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RESUMO 

 

LEITURA LITERÁRIA E EMOÇÃO: UM ESTUDO EMPÍRICO 

 

Juliana Jandre Barreto 

 

Orientadora: Prof
 a
. Dr

 a
. Sonia Zyngier 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Linguística Aplicada. 

 

Muitos teóricos afirmam que a área de estudos literários está em declínio devido ao 

fato de não ser hábito adotar métodos científicos em suas investigações (CARROLL, 2005; 

VAN PEER et al., 2007a; GOTTSCHALL, 2008). Buscando contribuir para solucionar esse 

problema, o presente estudo é uma investigação empírica sobre a reação emotiva de 

estudantes universitários de Letras do Rio de Janeiro à leitura de textos com diferentes níveis 

de foregrounding (FG) e mesmo tema. Mais especificamente, verificou-se a sensação de flow 

de 287 participantes separados em quatro diferentes condições: ao lerem um texto com baixo 

nível de FG, um com médio/baixo, um com médio/alto, e um com alto nível de FG. 

Verificou-se também se o grau de experiência com leitura literária e o contexto de aplicação 

interferiam nos resultados. Os resultados mostram que o texto com menor nível de FG foi o 

que os participantes mais sentiram flow durante a leitura, contrariando a teoria proposta pelos 

formalistas russos de que quanto mais elementos de FG, mais prazer é derivado da 

experiência (SHKLOVSKY, 1965 [1917]). O contexto de aplicação e o grau de experiência 

não interferiram nos resultados. O texto foi avaliado como um desafio insuperável pelos 

participantes. Tal resultado pode explicar em parte a crise que também atinge as salas de aula 

de literatura e assim buscar resolvê-la.  

 

Palavras-chave: leitura literária, emoção, foregrounding, flow, estudo empírico 

 

Rio de Janeiro 

Junho 2010 
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ABSTRACT 

 

LITERARY READING AND EMOTIONAL RESPONSE: AN EMPIRICAL STUDY 

 

Juliana Jandre Barreto 

 

Orientadora: Prof
 a
. Dr

 a
. Sonia Zyngier 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Linguística Aplicada. 

 

Many theorists have argued that the field of literary studies has been in decline due to 

the resistance to scientific methods in their investigations (CARROLL, 2005; VAN PEER et 

al., 2007a; GOTTSCHALL, 2008). The present study is an empirical investigation of how 

287 undergraduate students of Letters in Rio de Janeiro experience flow during the reading of 

texts with different levels of foregrounding. Four texts are used in the study. They vary in 

terms of foregrounding features. The level of reading experience and the application context 

were also checked. Results show that the text with the lowest level of foregrounding was the 

one mostly appreciated, which contradicts Russian Formalism when it claims that aesthetic 

pleasure is greater when the text presents more foregrounding to readers (SHKLOVSKY,1965 

[1917]). Results indicate that even avid readers do not experience flow when reading the 

highly foregrounded text, which is considered an obstacle they are not able to overcome. The 

application context and the level of reading experience did not show significant differences. 

These results may be revealing of the crisis literature classes are facing nowadays and can, to 

a certain extent, contribute to solve it. 

 

Key-words: literary reading, emotion, foregrounding, flow, empirical study  

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Junho 2010 
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SINOPSE 

 

Estudo empírico comparativo sobre a reação emotiva de estudantes de Letras do Rio 

de Janeiro a textos com diferentes níveis de foregrounding. Aplicação de questionário para 

verificar a sensação de flow e perfil de leitor. Observação do perfil de leitor e da possível 

influência do contexto de aplicação na reação emotiva à leitura literária. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas se renovam a 

cada instante (HERÁCLITO, 504 / 500 a.C.). 

 

 

A leitura literária, assim como qualquer atividade do ser humano, está sujeita a 

abordagens diversas e se encontra em constante processo de renovação e reinvenção. Essas 

mudanças podem ser ilustradas com as que ocorreram do século XIX ao XXI, em que as 

perspectivas sobre leitura literária banharam-se em diversas águas. No século XIX, buscava-

se entender o aspecto representativo da obra, sendo mais tarde, no início do século XX, 

suplantada pela preocupação com a materialidade do texto, caracterizada por um olhar mais 

clínico à obra. Posteriormente, o leitor passa a ser considerado como central no processo, 

chegando-se ao século XXI, com o foco nas emoções e sensações derivadas da leitura. 

