quanto à semelhança sonora ou pelo modo 

como se distribuem ou se articulam ao longo da estrofe. 

 
Convém aqui dizer que as coisas úteis 

costumam ter sentidos bem diferentes, 

ou seja, nas aranhas, 

as meias: coisas fúteis, 

que elas não gostam de ter 

patinhas quentes. 

Só os pobres humanos 

é que usam, muito ufanos, 

nos pés tecido grosso ou transparente. 

(AMARAL, 2010, estrofe 14) 

 

Nesta estrofe décima quarta estrofe, podemos observar as rimas nos finais dos versos:  

o primeiro com o quarto verso (coisas úteis/coisas fúteis); entre o segundo, sexto e nono versos 

(diferentes/ quentes/ transparente); entre o sétimo e o oitavo versos (humanos/ufanos).  Esse 

padrão não se repete em outras estrofes. 

Na estrofe dezesseis temos três versos: 

 

 

As/ me/ias/ não/ são/ be/las, (6 sílabas) 

be/la/s são/ as /es/tre/las (6 sílabas) 

e as/ tei/as /que/ nós /sa/be/mos/ fa/zer (10 sílabas) 

(AMARAL, 2010, estrofe 14). 

 

 
 

Diferentemente da estrofe anterior, essa estrofe tem apenas três versos. O número de 

sílabas os mesmos não atende a nenhuma lei da métrica. As rimas acontecem no interior dos 

versos que podem ser diferentes ou no mesmo verso. Vejamos que, no início do primeiro, a 

expressão /as meias/ está rimando com a expressão / as teias/ localizada no início do terceiro 

verso. No final do primeiro, a expressão /são belas/ rima com a expressão inicial do segundo 
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verso com inversão dos vocábulos /belas são/. Outra semelhança sonora é percebida no interior 

do terceiro verso /nós/ = /mos/. 

Observamos, desta forma, a composição de versos livres que caracterizam a obra 

contemporânea da autora de A História da Aranha Leopoldina em que o ritmo possibilita novos 

metros.  

Quanto às críticas que afirmam ser o verso livre um rompimento com a forma para 

facilitar a criação artística, Thomas Eliot, em A essência da poesia, defende o uso desse recurso, 

dizendo que “Nenhum verso é livre para o homem que quer fazer um bom trabalho. [...] Apenas 

um mau poeta poderia considerar o verso livre como uma libertação da forma” (ELIOT, 1972 

p.18). 

Analisando a obra A História da Aranha Leopoldina, podemos afirmar que não 

encontraremos métrica ou medidas silábicas fixas para poetizá-la. O ritmo permitirá uma nova 

forma poética, bem dinâmica, atendendo as exigências do pensamento abstrato. Há, na obra, o 

que Octavio Paz refere como sinal inequívoco da poesia; fluxo e refluxo de imagens, acentos e 

pausas. 

 

O mesmo deve-se dizer do verso livre contemporâneo: os elementos quantitativos do 

metro cederam lugar à unidade rítmica. Em algumas ocasiões – por exemplo, na 

poesia francesa contemporânea – a ênfase transferiu-se dos elementos sonoros para os 

visuais. Mas o ritmo permanece: subsistem as pausas, as aliterações, as paronomásias, 

o choque de ruídos, o fluxo verbal. O verso livre é uma unidade rítmica. Cada verso é 

uma imagem e não é necessário suspender a respiração para dizê-los. Por isso, muitas 

vezes é desnecessária a pontuação. As vírgulas e os pontos sobram: o poema é fluxo 

e refluxo rítmico de palavras. Contudo, o crescente predomínio do intelectual e do 

visual sobre a respiração revela que nosso verso livre ameaça converter-se, como o 

alexandrino e o hendecassílabo, em medida mecânica (PAZ, 1976, p. 15). 

 
 

No texto A História da Aranha Leopoldina, de Ana Luísa Amaral, essa definição de 

Octávio Paz é totalmente aplicável, pois os versos não constituem frases completas e não há 

relação entre forma e linguagem. Por outro lado, a voz poemática dispensa a pontuação em 

muitos versos e estrofes e, ainda assim, a impressão que deixa é de que esses sinais gráficos 

realmente são dispensáveis. 

Os vocábulos aranha(s), aranh(inhas) repetem-se vinte oito vezes ao longo das trinta e 

seis estrofes e os sufixos anhas/ inha(s) inúmeras vezes; teia e meia repetem-se vinte e uma 

vezes no decorrer do poema, imprimindo um ritmo próprio ao texto e, simultaneamente, 

semelhança com a imagem do ir e vir da aranha tecendo, que por outro lado é análogo ao fazer, 

refazer e o aprimorar do objeto artístico nas mãos do artista. Transcrevemos a primeira e a  

terceira estrofes a título de exemplo: 
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Era uma vez uma aranha  

simpática e gordinha,  

como são normalmente as aranhinhas.  

(É certo que há aquelas  

que, mesmo sendo belas,  

não resistem a dar umas picadinhas.  

Mas esta era uma aranha  

talvez um pouco estranha,  

mas engraçada e muito boazinha. 

(AMARAL, 2010, estrofe 01, grifos meus) 

 

A Aranha Leopoldina 

nem grande razão tinha  

para queixar-se da vida que levava.  

O que as amigas tinham  

ela também o tinha,  

mas algo de diferente desejava. 

(AMARAL, 2010, estrofe 03, grifos meus) 

 
 

No texto, como já mencionamos, há utilização de vários recursos fonológicos. As 

figuras sonoras utilizadas no discorrer da narrativa são aliteração, assonância e paranomásia. 

Essas figuras estabelecem a correspondência entre o plano de expressão e o plano de conteúdo.  

Define-se como aliteração a repetição de fonemas consonantais, iguais ou similares, no 

início, meio ou fim de vocábulos próximos ou distantes, dispostos em um ou mais versos. 

Citamos as mesmas estrofes 01 e 03 por serem aquelas do poema que melhor exemplificam a 

aliteração. 

 

Era uma vez uma aranha 

simpática e gordinha, 

como são normalmente as aranhinhas. 

(É certo que há aquelas 

que, mesmo sendo belas, 

não resistem a dar umas picadinhas... 

Mas esta era uma aranha 

talvez um pouco estranha, 

mas engraçada e muito boazinha. 

(AMARAL, 2010, estrofe 01, grifos meus) 
 

Ou ainda:  

A Aranha Leopoldina 

nem grande razão tinha 

para queixar-se da vida que levava. 

O que as amigas tinham 

ela também o tinha, 

mas algo de diferente desejava. 

(AMARAL, 2010, estrofe 03, grifos meus) 

 
 

Nestas estrofes, há ocorrência de fonemas consonantais similares como ao longo do 

texto, especialmente os fonemas palatais sonoros nasais: /m/, /n/ e /nh/ que propiciam uma ideia 

de minuciosidade, delicadeza e carinho que atrai e envolve o leitor, despertando compaixão. 
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Esses fonemas são quase sempre antecedidos da vogal alta /i/ que, nesse caso, potencializa esses 

sentimentos, porque propicia um som mais agradável à audição. 

Nos tratados de retórica, a assonância é definida como sendo a repetição da mesma vogal 

ao longo de um verso ou de um poema.  

Desta forma, podemos confirmar que a repetição do fonema vocálico /i/, predomina em 

todo o texto e sobrepõe-se às vogais abertas /a/ e /e/ reforçando uma insistente melancolia, 

caracterizando a assonância. Esse efeito sonoro na maioria das estrofes também é enriquecido 

pelos verbos no pretérito imperfeito (fazia, queria, servia, ouvia, diziam, convencia) que dão 

ideia de continuidade e ao mesmo tempo de persistência da ação. Observa-se o valor expressivo 

dessa combinação no conjunto do texto, sugerindo a significação do labor artístico em processo 

de elaboração. 

 

É que a pobre da Aranha Leopoldina 

era infeliz naquilo que fazia, 

ou seja, em vez de teia, 

só queria fazer meia 

(não importava a cor, qualquer servia). 

(AMARAL, 2010, estrofe 04, grifos meus) 

 
 

E ainda:  

 

Mas, quanto mais ouvia, 

e quanto mais tentava 

aceitar o que os outros lhe diziam, 

menos se convencia 

a Aranha Leopoldina 

(que por defeito só tinha a teimosia. 

(AMARAL, 2010, estrofe 09, grifos meus) 

 
 

Nas duas estrofes abaixo (07 e 08), por outro lado, são utilizadas as vogais abertas /e/ 

ou /a/ (grafadas em negrito) em proximidade às fricativas /f/, /v/, /s/, /z/ que, no exemplo, estão 

grafadas em vermelho. Esse recurso nos remete à ideia de pluralidade, mas simultaneamente 

propiciando claridade às expressões e, ao comporem os verbos no infinitivo (valer, dever, 

fazer), sugerem severidade ou austeridade.  

 

As amigas da Aranha Leopoldina bem lhe diziam: 

Isso não se faz! 

uma aranha a valer 

conhece o seu dever: 

fazer teia para frente e para trás. 