Na verdade, no final do século XIX, a visão de literatura, que ainda não havia sido 

institucionalizada como área de saber (GRAFF, 1987), se voltava para o contexto histórico e 

social, dando-se ênfase à figura do autor e suas preocupações. Daí o foco na intencionalidade 

e na busca das relações com acontecimentos históricos (NEWTON, 1988). Nessa época, o 

simbolismo prevalecia sobre os estudos literários, principalmente na poesia, vista através de 

imagens ou símbolos (POTEBNYA, 1905 apud LEMON & REIS, 1965).  

Como reação à visão simbolista, na virada do século XX, surge a necessidade de se 

verificar através de um olhar mais clínico e científico a materialidade textual e os efeitos 

estéticos provocados no leitor. A sistematização dos estudos literários adquiriu prioridade, o 

que coincidiu com a introdução da literatura como disciplina no currículo acadêmico. No 

século XX, portanto, ocorre a profissionalização da literatura, agora entendida como ciência 

(GRAFF, 1987). Assim como as outras áreas de saber, como a Matemática, por exemplo, 

passa a ter departamentos com professores e pesquisadores que deveriam observar o 

fenômeno e produzir teorias a partir de observações sistematizadas (GRAFF, 1987, p. 55).  

Os primeiros estudiosos da literatura como ciência foram os formalistas russos. 

Reagindo à visão simbolista, especialmente a de Potebnya (1905 apud LEMON & REIS, 

1965), esse grupo de teóricos tinha como objetivo analisar os elementos que compõem o texto 

e que o tornam literário. Ou seja, preocupavam-se com sua tessitura (NEWTON, 1988). 
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Foram dois os grupos russos mais influentes: o Opoyaz, traduzido para o português como 

―Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética‖,
1
 em São Petersburgo, que reunia teóricos 

como Victor Shklovsky, Leo Jakubinsky e Boris Eichenbaum; e o Círculo Linguístico de 

Moscou, estabelecido por Roman Jakobson, entre outros. Esses dois grupos contribuíram para 

a sistematização da leitura literária e a valorização da forma textual. 

No entanto, ainda no início do século XX, já que a academia não está livre da 

influência de acontecimentos históricos, os dois grupos se viram forçados à dissolução 

(NEWTON, 1988). Alguns teóricos, como Jakobson, foram buscar refúgio em Praga, onde 

aliaram-se ao Círculo Linguístico de Praga, liderado por Jan Mukařovský. Como 

consequência, a teoria sobre a tessitura do texto literário enriqueceu-se, uma vez que à visão 

dos formalistas russos foi acrescentada a visão social da recepção. Novamente, muda-se a 

visão de leitura literária, agora acrescida da noção de indivíduo como ser social e parte do 

coletivo. Em outras palavras, acrescentou-se o fator da função social à questão de valoração 

estética.    

Já na década de 40, na América, iniciam-se os estudos dos Novos Críticos, com a 

publicação da obra The New Criticism de John Crowe Ransom (1941), com influência dos 

britânicos T. S. Eliot e I. A. Richards. O objetivo central da Nova Crítica americana era criar 

uma alternativa ao impressionismo e à escola histórica, ou seja, atribuíam um olhar impessoal 

ao trabalho de arte, desconsiderando as abordagens mais voltadas aos valores externos, como 

intenção autoral e influências históricas e políticas (NEWTON, 1988). Dentre as 

preocupações desses estudiosos estava verificar como ironia, tensão, paradoxo e ambiguidade 

interagiam com a semântica para atribuir à obra um caráter único e não reproduzível 

(BROOKS, 1947). De certa forma, pode-se dizer que os teóricos da Nova Crítica estavam em 

consonância com os formalistas russos, uma vez que olhavam para a materialidade do texto 

literário. Contudo, os primeiros apresentavam uma abordagem totalmente humanística e não 

consideravam a sistematização de suas teorias, diferentemente dos segundos, que, já no início 

do século XX, ofereciam modelos e apresentavam hipóteses sobre leitura literária 

(ZYNGIER, 1994).    

Nota-se que até meados do século passado o foco da leitura literária estava no texto 

propriamente dito. Contudo, com o desenvolvimento da fenomenologia, principalmente com 

os estudos do filósofo e teórico literário polonês Roman Ingarden na década de 70 (cf. 

INGARDEN, 1973), atenção começa a ser dada ao leitor. Entende-se agora que a obra como 

                                                 
1
 A sigla deriva do original em russo ―Obschestvo izucneniya poeticheskovo yazyka‖, traduzido para o inglês 

como ―Society for the Study of Poetic Language‖ (LEMON & REIS, 1965, p. xiv). 
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objeto e o leitor como sujeito são fundamentais no processo de leitura, uma vez que o objeto 

só toma existência quando em contato com a consciência do indivíduo. Ao texto literário 

atribuem-se pontos de indeterminação a serem preenchidos pelo leitor durante a leitura 

(INGARDEN, 1973). Uma descrição de um personagem, por exemplo, não o representa em 

sua totalidade: o leitor é quem dá vida à imagem a partir das pistas linguísticas oferecidas pelo 

texto. Nesse sentido, a atividade de leitura não é totalmente subjetiva, tendo em vista que a 

linguagem controla as concretizações, havendo as que são mais apropriadas às situações que a 

linguagem do texto oferece. 

Com influência do trabalho de Ingarden (1973), desenvolvem-se novas correntes: a da 

Estética da Recepção e a de reader-response, em que o foco recai sobre o leitor, colocando-o 

como central nos estudos da leitura literária. Assume-se agora que o texto oferece ao leitor 

lacunas que só são devidamente preenchidas através da interação entre ambos. Portanto, a 

participação ativa do leitor é fundamental para o processo de contrução de significado (FISH, 

1980). Tais teorias, contudo, tomavam por base leitores abstratos, como as comunidades 

interpretativas de Fish (1980), o leitor implícito de Iser (1975, 1987), o leitor modelo de Eco 

(1981), e o super-leitor de Riffaterre (1978). O leitor real, de carne e osso, não era levado em 

consideração. 

Para dar conta da experiência do leitor real frente a textos literários, vem ocorrendo 

uma mudança de perspectiva desde a virada do século XXI. Essa nova perspectiva sustenta 

que a leitura é processada pelos leitores, que atribuem significados aos elementos linguísticos, 

mas que, além dessa atividade cognitiva, vivem uma experiência emotiva (MIALL, 2006). Já 

em 1938 Rosenblatt (1995 [1938], p. 38) afirmava que a leitura literária proporcionava uma 

vivência através e não simplesmente conhecimento sobre.
2
 Em outras palavras, ela alertava 

para a experiência literária, ao invés de uma abordagem mais cognitiva que priorizava a 

interpretação do texto. Porém, foram necessários mais de 60 anos para que sua voz fosse 

ouvida. 

Conclui-se, dessa forma, que o século XX foi marcado por visões mais sistematizadas 

da leitura literária, em que inicialmente o foco recaía na forma, mas que posteriormente 

passou a se concentrar no leitor. No século XXI, o maior desafio para os pesquisadores da 

área passa a ser o entendimento da interação emotiva entre leitores e textos. Esse desafio vem 

em bom tempo para resolver uma questão muito grave com relação ao ensino de literatura. 

                                                 
2
 Tradução livre para ―Literature provides a living through, not simply knowledge about.‖ (ROSENBLATT, 

1995 [1938], p. 38). 
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No contexto brasileiro, já vem sendo evidenciada uma crise de leitura, conforme 

apontada pelo Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF, 2004) e pelo Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA, 2000, 2003, 2006), entre outros. De fato, 

cerca de 75% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais (INAF, 2004): no 

que se refere à leitura, os estudantes brasileiros apresentam níveis abaixo do esperado, mesmo 

aqueles em idade escolar.  