(AMARAL, 2010, estrofe 07, grifos meus) 

 

Deve fazer a teia, 

e não fazer a meia. 

Por isso tu tens patas, e não mãos! 

(AMARAL, 2010, estrofe 08, grifos meus) 
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Nota-se que as figuras de expressão são os fios condutores do tema geral do texto.   A 

autora utiliza fartamente a paranomásia – utilização de vocábulos de sons parecidos, com 

significados semelhantes ou distintos, alinhavando-os ou tecendo-os, como fazem as aranhas e 

os poetas, num belo jogo de palavras, como demonstram os exemplos abaixo em negrito.   

 
Mas esta era uma aranha 

talvez um pouco estranha 

(AMARAL, 2010, estrofe 01, grifos meus) 

 

Uma aranha a valer  

conhece o seu dever:  

fazer teia para a frente e para trás.  

(AMARAL, 2010, estrofe 07, grifos meus) 

 

E quando viu sinal 

de chegar ao final.  

(AMARAL, 2010, estrofe 24, grifos meus) 

 

E ao lado da história, 

adormece a memória  

de uma aranha que um dia quis mudar:  

deixar de fazer teia,  

passar a fazer meia  

com cores feitas de Sol e de luar.  

(AMARAL, 2010, estrofe 32, grifos meus) 

 

E dão-se muitas prendas, 

teias, meias de rendas: 

passou a haver um dia de Natal.  

(AMARAL, 2010, estrofe 34, grifos meus) 

 

Nestes trechos citados, o uso dos sons semelhantes, fazendo trocadilho com as palavras 

sugere a intensificação do lúdico. 

Octavio Paz (1982, p.70) diz que “O ritmo é sentido e diz ‘algo’”. Assim, seu conteúdo 

verbal ou ideológico não é separável. Vemos que as repetições mostradas no texto, sejam de 

fonemas consonantais ou vocálicas, sejam de sufixos ou vocábulos, propiciam o ritmo e a 

cadência que agenciam o conteúdo do poema. 

As várias repetições de expressões, “para a frente e para trás”, por exemplo, referindo-

se ao trabalho contínuo da aranha, mesmo que não façam ruído audível para os humanos, faz 

pressupor uma analogia com o ritmo do movimento circular durante o trabalho contínuo para 

tecer sua teia. É como se ruído fizessem, induzindo também à circularidade na unidade do 

poema, como algo que volta, repete-se e recria. 
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2.2.2 O Ritmo da Moça Tecelã 

 

A Moça Tecelã é uma narrativa poética e o fato de ser um texto narrativo apresenta 

elementos rítmicos em menor proporção que o poema. Sem dúvida, podemos constatar 

elementos importantes que definem a poeticidade do texto.  

O conto é composto por vinte e um parágrafos. No exemplar consultado, reimpressão 

2016, não há recuo no início de cada parágrafo e a disposição de cada um deles nas páginas, 

visualmente, sugerem um poema. Quanto ao ritmo de cada parágrafo, podemos dizer que é 

determinado pelo teor do conteúdo ou da informação que eles contêm, bem como a utilização 

de vários recursos poéticos. Outro fato curioso é a repetição de uma expressão frasal em dois 

momentos do texto como que sugerindo um refrão, como os refrãos contidos nas músicas e, ao 

mesmo tempo, parece dividir o texto em partes ou atos como se fosse uma peça teatral: “Tecer 

era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer” (COLASANTI, 2016, p.3 e p.6). Essas 

expressões também marcam transformações importantes nos acontecimentos e alteração no 

ritmo. 

Se o ritmo é definido como sendo a alternância regular de qualquer coisa, podemos dizer 

que nos cinco primeiros parágrafos a alternância dos elementos da própria natureza contribui 

com o ritmo desses parágrafos visando ao efeito poético: “o sol chegando atrás das beiradas da 

noite”; “linha clara para começar o dia [...] depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora 

a hora”; “Se era forte demais o sol [...] leve a chuva vinha...” “Mas se durante muitos dias o 

vento e o frio brigavam com as folhas [...] belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar 

a natureza” (COLASANTI, 2016, p.1). 

Nesta página 01, há recorrência da oposição dia/noite; sol/chuva figurativizando a 

tessitura da natureza como os próprios ciclos da vida tecidos pela moça tecelã. 

Observamos também a utilização de verbos no pretérito do imperfeito (acordava, 

sentava, desenhava, acabava, colocava etc. – grafados em negrito), nesta primeira página, que 

aliados ao gerúndio (chegando, passando, tecendo – grafados sublinhados), potencializam os 

fatos habituais e rotineiros, bem como situações de duração ilimitada. Soma-se a isso a 

expressão hora a hora (grafado em vermelho) indicando ação lenta, sem pressa e interminável. 

Isso tudo sugere um ritmo lento, arrastado que leva o leitor a acreditar que a moça não tinha 

grandes perspectivas. 
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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 da 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  

grosso fios cinzentos do 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. 

 

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. 

(COLASANTI, 2016, p.1, grifos meus) 
 

 

Essa duração infindável dos tempos verbais (pretérito imperfeito e gerúndio) aliada à 

alternância dos elementos da natureza (dia claro/beiradas da noite; sol forte/nuvens/chuva; 

vento e frio/sol que volta) confere lentidão ao ritmo e remete a uma repetição de longa data, 

senão da vida toda. No conjunto, isso delineia a vida de espera, de mesmice da figura feminina 

na sociedade patriarcal, vivenciando os dias passivamente, por anos a fio sem objetivo algum, 

exceto pela execução das tarefas e prendas domésticas que já lhe bastavam. 

Na terceira página, encontramos a primeira repetição da estrutura mencionada no início 

desse item, semelhante a um refrão musical cujo aparecimento no texto sugere a divisão deste 

e, simultaneamente, caracteriza momento de tensão que configura a alteração dos fatos: “Tecer 

era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer” (COLASANTI, 2016, p.3). Em seguida, 

há outra repetição, desta vez do verbo tecer no gerúndio, formando uma expressão. 
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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. 

(COLASANTI, 2016, p.3, grifos meus) 

 

 

A estrutura que comparamos a um refrão musical trata-se de um paralelismo rítmico das 

orações, motivo pelo qual é auditivamente tão agradável. Percebemos, também, o sentido 

genérico do período, proporcionado pelo infinitivo impessoal dos verbos tecer e fazer, 

confirmando que a tecelã representa todas as mulheres. Outra vez, o não dito do texto. No 

parágrafo seguinte, com a recorrência do gerúndio de tecer, formando uma expressão (tecendo 

e tecendo), o ritmo encadeado é retomado. Esse ritmo lento e encadeado sugere conformismo 

no tecer da vida. No entanto, surge a determinação do verbo pensar no pretérito perfeito na 

frase: “[...]e pela primeira vez pensou.” (COLASANTI, 2016, p.03),  modificando, 

drasticamente, o desenrolar dos fatos. O uso desses recursos causa no leitor a observação de 

que a moça sai do automático, pensa pela primeira vez para agir em busca de mudanças.   

No parágrafo seguinte são explorados vários recursos fonológicos. 

 
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. 

(COLASANTI, 2016, p.4, grifos meus) 

 

Percebe-se a presença da rima no final da segunda e terceira linhas (ado – emplumado 

/aprumado; no meio da terceira e da quarta linhas (ado – barbado/engraxado. Todos esses 

exemplos estão grifados com tarja amarela). Há, ainda, rima, no interior das frases, por 

semelhança sonora da repetição das vogais (/a/ã/; /o/õ/ e dos pares homorgânicos /p//b/; /t//d/ 

(sapato, acabando, ponta, quando). Esses exemplos estão grifados com tarja azul claro. 

“Emplumado” e “aprumado” constituem uma paranomásia. Verificamos aliteração na repetição 

dos pares fonêmicos bilabiais /p/ /b/(grafados em azul escuro) e linguodentais /t/ /d/ - grafados 

em marrom) e, finalmente, a assonância através dos fonemas vocálicos /a/ e /o/. Esses recursos 

proporcionam aceleração ao ritmo desse parágrafo, conferindo-lhe efeito melódico e, 

simultaneamente, eco. É quase perceptível a sensação de euforia que as palavras produzem. 
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Esse conjunto de figuras sonoras possibilitam uma musicalidade ímpar a esse parágrafo, 

tornando-o, pela sonoridade, o trecho mais agradável e lúdico da obra. 

Outra repetição de vocábulos iguais é encontrada na página quatro: “Dias e dias[...]”. A 

essa repetição é adicionada a gradação de tempo: 

 

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. 

(COLASANTI, 2016, p.4, grifos meus) 

 
Seguindo a expressão “dias e dias”, há uma gradação do tempo: “Dias e dias, semanas 

e meses...”. Somando-se a isso há a utilização do conectivo ‘e’ que confere gradação à ação 

“trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátio e escadas, e salas e poços”. Os recursos da 

repetição e da gradação vão conferir ao parágrafo ritmo lento, sentido de que a vida está se 

arrastando e transmitindo, também, sentimento de enfado, desagrado e desgosto da personagem. 