Essa situação torna-se ainda mais grave quando se trata de leitura de textos literários, 

como demonstram algumas pesquisas desenvolvidas pelo projeto REDES (CARVALHO, 

2001; FIALHO & ZYNGIER, 2003; MENDES & ZYNGIER, 2003; JANDRE & FIALHO, 

2005). Esses estudos mostram que a leitura dos textos literários é considerada como um 

desafio que os alunos não são capazes de superar, resultando em uma atitude de rejeição a 

essa atividade. Espera-se que estudos que verifiquem a questão emotiva da leitura literária 

contribuam para um melhor entendimento do processo de engajamento afetivo, trazendo 

possíveis soluções para a crise de leitura que se vivencia.  

A partir dessas constatações, o presente estudo, de caráter investigativo e empírico, 

busca verificar a reação emotiva de leitores reais a textos com diferentes níveis de 

literariedade para que se possa entender se este seria o motivo do distanciamento dos leitores 

com relação à atividade de leitura. Mais especificamente, as perguntas de pesquisa que serão 

respondidas no estudo em questão são:   

(a) Textos com diferentes níveis de foregrounding causam sensação de flow no leitor? 

(b) Qual nível de foregrounding causaria mais sensação de flow? 

(c) O contexto de aplicação interfere na sensação de flow?  

(d) Leitores mais experientes sentem mais flow quando lêem textos com maior nível de 

foregrounding? 

Os conceitos de foregrounding e flow serão apresentados e discutidos a fundo no 

Capítulo 2 da presente dissertação. Nesse capítulo, discorre-se acerca das teorias de 

literariedade e de emoção que nortearam o desenvolvimento do estudo. O Capítulo 3 destina-

se a discutir a natureza metodológica da presente pesquisa, bem como a detalhar todas as 

etapas realizadas. Serão definidos o contexto investigado, o instrumento utilizado, assim 

como os procedimentos para análise de dados. Oferece-se também o perfil dos participantes 

envolvidos na pesquisa. O Capítulo 4, por sua vez, apresenta e discute os resultados obtidos, 

traçando os paralelos entre o que se observou e as teorias que embasam o estudo. As 

conclusões são apresentadas no Capítulo 5, onde também se oferecem as implicações e os 

encaminhamentos deste estudo. O Capítulo 6, por fim, lista as referências bibliográficas.  
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 Uma vez que se pretende estudar a leitura literária, em que o leitor é principal foco, 

um ser tanto cognitivo quanto emotivo, buscou-se na Psicologia teorias e métodos para 

enriquecer o entendimento acerca dessa experiência. A presente investigação, portanto, tem 

caráter interdisciplinar.  

Espera-se que este trabalho empírico contribua para um maior conhecimento sobre a 

leitura literária e a experiência emocional dessa rica atividade. Tem-se aqui ciência de que 

esse trabalho é somente mais uma etapa trilhada em um longo processo. Dada a natureza 

cambiante das teorias e perspectivas, sabe-se que todas as conclusões que aqui serão 

oferecidas são provisoriamente estáveis. 



CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Pretende-se neste capítulo discutir os conceitos centrais do estudo em questão. Na 

primeira parte (2.1), define-se foregrounding. Nessa seção, explicita-se que a literariedade do 

texto encontra-se em sua forma e em sua função, ou seja, os elementos linguísticos do texto 

literário suscitam estranhamento no leitor, provocando prazer estético. Tendo em vista que o 

foregrounding desautomatiza a percepção do leitor, discute-se também na Seção 2.1.2 a 

percepção sob a ótica da Psicologia, principalmente como descrita por Gibson (1979). Na 

segunda parte (2.2), detalham-se as bases filosóficas dos estudos sobre emoção e 

envolvimento numa abordagem cronológica para se esclarecer a relação entre emoção e a 

noção de flow. Busca-se distinguir os conceitos de emoção e sensação, termos que no senso 

comum são tidos como sinônimos, para que se possa entender o que ocorre de fato durante a 

leitura literária (Seção 2.2.3). Define-se também flow, uma vez que é a sensação central 

estudada na presente pesquisa (Seção 2.2.4). Na terceira e última parte do capítulo (2.3), 

relatam-se alguns estudos anteriormente realizados sobre as questões aqui tratadas e que 

serviram de base para a presente investigação. 