Por outro lado, essa estruturação do texto faz com que o leitor se apiede da situação de desilusão 

da moça. É comovente deparar-se com o sentimento de decepção e de sofrimento que é de toda 

mulher que investe e fracassa num relacionamento quando esse é seu único objetivo de vida.  

A semelhança sonora com o uso do fonema constritivo surdo alveolar /s/ e as fricativas 

sonoras /v/ /z/ é utilizada na página seis, antecedidas da segunda repetição do ‘refrão’, 

confirmando o que dissemos anteriormente sobre o seu aparecimento no decorrer do texto: 

alteração no enredo. 

 
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. 

(COLASANTI, 2016, p.6, grifos meus) 
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O ‘refrão’ pressupõe aproximação de uma tensão, com alteração no enredo do texto. O 

uso intenso de fonemas constritivos fricativos /v/ /s/, /z/ (grafadas em vermelho) e de vibrantes 

/r/ /rr/ (grafadas em verde) todos sonoros, utilizados no parágrafo, sugestiona clareza e decisão, 

porém uma decisão tranquila aliada a sentimentos positivos. A repetição da expressão “E pela 

primeira vez pensou[...]” faz pressupor a descoberta interior do eu feminino, o momento em 

que toma consciência de si e decide transformar sua vida. 

Na página dez, inicia-se um movimento frenético, sugerindo mesmo o movimento de 

corrida e a mudança do sentido do texto.  

 
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 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. 

(COLASANTI, 2016, p.10, grifos meus) 

 

 

O ritmo desse parágrafo é definido no nível sintático e semântico, isto é, pelo sugestivo 

movimento acelerado da oração “e jogando-a veloz de um lado para o outro” – movimento do 

tear; pelos verbos desfazer e destecer, uma vez que é do conhecimento coletivo, que qualquer 

tipo de destruição, traduz-se por uma ação rápida e, ainda, pelo conectivo ‘e’ que enumera e 

sobrepõe rapidamente as coisas destruídas. Esse movimento acelerado das ações da moça 

sugere a pressa do eu feminino em destruir seus desenganos, para, em seguida, reconstruir a 

vida. 

Aliado aos ritmos citados no texto, podemos acrescentar o ritmo abstrato, que apesar de 

não o localizarmos concretamente, está presente no não dito, sendo possível senti-lo na moça 
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tecelã e em todas as mulheres; o ritmo do sonho, do desejo que se tem, do tempo que passa, das 

emoções vividas e do próprio coração bombardeando o sangue ritmado pelas emoções, 

traduzindo tudo isso pelo ritmo da vida. 

 

2.2.3 Imagens em A História da Aranha Leopoldina 

 

No texto A História da Aranha Leopoldina há substituição do artista na criação da sua 

arte por um diligente animal, a aranha. A aranha seria a imagem concreta, o ícone, 

representando, no texto, o conceito complexo e abstrato que é o artista e a criação de sua arte. 

Aqui sugerimos a arte literária. 

As aranhas são descritas pelos biólogos, como aracnídeos que habitam toda e qualquer 

região do planeta e são distinguidas pelas suas características específicas. Elas possuem sistema 

nervoso bem desenvolvido e isso se traduz pela acentuada sensibilidade. Produzem teias com 

grande variabilidade morfológica e dimensional, uma verdadeira obra de arte. Para isso, 

utilizam seda das aranhas, substância intrínseca desse aracnídeo, e a transformam em uma 

estrutura que combina leveza, força e grande elasticidade. Utilizam todo o seu tempo para 

criação dessas teias, demorando normalmente toda uma noite para produção dessa teia. A teia 

resume toda sua vida, pois ali ela terá alimentação, reprodução etc. Apesar da elevada 

prevalência da aracnofobia, as aranhas são inofensivas na sua grande maioria. Algumas são 

cegas, outras enxergam cores que nós, humanos e mamífero, em geral, não enxergamos. 

Em recente estudo sobre as aranhas conduzido pela Universidade de Oxford e de 

Strathclyde, pelos pesquisadores Prof. Fritz Vollrath e Dr. Chris Holland descobriu-se que elas 

são capazes de produzir vibrações perceptíveis.  As tramas de fios de seda por elas produzidos 

podem funcionar como verdadeiras cordas de guitarra, combinando resistência excepcional 

com a capacidade de transferir informação sensível. O Dr. Chris Holland explicou que são 

impressionantes as propriedades vibracionais das aranhas. 

Como mencionamos, anteriormente, a aranha é a imagem concreta. Assim, torna-se 

necessário mostrar o que nos remete, no texto, ao conceito complexo e abstrato do artista na 

criação da sua arte. 

O artista da palavra pertence a todas as épocas e lugares. Ele é igualmente sensível, 

produz artes variadas, seja na linguagem escrita, gráfica ou sonora, fazendo refletir uma beleza 

que seduz e transcende ao infinito. Normalmente, esses artistas são leves, criativos e 

incompreendidos. Vislumbram o belo onde o ser humano comum não o vê, demorando-se, às 

vezes, anos a fio para construção de sua obra. Apesar de muitas vezes temidos, seu produto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seda_de_aranha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elasticidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracnofobia
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parece inofensivo. No entanto, com sua arte, são capazes de revolucionar o mundo. 

Normalmente, vivem da e para a arte, transformando-a no seu mundo como se fosse mental e 

emocionalmente o seu lar. Seu ofício, bastante diversificado em forma e conteúdo, é atemporal, 

pois resiste ao tempo, como também, é capaz de transmitir as mais céleres vibrações ao receptor, 

transformando sentimentos e ideias pré-concebidas. 

No texto, as meias produzidas pela Aranha Leopoldina são o objeto estranho ao ofício 

usual das aranhas e remete-nos à imagem metafórica da obra produzida pelo artista. 

Normalmente, espera-se que o indivíduo tenha uma atividade genérica, com utilidade para a 

comunidade em que está inserido. No entanto, o artista, contrariando essa expectativa, produz 

arte, preocupa-se com o belo, porque considera o belo também útil e luta sem tréguas pelo seu 

objetivo. É de conhecimento geral que vários biógrafos ou mesmo o próprio escritor, em 

entrevistas públicas, fazem referência à infelicidade sentida no início da carreira por não 

poderem se dedicar totalmente às suas obras, por terem que dividir seu tempo com afazeres que 

lhes mantém o sustento. 

Transcrevemos, a seguir, trechos do texto A História da Aranha Leopoldina que fazem 

referência às situações mencionadas e que nos remetem à aranha e ao seu tecer meias, 

representando o artista e sua arte poética. 

Observemos a infelicidade da aranha (artista) em não poder criar sua arte: 

 
É que a pobre da Aranha Leopoldina  

era infeliz naquilo que fazia,  

ou seja, em vez de teia,  

só queria fazer meia  

(não importava a cor, qualquer servia). 

(AMARAL, 2010, estrofe 04, grifos meus) 

 
 

Na estrofe vinte vemos, claramente, a referência ao artista distintamente do “ser humano 

normal” e como contrariam a expectativa dos que lhe cercam.  

 
O que é certo  

é que a Aranha Leopoldina  

não era aquilo a que se pode chamar  

uma aranha normal,  

daquelas que, afinal  

ou fazem teia ou gostam de caçar.  

E assim, ao luar,  

fazia, devagar,  

essa meia com cor roubada ao sol. 

(AMARAL, 2010, estrofe 20, grifos meus) 

 
Esta estrofe vinte sugere, também, que o artista demonstra formas diversas de ser e todas 

podem ser boas e positivas. 
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Verifiquemos, no próximo exemplo, a incompreensão da comunidade em relação à 

vocação artística. Essa comunidade, no texto, é representada pelas amigas e família – sua mãe, 

insistindo para que Leopoldina executasse o ofício comum a qualquer aranha. 

 
As amigas da Aranha Leopoldina  

bem lhe diziam: “Isso não se faz!  

Uma aranha a valer  

conhece o seu dever:  

fazer teia para a frente e para trás.” 

(AMARAL, 2010, estrofe 07, grifos meus) 

 

Era esse o argumento que as amigas  

lhe davam para a tentar convencer:  

(AMARAL, 2010, estrofe 16) 

 

As meias não são belas,  

belas são as estrelas  

e as teias que nós sabemos fazer. 

(AMARAL, 2010, estrofe 17) 

 

A mãe acrescentava,  

com ar de aranha brava  

(que era um disfarce para a sua confusão):  

“Para trás, para a frente,  

a nascente, a poente,  

nos tectos, nas folhinhas, ou no chão.  

Deve fazer a teia, 

 e não fazer a meia.  

Por isso tu tens patas, e não mãos!”. 

(AMARAL, 2010, estrofe 08, grifos meus) 

 
 

Nos trechos transcritos acima, é possível observarmos, além da incompreensão dos 

outros em relação à escolha da arte enquanto profissão, a crítica generalizada àqueles que não 

se enquadram aos ofícios comuns, ou ainda, a discriminação às diferenças. 

Como verdadeira artista, Leopoldina acreditava na importância de sua obra e, 

convencida disto, persistia em seu trabalho. 