 

 

2.1) Literariedade 

 

 

 A princípio pode-se pensar que literariedade está basicamente relacionada aos 

elementos linguísticos de um texto. Contudo, um texto literário caracteriza-se não só pela 

manipulação da arte verbal, mas também pelo efeito provocado no leitor, entre outros 

aspectos. Essa visão, contudo, não coincide historicamente com as primeiras definições de 

literariedade, que focalizavam principalmente a forma.  

Os formalistas russos, no início do século XX, definiam um texto como literário a 

partir de seus aspectos formais. Uma obra de arte, de acordo com Shklovsky (1965 [1917], p. 

8), era definida como o conjunto de ―palavras criadas por técnicas especiais desenvolvidas 
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para fazer com que seja obviamente artístico‖.
3
 Em contraponto com a linguagem do 

cotidiano, a artística tinha como propósito quebrar regras, desviar das normas para provocar o 

efeito de desfamiliarização no leitor. Apesar de se tratar do efeito da linguagem literária, o 

foco recaía na materialidade do texto. Esses teóricos dedicaram-se a estudar sistematicamente 

os mecanismos linguísticos que forçam o desvio da norma e provocam estranhamento.   

Considerando a relevância dos estudos desenvolvidos pelos formalistas russos, 

Zyngier (1994) caminha na direção de uma definição para literariedade que abarca 

principalmente o efeito no leitor. Com relação à literariedade, para a autora, é determinante a 

―percepção e avaliação do leitor dos padrões estilísticos e sua decisão de ler um texto como 

literatura‖
4
 (ZYNGIER, 1994, p. 100). A linguagem literária, portanto, não é determinada a 

priori, mas só se estabelece no momento em que o leitor percebe seus padrões. Logo, de 

acordo com essa definição mais pragmática, a linguagem literária consiste em elementos 

textuais que são manipulados para formar padrões na linguagem, mas que só tomam vida a 

partir do contato com o leitor, pertencentes à determinada cultura, que os percebe como 

literários. O aspecto cultural é fundamental na percepção da literariedade. 

A autora ainda ressalta que o texto literário tem sua função na sociedade. Toda cultura 

produz seus próprios textos, que são passados de geração em geração seguindo regras e 

convenções estabelecidas pelas comunidades (ZYNGIER, 1994, p. 84). Sendo assim, o texto 

age tanto no âmbito coletivo, quanto no individual, já que transmite as crenças da 

comunidade, mas também lida com os indivíduos e suas emoções. 

Em publicação mais recente, Miall (2006) concorda com Zyngier (1994) quando 

considera os elementos linguísticos da literariedade, mas também focaliza a percepção do 

leitor. Em suas palavras, ―Literariedade é, necessariamente, um resultado da interação entre 

texto e leitor, não meramente um conjunto específico de elementos textuais formais‖
5
 

(MIALL, 2006, p. 144). Percebe-se, assim, que o conceito de literariedade construído pelos 

formalistas russos é sustentado por teóricos que os sucederam. No entanto, acrescem-se os 

fatores interação e cultura, não anteriormente abordados.  

Ao se considerar os mecanismos linguísticos, nota-se que trabalham em vários níveis 

de linguagem. Na verdade, o texto literário é constituído de elementos diversos que agem em 

diferentes áreas. Por exemplo, metáforas ou neologismos agem no campo semântico, 

                                                 
3
 Minha tradução para ―words created by special techniques designed to make the works as obviously artistic as 

possible‖ (SHKLOVSKY, 1965 [1917], p. 8). 
4
 Minha tradução para ―[…] literariness is the reader‘s perception and evaluation of stylistic patterns and his/her 

decision to read a text as literature.‖ (ZYNGIER, 1994, p. 100). 
5
 Minha tradução para ―Literariness is, necessarily, a result of interaction between text and reader, not merely a 

specific set of formal textual features.‖ (MIALL, 2006, p. 144). 
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inversões no campo sintático-gramatical, aliterações no campo fonético, e assim por diante. 

Para se verificar como os mecanismos trabalham, é necessário focalizar o foregrounding. 