 
E mais se convencia  

a Aranha  Leopoldina  

que podia ter também razão.  

Pois se estava a acabar  

uma obra sem par  

e para isso não precisara de mãos. 

(AMARAL, 2010, estrofe 10) 

 
 

Nas estrofes quatorze e quinze, fica claramente sugerido a questão da 

utilidade/inutilidade da arte. Assim como as meias poderiam ser inúteis no universo das 

aranhas, mas de inegável e estranha beleza, também a arte pode parecer inútil à sociedade que 

em tudo exige uma utilidade prática definida. 
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Convém aqui dizer que as coisas úteis  

costumam ter sentidos bem diferentes,  

ou seja, nas aranhas, 

as meias: coisas fúteis,  

que elas não gostam de ter  

patinhas quentes. 

(AMARAL, 2010, estrofe 14) 
 

Mas no caso da Aranha Leopoldina, 

cuja patinha estava coberta de pelo,  

a meia: coisa útil,  

e nunca coisa fútil  

– que o útil também pode ser o belo. 

(AMARAL, 2010, estrofe 15) 

 
O conteúdo dessas duas estrofes é sugestivo, de forma genérica, que a importância das 

coisas é creditada à sua utilidade. No entanto, para o artista a utilidade também está na beleza. 

Sabemos que a finalidade da arte é a própria fruição e o efeito estético que para o artista é uma 

grande utilidade. 

Utilizando a linguagem metafórica, enquanto código mais elaborado, o texto também 

singulariza as dificuldades encontradas no percurso de um artista para executar suas obras e 

estabelecer-se.  Esta arte, depois de concluída, resplandece, conquistando o respeito de todos e 

permitindo que outros ‘estranhos’, tanto quanto ela - a rebelde aranha -  possam produzir arte 

com liberdade. O texto, desta forma, também faz alusão ao respeito às diferenças. 

As estrofes a seguir sugerem o trabalho árduo do fazer poético, artístico. Trabalho 

milimétrico, contínuo, porém prazeroso quando se faz o que gosta, ainda que não seja 

reconhecido o seu valor.  

 
Primeiro, um si bemol  

e a seguir, um dó,  

depois um fá, e finalmente um ré.  

E, enquanto tecia,  

pensava na esquadria,  

o que não era fácil, já se vê. 

(AMARAL, 2010, estrofe 21) 

 

Harmonizar a cor 

com linhas de tenor 

e juntá-las depois em simetria 

mesmo podendo ser 

trabalho, era prazer 

─ e ela adorava aquilo que fazia. 

(É que ‘tenor’ e ‘cor’ 

são rimas para ‘amor’, 

o que vai muito bem com ‘melodia’. 

(AMARAL, 2010, estrofe 22)  
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Esta arte – a obra literária, produto de árduo labor, não deixa de ser uma delicada teia. 

Ou seria uma belíssima meia? A verdade é que essa arte é tecida, durante meses ou anos a fio, 

pelo artífice, na solidão ou tendo como companhia apenas as estrelas em noites de luar. 

Inúmeros artistas/escritores mencionam a forma tenaz com que se empenharam durante 

a vida para que pudessem executar sua arte. 

 
E assim a nossa Aranha Leopoldina  

(que não gostava daquilo que fazia) 

trabalhava ao luar,  

em vez de descansar, 

e às vezes tudo o mais ela esquecia:  

a mosca de caçar, 

o insecto de apanhar,  

ou seja, muitas vezes, nem comia. 

(AMARAL, 2010, estrofe 18) 

 

É que aquilo que a Aranha Leopoldina 

fizera em tantas noites sem dormir 

era mesmo magia que fada invejaria 

 ─ só não houvera varinha de condão. 

(AMARAL, 2010, estrofe 29) 

 
A décima segunda estrofe remete-nos ao clímax do encontro do artista à sua essência 

poética que traduz a beleza da sua verdadeira arte. O momento de êxtase para sua criação.  

 
E esse si bemol fora ela encontrar 

no sítio mais bonito da floresta: 

o lar do rouxinol, 

que a ensinara a cantar, 

e assim, do fazer meia, fazer festa.  

(AMARAL, 2010, estrofe 12) 

 
O compromisso do artista é com o belo. Assim, percebe-se sua luta pessoal pelo 

reconhecimento do seu trabalho.  

 
E foi então que a Aranha Leopoldina, 

a bocejar ainda, mas feliz, 

ergueu sobre a patinha 

uma coisa fininha 

e linda, e tão brilhante como o Sol. 

E os ‘ahs’ foram de espanto, 

e os ‘ohs’ foram de espanto, 

e de espanto cantou o rouxinol. 

(AMARAL, 2010, estrofe 26) 

 

Enfim, ao final de cada nova obra oferecida ao receptor/leitor, o reconhecimento pelo 

trabalho realizado. 
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E no sítio onde mora, 

de cada vez que há 

mais outra meia, é dia especial. 

E dão-se muitas prendas, 

teias, meias de rendas: 

passou a haver um dia de Natal.  

(AMARAL, 2010, estrofe 34) 

 
 

Isto posto, observamos em toda obra as imagens metafóricas do fazer meias em vez de 

teias, bem como as sugestões de movimento e sonoridade, de uma aranha especial, 

metaforizando o “tecer” a arte, distinguindo o ofício comum ao belo poético. 

Vale ressaltar que essa leitura sugerida de A História da Aranha Leopoldina com a 

aranha tecendo sua meia representando o artista e a produção de sua arte não é a única leitura 

possível. Como toda verdadeira obra literária, sua plurissignificação sugere inúmeras leituras, 

convidando-nos a cruzar outros olhares de uma forma lúdica e imaginativa. 

 

2.2.4 Imagens em A Moça Tecelã 

 

Em A Moça Tecelã, há a substituição do eu interior de cada mulher na construção do 

seu próprio destino, a artífice da sua própria vida, pela moça tecelã que com seu trabalho árduo, 

combinando cores diversas, tece no tear, tapeçarias com os desenhos que deseja. 

A moça e seu trabalho no tear constituem a imagem concreta do texto, ambos 

representam a realidade abstrata do eu interior de cada mulher na construção do seu próprio 

destino. A voz narrativa utiliza-se da alegoria para repassar esse conteúdo de busca e 

emancipação da mulher na sociedade clássica patriarcal em que vivemos ainda hoje. 

Se nos detivermos no lado concreto do texto, encontramos a imagem de um ser humano, 

do sexo feminino, diligente e dedicada, que trabalha em seu tear. Seu trabalho no tear propicia-

lhe inúmeras coisas, objetos de seus desejos, desde suas necessidades básicas até o mais 

inusitado dos sonhos.  

Continuando com nosso olhar no lado concreto da imagem, concluímos que qualquer 

mulher, cujo trabalho refere-se à boa tecelagem, pode, pela condução do seu trabalho, conseguir 

todas as coisas desejadas: do básico ao sofisticado. No entanto, se destacarmos o tear, 

entenderemos que através dele, do entrelaçamento dos fios de variadas cores, pode-se criar 

inúmeros desenhos. As cores escolhidas permitirão a caracterização dos desenhos almejados 

(sol, nuvem, água, vegetação, peixe, leite etc.). 

Transcrevemos, a seguir, trechos do texto A Moça Tecelã que fazem referência às 

situações mencionadas e que nos remetem à moça e ao seu tear, representando o eu interior da 
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mulher na construção do seu próprio destino. Para localizá-los numeramos as páginas, por conta 

própria, já que o exemplar utilizado não é paginado. Iniciamos pela página em que começa a 

narrativa, incluindo as páginas em que havia apenas ilustrações, de modo que teremos treze 

páginas.  

Observamos o labor e disposição da moça que inicia seu ofício, logo cedo, nas primeiras 

horas da manhã. 

 

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 da 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. 

(COLASANTI, 2016, p.1, 1º, 2º e 3º §) 

 

Observa-se, nesses três primeiros parágrafos, que a voz narrativa não faz referência a 

nenhuma moça, mas a um sujeito feminino (ela). Aliás, a moça é citada pouquíssimas vezes em 

toda a narrativa. Refere-se, também, ao nascer do sol, à claridade da manhã e às cores vivas, 

elementos que levam a subentender a fase inicial da vida. Essa citação sugere a construção do 

destino e a busca da identidade feminina desde a mais tenra idade. 

Vemos, em seguida, que a moça tecia o que queria, tecia o que lhe dava prazer. Tecer 

era tudo que ela queria fazer. Era completamente livre em suas escolhas e parecia feliz. 

 
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. 

(COLASANTI, 2016, p.1) 

 

Nada lhe faltava. Na hora da fome  

tecia um lindo peixe, com cuidado,  

de escamas [...] 

Se sede vinha, suave era a lã cor de  

leite que entremeava o tapete. [...] 

[...] Tecer era tudo que fazia. Tecer era  

tudo o que queria fazer. 

(COLASANTI, 2016, p.2) 
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Esse trecho é bastante sugestivo quanto à despreocupação feminina nas primeiras fases 

da vida, ou seja, a preocupação apenas com o atendimento imediato dos desejos, apenas 

querendo experimentar e viver. 

Na segunda página, a voz narrativa conta que, passado algum tempo, a moça, sentindo-

se sozinha, queria um marido e tratou de providenciá-lo. 

 
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”. 

(COLASANTI, 2016, p.2) 

 

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.  

(COLASANTI, 2016, p.3) 

 
 

Novamente o texto nos remete à busca da identidade feminina. A mulher na sociedade 

patriarcal, atingindo determinada idade, busca e acredita no matrimônio e no núcleo familiar 

idealizado, como meio para sua realização interior.  

A partir da quarta página começa a insatisfação da moça com a nova criação. Ela 

descobre que continua só, isolada, subjugada aos caprichos e ordens do marido e, ainda, 

explorada, pois tinha que atender aos mínimos desejos do mesmo e não aos seus. Os objetivos 

de ambos eram diferentes, enquanto ela almejava a família idealizada, o marido desejava as 

riquezas materiais à custa do sacrifício da esposa. Os sonhos da moça começam a ruir. 

 

 

– Uma casa melhor é necessária 

– disse para a mulher. E parecia  

justo, agora que eram dois. 

 

Mas pronta a casa, já não lhe  

pareceu suficiente. – Para que  

ter casa, se podemos ter  

palácio? – perguntou.  

(COLASANTI, 2016, p.4) 

 

Sem descanso  

tecia a mulher  

os caprichos do 

marido,  
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enchendo o  

palácio de luxos,  

os cofres  

de moedas, as salas de criados. 

(COLASANTI, 2016, p.6) 

 

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. 

(COLASANTI, 2016, p.8) 

 
 

Assim, vemos que o sonho idealizado satisfaz a moça por algum tempo, depois 

recomeçam os questionamentos até que a ilusão se rompe e a realidade reaparece cruelmente. 

A figura feminina percebe que perdeu a liberdade e a alegria e, acima de tudo, não se descobriu 

interiormente. Essa imagem remete a todas as mulheres quando descobrem a ilusão de algum 

relacionamento. 

Finalmente, a moça tecelã toma consciência do seu desengano e luta para retomar o 

controle de sua vida.   

 
Só esperou anoitecer.  

Levantou-se, enquanto  

o marido dormia. [...] 

[...] subiu a longa  

escada da torre,  

sentou-se ao tear. 

(COLASANTI, 2016, p.8) 

 

Segurou  

a lançadeira ao  

contrário e, 

jogando-a veloz  

de um lado para  

o outro, começou  

a desfazer seu tecido. 

[...] E novamente  

se viu na sua  

casa pequena  

e sorriu para  

o jardim além  

da janela. 
(COLASANTI, 2016, p.10) 

 
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. 

(COLASANTI, 2016, p.13) 
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Refletimos, nesses trechos, a coragem interior para descontruir a ilusão e reconstruir 

uma nova realidade, descobrindo que a realização pessoal é conquista individual de cada um ao 

longo da vida e que se efetiva em inúmeros recomeços. Afinal, construímos nossos destinos. A 

mulher rompe a relação matrimonial e recomeça sua vida. 
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3 RELATO DE CASOS - EXEMPLIFICANDO O EFEITO ESTÉTICO 

 

Discorremos sobre a Teoria do Efeito Estético no início desta pesquisa e dissemos que 

ela nortearia nosso trabalho. Neste capítulo, relataremos três casos que exemplificam o efeito 

estético. O primeiro deles refere-se a uma situação vivenciada envolvendo uma das obras que 

constitui o objeto desta pesquisa: A História da Aranha Leopoldina, de Ana Luísa Amaral. 

Em seguida, relatamos mais dois casos que vivenciamos durante o trabalho clínico 

fonoaudiológico envolvendo imagem e símbolo na Literatura Infantil que exemplificam 

notoriamente a abrangência do efeito estético propiciando, inclusive, a reabilitação de fala e 

linguagem de pessoas adultas. 

 

3.1 Relato de caso envolvendo A História da Aranha Leopoldina 

 

Nesses quase dois anos que venho cursando o mestrado, algumas coisas dignas de nota 

sucederam-me e motivaram e direcionaram minha pesquisa. Aqui passo a relatar um dos fatos 

que propiciou a definição de uma das obras que seria objeto desse estudo.  

No período que antecedeu a escolha do texto a ser trabalhado nesta dissertação, eu 

sempre andava com alguma obra infantil e a lia inúmeras vezes nos intervalos de meus afazeres 

cotidianos. Eu acreditava que precisa entrar no texto e ele precisa entrar em mim de tal forma 

que não tivesse dúvidas quanto à obra artística a ser estudada como corpus da dissertação.  

Na semana a que me refiro sobre o fato inusitado andava eu de braços dados com A 

História da Aranha Leopoldina e Como Tu, obras de autoria da escritora portuguesa Ana Luísa 

Amaral, direcionadas ao público infantil. Esta autora eu conhecera no Congresso Mulher e 

Literatura/2015 em Caxias-RS, cidade da região sul do país, e tivera por ela grande afinidade 

tendo a mesma me presenteado com um exemplar da última obra citada, ainda não lançada no 

Brasil.  

Naquele dia, deixei um dos referidos livros – A História da Aranha Leopoldina - e minha 

bolsa numa sala de espera, para executar determinada atividade. Na sala, havia várias mulheres 

e uma criança entre elas. Logo que deixei meus objetos sobre o móvel, observei que a criança, 

de aproximadamente oito anos, olhava insistentemente para o livro, parecendo hipnotizada pela 

ilustração de sua capa. Passado algum tempo, a criança pediu-me o livro emprestado para que 

ela pudesse ler enquanto eu estivesse ali.  

De posse do livro, a criança, que suponho, ainda não fazia leitura silenciosa, começou a 

lê-lo baixinho.  Absorta em sua leitura nem se dava conta de que eu a observava. A cada página 
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virada, era perceptível a expressão de satisfação e alegria que a garota demonstrava. Agora era 

eu que estava hipnotizada pela expressão facial da criança. Quase uma hora depois, ela fechou 

o livro e os olhos ao mesmo tempo, por alguns segundos, numa expressão sugestiva de quem 

estava processando o conteúdo do texto.  

Ao ser arguida pela mãe sobre a história narrada no livro que acabara de ler, a criança 

contou em poucas palavras e à sua maneira o conteúdo da obra, num euforismo que deixava 

sua face avermelhada.  Suas palavras como que tropeçavam umas nas outras, tamanha era a 

velocidade da narrativa que passo a transcrevê-la semelhante à sua fala naquele momento. Digo 

semelhante porque acredito que nenhum registro gráfico conseguiria repassar toda carga 

emocional contida naquele relato. Disse ela: “O livro tem a história de uma aranha gordinha e 

boazinha. Ela chamava Leopoldina e era infeliz porque não queria fazer teia como toda 

aranha. Ela queria fazer meia, coisa que aranha nem faz. A mãe e as amigas dela eram contra 

e brigavam com ela, por isso a aranhinha fazia teia durante o dia e ‘de’ noite, escondida, 

sozinha, que ela nem tinha medo, fazia a meia que ela tanto queria. Ela nem tinha tempo para 

comer bichinho e nem para brincar. Um dia a meia ficou pronta e era muito linda, daí ela teve 

coragem e chamou todo mundo para ver, até o rouxinol e, todos adoraram a meia. E a mãe 

depois que viu que ela fazia meia linda, ela deixou a aranhinha fazer meia todo dia em vez de 

fazer teia e todo mundo fez uma festa. A aranhinha ficou feliz. Aí ela pendurou a meia na árvore 

de Natal. E as amigas dela também iam poder fazer teia ou meia do jeito que quisessem e a 

mãe não ia brigar com elas. A mãe ia deixar”.  

A velocidade da fala da criança era tanta que seu relato não tinha vírgulas ou pontos; 

quase não fazia pausas para respirar. Rs! 

O mais fantástico da fala da criança ainda estava por vir! 

Ela disse com voz firme e bastante exaltada: “Sabe mãe... A Leopoldina que era só uma 

aranha podia fazer o que queria, mesmo a mãe dela não querendo. Depois a mãe dela viu que 

‘tava’ errada e deixou ela fazer meia a hora que ela quisesse e as amigas também. E a 

Leopoldina ‘virou’ feliz depois daquele dia. Então... se ela que era só uma aranha podia fazer 

o queria eu também posso fazer ballet mesmo você não querendo. Querendo que eu ‘faço’ 

natação. Depois... um dia... quando eu dançar ballet bem lindo, num salão bem lindo, você vai 

ver que ‘tava’ errada, igual a mãe da aranhinha e vai querer me ver dançar muito, muito, num 

salão bem grande e lindo mãe. Se ela pode eu também posso mãe. Eu não quero fazer natação 

eu quero fazer ballet". 

A essa altura dos acontecimentos, as pessoas emudeceram, o ambiente era silêncio total. 