Termo de difícil tradução para o português, como afirma Fialho (2005), foregrounding 

pode ser entendido como aquilo que salta aos olhos contrastando com o pano de fundo (que 

seria o backgrounding). Opta-se na presente dissertação em utilizar tal nomenclatura e não 

usar traduções, uma vez que os estudos da área assim a denominam desde a publicação de 

Garvin (1964), que introduziu foregrounding como a tradução da palavra tcheca 

―aktualisace‖, termo inicialmente estabelecido pelos estruturalistas da Escola de Praga.    

De acordo com a teoria de foregrounding, a obra de arte literária quebra as 

expectativas do leitor, tirando-o de um estado basal e de conforto, propiciando novas 

sensações e experiências (VAN PEER & HAKEMULDER, 2006). A Seção 2.1.1 destina-se a 

definir os conceitos envolvidos na teoria e a fornecer o histórico do desenvolvimento desse 

termo. 

 

  

2.1.1) Foregrounding 

 

 

O conceito de foregrounding foi proposto inicialmente por Shklovsky (1965 [1917]), 

formalista russo, preocupado em entender a materialidade do texto literário, bem como sua 

função. Nas palavras do referido autor: 

 

E a arte existe para que se recupere a sensação da vida; para fazer com que alguém 

sinta, para tornar a pedra pedrosa. O propósito da arte é transmitir a sensação das 

coisas como elas são percebidas e não como são conhecidas. A técnica da arte é 

tornar objetos não-familiares, tornar as formas difíceis, aumentar a dificuldade e a 

duração da percepção [...] (SHKLOVSKY, 1965 [1917], p. 12).
6
  

 

 De acordo com Shklovsky (1965 [1917]), o propósito principal da arte é tornar 

estranhos objetos familiares, ou seja, fazer com que o espectador perceba o objeto de forma 

diferente da usual, quebrando os padrões pré-concebidos e permitindo que novas sensações 

sejam vivenciadas. Para os formalistas russos, a linguagem artística tem como função 

propiciar prazer estético, no momento que quebra as expectativas. A diferença básica entre a 

                                                 
6
 Minha tradução para ―And art exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things, 

to make the stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as 

they are known. The technique of art is to make objects unfamiliar, to make forms difficult, to increase the 

difficulty and length of perception […].‖ (SHKLOVSKY, 1965 [1917], p. 12). 
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linguagem habitual e a poética é que a segunda desestabiliza o leitor, fazendo com que ele 

tenha uma nova percepção da realidade. 

Apesar de ter-se originado com Shklovsky (1965 [1917]), a teoria de foregrounding 

foi formulada posteriormente pelos estruturalistas de Praga, principalmente por Mukařovský 

(1964 [1932]). Para ele, a essência da linguagem poética está na violação de normas da 

linguagem padrão, o que salta aos olhos dos leitores em contraste com os elementos de fundo 

(backgrounding). Cabe ao poeta tentar quebrar ao máximo as regras da linguagem para que 

seja causado um estranhamento. Em outras palavras, a literariedade responde pela 

singularização da linguagem literária, que se opõe ao automatismo da linguagem cotidiana. 

Foregrounding pode ser estabelecido por meios de critérios estatísticos também. Para 

Mukařovský (1964 [1932]), quanto mais marcado de quebra de padrões linguísticos um texto 

for, mais literário ele será. Daí a diferença com relação à linguagem cotidiana, visto que esta 

apresenta um número maior de ocorrências de uso frequente e, portanto, menos literárias.  

A desautomatização da linguagem na literatura se dá através de mecanismos 

linguísticos, que na teoria de foregrounding são basicamente dois: desvio e paralelismo 

(JAKOBSON, 1969). O primeiro corresponde ao que comumente se chama de ―licença 

poética‖, ou seja, a permissão que o poeta ou escritor tem de usar a linguagem da forma que 

quiser, desviando-se de máximas, regras ou convenções com o intuito de provocar certo efeito 

(VAN PEER & HAKEMULDER, 2006). Alguns exemplos práticos de desvios seriam 

neologismos, paradoxos e metáforas. O segundo, por sua vez, é caracterizado pela repetição 

de estruturas. Rimas, aliterações e assonâncias, por exemplo, representam algumas das 

possibilidades de paralelismo de que o autor dispõe para desfamiliarizar a leitura de seu texto. 