Eu que já lera o texto tantas vezes, não apreendera o conteúdo pelo olhar da luta pelas diferenças 
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da forma que aquela criança captou. Fiquei extremamente emocionada com aquela situação em 

que a criança acabava de utilizar o conteúdo da obra em seu próprio benefício e ainda me dava 

um ensinamento de vida sobre a luta pelos seus direitos. Quanto à mãe, não sei se pela emoção 

do momento ou por sentir-se constrangida ante a situação ou às pessoas, prometeu que a 

deixaria fazer ballet.  

Inserindo o fato ocorrido na Teoria do Efeito Estético, podemos evidenciar claramente 

que no processo da relação texto-leitor, o efeito foi produzido no sujeito (leitor), porém 

determinado pela relação leitor-texto. No caso relatado, houve uma mediação que se referiu à 

construção do leitor a partir do preenchimento dos vazios do texto. Ao final dos fatos, inferimos 

que a criança utilizou os espaços vazios do texto e construiu a própria história que lhe 

interessava. 

Observamos que o foco da criança não foi nenhuma propriedade específica do texto, 

pelo menos não mencionou; ela não se preocupou com as rimas ou com algum outro recurso 

fonológico atraente daquela obra, mas apenas com a linguagem. Ela simplesmente leu, 

compreendeu à sua maneira, de acordo com sua vivência interna, experiência de mundo – nesta 

fase ela atuou sobre o texto, participando efetivamente do processo. No entanto, sua reação de 

comparação com uma situação de sua vida só foi possível porque o texto atuou sobre ela, 

aguçando seu senso crítico e sua criatividade.  

Zilberman (1989, p.113) diz que a “Identificação equivale à resposta do leitor quando 

da experiência estética e tem um significado tanto intelectual, quanto afetivo”. Lembramos, 

conforme definimos no primeiro capítulo, que a experiência estética é o resultado da interação 

entre obra e leitor em que este último participa da produção do texto e amplia seu universo 

cultural. 

Verificamos que no relato de caso exposto, ocorreram as três etapas da relação autor, 

obra e leitor comentada por Zilberman sobre a Teoria do Efeito Estético. A autora criou a obra 

de arte – A História da Aranha Leopoldina, que se realizou de fato quando a criança leu. Lendo, 

a criança participou da produção do texto. Portanto, ela leu e compreendeu à sua maneira, de 

acordo com sua vivência interna, sua experiência de mundo. Nesta fase, ela atuou sobre o texto, 

participando efetivamente do processo. O efeito foi produzido no sujeito (leitor), porém 

determinado pela relação leitor-texto. Sua reação de comparação com uma situação de sua vida 

só foi possível porque o texto atuou sobre ela, aguçando seu senso crítico e sua criatividade. A 

criança utilizou os espaços e construiu sua própria história transformando-a em seu benefício 

próprio. Houve um significado intelectual e afetivo. 
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O significado intelectual referiu-se à capacidade que teve a criança de relacionar e 

transportar o conteúdo do texto para sua vida.  

O significado afetivo ocorreu com maior intensidade não só porque a criança usou a 

história da aranha como instrumento emocional para persuadir sua mãe e daí atingir seu 

objetivo, como também, ocorreu no nível neuro-emocional, pois a criança argumentava 

oralmente, mas comovia a mãe e a todos que ali estavam, pelas suas argumentações, porém 

aliadas a toda carga emocional que acompanhava sua fala; os gestos, a coloração e expressão 

facial, a intensidade e velocidade da voz, a respiração etc. Tudo isso para defender uma 

atividade que amava ou pelo menos julgava amar. Tornara-se impressionante a segurança e a 

convicção da criança de que o objeto do seu interesse, no caso o ballet, era realmente o melhor 

para ela e que sua mãe estaria enganada na escolha de outra atividade. Acrescente-se a isso que 

o ritmo do relato da criança se assemelhava ao ritmo encontrado no livro. Incrivelmente, ela 

reproduzia esse ritmo. Ela falava e depois voltava numa palavra ou frase anterior, repetindo o 

argumento utilizado. Incrivelmente, ela tecia sua defesa! 

 

3.2 Relatos de casos da Clínica Fonoaudiológica 

  

No trabalho como fonoaudióloga clínica em várias frentes de trabalho, com uma 

clientela de faixa etária diversificada; crianças, jovens e adultos, inúmeras coisas emocionantes 

presenciei, compartilhei e vivi. Curiosamente algumas delas, direta ou indiretamente, 

envolveram literatura, quase sempre textos direcionados a crianças. Talvez isso tenha 

influenciado, inconscientemente, a minha escolha pelo mestrado em letras e tenha me levado a 

acreditar que poderia escrever sobre literatura como instrumento na habilitação e na reabilitação 

da fala e da linguagem.  

Posso dizer que o livro infantil esteve presente em minha vida me fazendo sentir intensas 

emoções. Nesses dois últimos anos, compreendi que vivenciei o efeito estético ao longo da vida 

e que compartilhei esse mesmo efeito estético na experiência de outras pessoas no mais alto 

grau possível. 

No fundo, gostaria que todos os fonoaudiólogos que trabalham na área de fala e 

linguagem explorassem os textos literários e descobrissem quão importantes eles podem ser em 

suas vidas e na vida de pessoas que os procuram. 
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 CASO DO SENHOR Y  

 

Relato, a seguir, o caso do Senhor Y, adulto com lesão cerebral, por Acidente Vascular 

Encefálico (AVE), na área de linguagem e memória. Isto equivale dizer que ele tinha todos os 

movimentos motores, inclusive a articulação da fala, preservados.  

Vale ressaltar que o Senhor Y era adulto, tinha nível escolar superior e, antes do 

problema ocorrer, era um profissional competente e bem sucedido na área de comunicação. 

Após o “derrame”, nome vulgarmente dado ao AVE, ele estava com dificuldades para processar 

e nomear corretamente os fatos por não se lembrar do nome dos objetos. A lesão havia afetado 

compreensão e memória. O Senhor Y lembrava o nome das letras do alfabeto e, às vezes, se 

lembrava de sílabas, mas não conseguia juntá-las para formar as palavras. Minha conduta 

clínica era a utilizada normalmente para esses casos, estimulando-o da forma mais elementar 

possível até atingir os níveis mais elaborados de comunicação de acordo seu rendimento. 

Depois de mais ou menos dois meses de terapia, quando já tínhamos uma relação mais 

próxima, eu observava que o Senhor Y ao entrar no consultório olhava tudo em volta como se 

procurasse alguma coisa específica, fato que me deixava bastante intrigada. No entanto, não me 

sentia segura, nem à vontade, para questioná-lo.  

Eis que no terceiro mês de terapia, o Senhor Y veio à sessão muito sorridente, trazendo 

um livro dobrado embaixo do braço. Para minha surpresa, tratava-se de um clássico da literatura 

infantil. Colocou-o sobre a mesa abriu e tentava nomear algumas ilustrações. Naquela sessão e 

na outra seguinte, respeitando o objeto de interesse do paciente, explorei as imagens do livro e 

seu rendimento superou minhas expectativas.  

Fiquei intrigada com o fato do Senhor Y trazer um livro infantil para terapia e tratei de 

questionar-me, nos dias seguintes, sobre sua reação. Fui reestudar o caso e a teoria para 

compreender o motivo pelo qual sendo Y, um homem adulto e profissional de alto nível escolar, 

estava preferindo livros infantis no trabalho fonoaudiológico e porque a introdução dos 

referidos livros estava propiciando tamanha rentabilidade na recuperação. 

Durante uma sessão, o Senhor Y apontou o livro e quase que institivamente pronunciou 

a palavra infância. Naquele momento, compreendi imediatamente que nos livros infantis 

estavam as imagens que lhe ficaram gravadas e que representavam concretamente o nome das 

coisas que ele precisava reaprender. Portanto, reportar-se às imagens conhecidas na infância, 

referiam-se à sua memória antiga. Vale ressaltar que nos casos de problemas com a memória, 

normalmente perdemos a mais recente e quase sempre a antiga fica preservada, razão pela qual 
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os idosos em demência relatam fatos da sua época de criança e juventude em detalhes e não se 

lembram de fatos cotidianos recentes. 

Para concluir devo dizer que a terapia com o Senhor Y, graças às imagens dos livros de 

literatura infantil, fluiu rapidamente e atingiu o objetivo esperado para aquele caso. Meses mais 

tarde, quando estava bem melhor, ele próprio referiu-se ao episódio dizendo que enquanto 

estava na sala de espera havia uma garota folheando um livro de história para crianças e que 

ele ao ver as figuras lembrou-se daquele e de outros livros da sua infância e os nomes 

começaram a surgir mentalmente de forma muito familiar, sem sofrimento. Por isso, achou que 

com eles seria mais fácil sua recuperação.  

Pois bem, o Senhor Y teve alta da terapia voltou a trabalhar e eu aprendi uma grande 

lição. Passei a deixar livros infantis na mesa de atendimento e, em alguns casos, cheguei a 

sugeri-los aos adultos. 

Examinando o caso relatado e inserindo-o nas teorias discutidas neste trabalho, podemos 

constatar que neste episódio configurou-se o efeito estético. Podemos, ainda, constatar que as 

imagens assimiladas pelo Senhor Y representaram sua infância e o conteúdo guardado em 

algum lugar da memória. Na verdade, elas faziam parte do seu imaginário infantil adquirido 

através do livro infantil àquela época. Compreendemos, claramente, a relação entre a imagem 

e a palavra, entre a palavra e as coisas e a sua representação.  

O Senhor Y participou da produção do texto, quando acionou seu imaginário e 

relembrou suas experiências antigas percebendo que podia transformar a história das imagens 

em seu favor pessoal, para sua recuperação. Ocorreu a identificação uma vez que houve a 

resposta do leitor (Senhor Y) quando da experiência estética porque objetivou um significado 

tanto intelectual, quanto afetivo. 

 

 CASO DA SENHORA X 

 

Outro caso clínico relevante envolvendo literatura infantil, que denota o poder do efeito 

estético refere-se à Senhora X, também adulta, bem jovem, que procurara tratamento 

fonoaudiológico por problema de disfluência, vulgarmente chamada “gagueira”.  

A Senhora X referia estar casada a mais ou menos três anos e queria ter um filho. No 

entanto, tinha medo que a criança tivesse o mesmo problema na articulação da fala e não queria 

que sofresse a discriminação que ela sofrera desde os dez anos, época que surgira o problema.  
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Por mais que eu esclarecesse que a disfluência não é hereditária e que não há deficiência 

orgânica que justifique a dificuldade em si e, portanto, não poderia ser congênita, ela continuava 

no firme propósito de tratar-se antes de programar a prole.  

Durante a terapia, descobri que a Sra. X procurara tratamento por ela mesma, porque 

continuava sofrendo a discriminação. Ela realmente queria um bebê, porém queria muito mais 

ficar livre daquele problema ou pelo menos diminui-lo. Começou a terapia consciente de que o 

trabalho não seria rápido, pois dependeria mais dela mesma que dos profissionais envolvidos e 

que o trabalho seria realizado em parceria com um profissional da psicologia em horários 

diferentes.  

A Sra. X era filha única e morava com o esposo na casa materna com a mãe e o padrasto. 

Parecia uma pessoa emocionalmente equilibrada e negava qualquer trauma de infância. Pelo 

menos, não se lembrava de nenhum fato grave que teria desencadeado o processo. 

Com o tempo passando sem sucesso, a psicóloga comentou que não conseguira 

nenhuma evolução no caso porque a Sra. X parecia colocar uma barreira intransponível entre 

ambas. Por outro lado, eu percebia que, durante as sessões fonoaudiológicas, ela sempre me 

perguntava alguma coisa pessoal para que tivesse espaço para falar alguma coisa sua, fato que 

me levou a reservar uns dez minutos para conversas pessoais, para que eu pudesse saber mais 

de sua história de vida. 

Passaram-se meses. Em certa ocasião, ao entrar no consultório para terapia, a Sra. X 

fechou a porta atrás de si e, instantaneamente, sua expressão facial transformou-se de tal forma 

que acreditei que ela tivesse visto um fantasma. Imediatamente, procurei a direção do seu olhar 

tentando entender, pois há poucos segundos ela estava sorrindo e me cumprimentara 

alegremente. A Sra. X olhava para um exemplar do livro Chapeuzinho Vermelho que eu deixara 

sobre a mesa infantil e seus olhos pareciam vidrados. Nossos olhares se cruzaram e compreendi 

que ali estava a chave do problema. Em milésimos de segundos, a Sra. X prorrompeu em pranto 

copioso. As lágrimas banhavam o rosto e o choro parece que limpava a alma. Depois de muito 

chorar, mas ainda entre soluços, revelando uma dor quase insuportável, a Sra. X relatou-me que 

sofrera abuso sexual aos dez anos. Por vontade própria, falou por horas desse episódio e de toda 

sua vida até esgotar o assunto.  

Nesse caso relatado, podemos compreender a atuação do simbólico. A imagem do lobo 

e da garota de capuz vermelho na capa do livro simbolizou, naquele momento, o agressor da 

infância fazendo com que a Senhora X acionasse a experiência vivida e externasse toda carga 

emocional negada e represada há anos.  
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Podemos constatar que neste episódio configurou-se o efeito estético. A Senhora X só 

transformou a imagem do lobo no símbolo do agressor porque ela tinha conhecimento do 

conteúdo do livro. De alguma forma, ficara em seu imaginário infantil o sofrimento de 

Chapeuzinho Vermelho que ela associou à sua dor e que foi acionado pela imagem no momento 

que ela procurara intervenção profissional. Nesse episódio há a relação entre o simbólico e a 

ação concreta. 

Vejamos sob o olhar da teoria do efeito estético: o autor criou a obra artística 

Chapeuzinho Vermelho em determinado época. A Senhora X realizou-a provavelmente na 

segunda infância, produzindo nela um efeito atual possibilitado por essa relação texto-leitor, 

assimilada no passado. Naquele momento da terapia, a Senhora X preencheu o espaço do texto 

com sua própria experiência vivida, produzindo um significado emocional. 

Bem, continuamos o tratamento com a Senhora X e ela, como que se sentindo livre 

daquele peso, tornou-se mais colaborativa, inclusive na terapia com a psicóloga. A Senhora X 

teve alta fonoterápica seis meses depois. Tinha atingido quase oitenta por cento de fluência na 

fala, percentual maior que o esperado para reabilitação tardia deste distúrbio.  

Quase três anos depois, a Sra. X levou o filho para eu fazer avaliação de linguagem, 

temendo que ele tivesse alguma alteração que afetasse sua comunicação. O tempo passou, a 

Sra. X separou (situação de stress), casou-se de novo e seu filho hoje é um rapaz. Ela me liga 

sempre no Natal e no dia do meu aniversário demonstrando, via telefone, fluência normal.  

Aos quatro anos de idade, segundo a Senhora X, antes de aprender a ler o filho já tinha 

vários livros infantis para folhear e ela os lia para ele dormir. Segundo ela, o maior bem do 

mundo é um livro e um livro infantil lhe devolvera a alegria de viver. 

Aqui daria bem para substituir a velha pergunta sobre o que significam os poemas e 

narrativas pela pergunta sobre o que sucede com o leitor quando, com sua leitura, dá vida aos 

textos ficcionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo suporte teórico apresentado, bem como pelas leituras complementares realizadas 

durante o processo de estruturação da pesquisa, compreendemos que para a literatura não há 

uma definição restrita. O que podemos fazer é conceituá-la e, nesse sentido, podemos dizer que 

literatura é a arte da palavra que sua natureza é artística e estética. Pode-se afirmar que ela é 

uma construção de sentidos propostos para a literariedade que vai contribuir com a realização 

do efeito estético.  

Concluímos que a literatura infantil não é um gênero para um leitor específico porque 

ela não se divide em classes, em gêneros e em idade.  A literatura infantil é arte como qualquer 

outra, dirigida a um público anônimo e heterogêneo cuja importância e valor são determinados 

pelo leitor. A verdadeira literatura infantil agrada a todos, independente da idade.  

 O caráter literário de uma obra é definido basicamente pelas realizações entre autor-

obra-leitor e todos os meios de transmissão que os ligam. Quanto à literariedade, ela está 

associada à combinação intencional de signos resultando um sutil encadeamento, 

plurissignificação infinita e atemporalidade. É essa mesma literariedade que vai determinar se 

uma obra é literária. A significação deve ser infinita porque seus leitores a interpretarão de 

várias formas de acordo com sua competência e sua visão de mundo. Ela é atemporal no sentido 

de que será sempre novidade, isto é, independente da época em que é criada, ela será sempre 

atual. 

Concluímos que as obras A História da Aranha Leopoldina, de Ana Luísa Amaral e A 

Moça Tecelã, de Marina Colasanti, são obras de arte literária, caracterizadas pela literariedade 

e que agradam crianças e adultos. 

Como qualquer literatura, temos obras literárias direcionadas a um público infantil, 

escritas em verso e prosa. Referimo-nos aos poemas e narrativas (conto, fábula etc.). Além das 

formas primárias verso e prosa, surgiram as formas secundárias ou delas derivadas, 

denominadas poesia narrativa ou poema em prosa e narrativa poética ou prosa poética. Em 

ambas as formas, há características tanto de poesia quanto de prosa.  

A História da Aranha Leopoldina, repleta de poeticidade, forma um universo fechado 

como qualquer poema. O texto é construído em versos livres. Seus versos não constituem frases 

completas e não há relação entre forma e linguagem. Em muitos versos e estrofes, não há 

pontuação e, ainda assim, tem-se a impressão de que esses sinais gráficos não fazem falta. Sua 

estrutura é tão irregular no número de versos que compõe as estrofes, quanto na posição da rima 
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em cada uma delas. Podemos afirmar que neste texto não há métrica ou medidas silábicas fixas 

para determinar a poeticidade. A poeticidade é determinada pelo ritmo. Com essa descrição 

geral, o texto caracteriza-se perfeitamente como poema narrativo. 

A Moça Tecelã é uma narrativa poética e o fato de ser um texto narrativo apresenta 

elementos rítmicos em menor proporção que o poema. No exemplar consultado, reimpressão 

2016, o conto é composto por vinte e um parágrafos, não há recuo no início de cada um deles e 

a disposição dos mesmos nas páginas, visualmente, sugerem um poema.  Trata-se de uma 

história narrada em terceira pessoa, com um texto leve, permeado de poeticidade traduzida pela 

musicalidade e imagens, contendo, inclusive, rima e refrão que são elementos da poesia. Quanto 

ao ritmo de cada parágrafo, podemos dizer que é determinado pelo teor do conteúdo ou da 

informação que eles contêm, aliados aos recursos poéticos utilizados.  

A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã são textos repletos de ritmos e 

imagens significativos que propiciam a ocorrência do efeito estético. Nestas obras, verificamos 

a realização do ritmo através de recursos diversos. Observamos a ocorrência de recursos 

fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos.  

Como recursos fonológicos, destacamos a aliteração, assonância e paranomásia. Esta 

última com sua semelhança sonora sugestiona a imagem de que os fios vão se alinhavando ou 

tecendo, como fazem as aranhas e os poetas. Em ambas as obras, são utilizados, como recursos 

morfológicos, determinados tempos verbais e, ou sufixos, que conferem musicalidade do texto. 

Em algumas estrofes ou parágrafos, há a combinação desses elementos potencializando a 

velocidade do ritmo ou intermitência de ações, suavidade ou choque de ruídos, como se 

brincasse com a sonoridade, gerando sensações auditivas e sentimentos diferentes e curiosos. 

Como recursos semânticos, são utilizados jogos de palavras e repetições de expressões ou 

situações que pressupõem analogia ao movimento. Todos esses recursos, direta ou 

indiretamente, contribuem para a determinação do ritmo e da poeticidade.          

Trabalhando as imagens das obras objeto da pesquisa, concluímos que em A História 

da Aranha Leopoldina há substituição do artista na criação da sua arte por um diligente animal, 

a aranha. A aranha é a imagem concreta, o ícone, representando, no texto, o conceito complexo 

e abstrato que é o artista e a criação de sua arte.   

Em A Moça Tecelã, há a substituição do eu interior feminino na construção do seu 

próprio destino, isto é, a artífice da sua própria vida, pela moça tecelã que com seu trabalho 

árduo, combinando várias cores, tece no tear, através das tapeçarias seus múltiplos desejos. Se 

por um lado, a moça e seu tecer no tear constituem a imagem concreta do texto, por outro, 

ambos, a pessoa e a ação, representam a realidade abstrata do eu interior de cada mulher na 
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construção do seu próprio destino. Essa evidência é manifestada pela desreferencialização da 

personagem, ela é apenas a moça. A voz narrativa utiliza-se da alegoria para repassar esse 

conteúdo de busca e de emancipação da mulher na sociedade clássica patriarcal.  

Concluímos que nas obras A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã os 

diversos recursos estilísticos utilizados determinam a poeticidade das obras e são objetos de 

sedução que atraem o leitor propiciando que ele se identifique pela leitura que faz e participe 

do texto, o que possibilitará a ocorrência do efeito estético.  As metáforas constroem os 

múltiplos sentidos, possibilitando as diversas leituras dos textos, de acordo com a experiência 

de mundo de cada leitor. Imagens e ritmos tornam-lhes, simultaneamente, poéticos e 

plurissignificativos, efetivos meios para que ocorra o efeito estético. 

Amparados pela definição de Durand (1997) de que o imaginário seria para o homem o 

princípio de tudo que existe e, direcionados pela mitocrítica de Durand, estudamos o imaginário 

através dos mitos e símbolos nas obras A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã. 

Essas obras têm em comum o símbolo do ato de tecer, como ponto temático da criação.  

Nos textos, A Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã há a presença da tecelã, da fiandeira 

com seu poder infinito. Leopoldina (a aranha) e a Moça (tecelã) inspiram a visão e a coragem 

para transformar os sonhos em realidade. Tecer desejos! A primeira tece arte e a segunda tece 

a vida. 
 

A mitocrítica enfatiza, num autor, na obra de uma época e de um meio determinado, 

os mitos diretivos e suas transformações significativas. Ela permite mostrar como 

determinado traço de caráter pessoal do autor contribui para a transformação da 

mitologia vigente ou, pelo contrário, acentua esse ou aquele mito diretor em uso 

(WUNENBURGER, 2003, p.21). 
 

Analisando os textos A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã, evidenciamos 

a transformação e a desconstrução de alguns mitos diretivos. 

A transformação do Mito da Criação em A Moça Tecelã é evidente. Ela tem o mesmo 

poder de criação divina. Como Deus, ela cria tudo, inclusive o homem ao seu gosto, para torná-

lo seu marido e, posteriormente, quando se descobre infeliz, ela desconstrói o homem e tudo a 

ele relacionado. Esse poder hominal em igualdade ao divino de ter tudo que deseja, de construir 

como quer e desconstruir quando quer é bem atual. Evidencia-se a atualização e transformação 

do mito diretivo.  

O mito de Ariadne está presente e transformado em A História da Aranha Leopoldina e 

A Moça Tecelã. O famoso fio de Ariadne guia seu amado Teseu de volta ao exterior do labirinto, 

retornando à vida e à liberdade.  Em nossos textos, o fio utilizado pelas nossas personagens 
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evidencia a transformação do mito. Esse fio as leva para dentro de si mesmas e lhes faz retornar 

à luz.  Para a primeira, o encontro de si mesma se dá com a descoberta do dom artístico e o 

retorno à luz acontece através do reconhecimento de sua obra e a liberdade de poder executá-

la. Para a segunda, o fio proporciona o encontro de si mesma pela coragem de buscar a 

felicidade pelo erro e acerto, retornando à luz da liberdade, estado que era realmente feliz. Na 

sociedade atual, não preocupamos com o outro, cada um preocupa consigo mesmo. Cada qual 

procura a realização pessoal e a busca da felicidade. Desta forma, sugere-se que esse fio não 

poderia ser usado para libertar o ‘outro’, deveria ser utilizado para libertar-se a si mesmo.  

 No conhecido mito de Aracne, sabemos que a deusa Atena decide transformar a mortal 

Aracne em uma aranha condenada a fiar para existir, como castigo por tê-la desafiado. No texto 

analisado, vemos que Leopoldina, a aranha, transgredindo todas as regras e o fatal destino de 

tecer teias, conseguiu mudar sua predestinação e passou a tecer meias.  

No mito de Penélope, há a imagem da mulher submissa e fiel que espera pelo marido 

durante anos e enquanto espera tece durante o dia e à noite desfaz o trabalho a fim de não ser 

importunada pelos pretendentes. Em A Moça Tecelã, esse mito é desconstruído de duas formas; 

a moça não espera nada, nem ninguém, não há passividade. A segunda desconstrução refere-se 

ao rompimento com a situação de submissão quando se descobre infeliz, desfazendo-se do 

marido e de tudo a ele relacionado. Corajosamente, retorna ao ponto inicial em que era livre e 

dona de sua própria vida. 

Na desconstrução desses dois mitos referidos, observamos os traços do caráter feminista 

das autoras Ana Luísa Amaral e Marina Colasanti contribuindo para a transformação desses 

mitos diretivos. 

Analisando os textos, vemos que as personagens são femininas e sugerem a 

representação de todas as mulheres na luta pelas suas realizações. Em A História da Aranha 

Leopoldina, a teimosa aranha, que herdara esse nome de outra ancestral, quando ela consegue 

o reconhecimento pela sua obra, adquire o direito de poder ser artista para si mesma e para todas 

as outras aranhas, remetendo-nos à conquista para a classe feminina. Em A Moça Tecelã, a 

personagem é uma moça qualquer, sem nome. O texto é bem a história de todas as mulheres 

atuais que não mais aceitam a submissão. Elas mesmas procuram seus parceiros e quando se 

descobrem infelizes na vida conjugal, corajosamente, rompem com o relacionamento em busca 

da felicidade. 

Cremos que nas obras A História da Aranha Leopoldina e A Moça Tecelã os mitos são 

reproduzidos de forma bem atualizada. Esses mitos, tanto quanto os símbolos, propiciam o 
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sonho e o devaneio, alternando realidade e imaginário que constituem o poético dos textos e 

propiciam o efeito estético.  

Finalmente, analisando os três casos descritos no último capítulo e, mais 

especificamente o caso envolvendo a obra A História da Aranha Leopoldina, cremos que 

exemplificamos a ocorrência do efeito estético literalmente como descreve Iser. O autor criou 

a obra. A criança leu, compreendeu de acordo com sua vivência interna, sua experiência de 

mundo. Portanto, ela atuou sobre o texto, participando efetivamente do processo. O efeito foi 

produzido no sujeito (criança), porém determinado pela relação leitor-texto. Sua reação de 

comparação com uma situação de sua vida só foi possível porque o texto atuou sobre ela, 

aguçando seu senso crítico e sua criatividade. A criança utilizou os espaços do texto e construiu 

sua própria história, transformando-a em seu benefício próprio. Houve um significado 

intelectual e afetivo. 
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