Recentemente, vários estudos empíricos vêm sendo desenvolvidos para investigar 

mais a fundo as teorias de foregrounding, dando um maior foco ao efeito de tais desvios nos 

leitores (VAN PEER & HAKEMULDER, 2006). Um dos primeiros estudos que colocam em 

teste os postulados dos formalistas russos foi desenvolvido por van Peer (1986). Apesar deste 

ter sido antecedido por outros estudos, como os de Riffaterre (1959, 1960), é o primeiro que 

realmente se preocupa com uma organização mais sistemática, com um experimento, e que 

obtém resultados mais conclusivos e validados por estatística.  

O trabalho de van Peer (1986) é importante para a área, uma vez que estabelece uma 

metodologia replicável para analisar os elementos de foregrounding em um texto nos âmbitos 

semântico, sintático-gramatical e fonético. Ao estudar a reação de leitores a um poema, o 

autor chega à conclusão de que leitores atribuem o valor de importância e surpresa aos 

elementos de foregrounding no texto, independente de sua formação quanto à literariedade e à 
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poesia. O estudo aponta para a tendência de haver uma relação entre preferência de leitura e 

os elementos de foregrounding. No entanto, não demonstra resultados conclusivos para essa 

variável.  

Um dos aspectos de foregrounding na teoria estabelecida por Shklovsky (1965 [1917]) 

é o de prolongamento da percepção. Afirmava-se que o leitor, ao entrar em contato com 

elementos de foregrounding, por serem desviantes, retardava sua percepção e prolongava seu 

tempo de leitura. Miall & Kuiken (1994) desenvolvem um estudo empírico que coloca em 

teste tal postulado meramente especulativo. Ao verificar o processamento da leitura, os 

autores chegam à conclusão de que, frente a elementos de foregrounding, os leitores reais de 

fato diminuem a velocidade da leitura. Os autores concluem que os elementos 

desfamiliarizadores também são responsáveis por um valor afetivo maior por parte dos 

participantes. Portanto, esse estudo soma-se ao de van Peer (1986), contribuindo para uma 

maior tendência de se generalizar que elementos de foregrounding associam-se com prazer 

estético, como afirmavam os formalistas russos (SHKLOVSKY, 1965 [1917]). 

Com o intuito de testar a relação entre a gradação de níveis de foregrounding e o 

prazer estético, van Peer et al. (2007b) conduziram uma pesquisa empírica intercultural. Para 

tanto, desenvolveram seis versões diferentes de um mesmo verso, de forma a excluir 

interferência de outros fatores textuais que não fossem o desvio. Apresentaram aos mais de 

300 participantes versões de textos em que tinham que avaliar a apreciação estética, a 

estrutura estética, e a percepção de impacto cognitivo, emocional, social e atitudinal. Os 

resultados demonstraram que os níveis de desvio mais altos foram os que obtiveram valores 

mais altos na escala, exceto com relação à variável emocional. Contudo, não se pode concluir 

que tal estudo refuta os achados de van Peer (1986) e Miall & Kuiken (1994). Uma relação 

direta de causa entre maior nível de foregrounding e menor percepção emotiva não pode ser 

estabelecida, uma vez que a avaliação era feita a cada linha do texto. Essa interrupção de 

leitura talvez tenha impedido um engajamento afetivo do leitor (VAN PEER et al., 2007b, p. 

210). 

Uma pesquisa qualitativa que muito contribuiu para a compreensão de foregrounding 

foi a de Fialho (2005). Trata-se de um estudo inovador, uma vez que investiga o processo de 

desfamiliarização e refamiliarização durante a leitura. Utilizando-se de metodologia 

introspectiva, a autora verifica as estratégias utilizadas pelos leitores na decodificação de 

elementos de foregrounding e nota que, ao passar pelo processo de refamiliarização, os 

leitores mudam suas perspectivas sobre o mundo à sua volta.  
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Essas pesquisas, dentre outras, confirmam que os desvios e os paralelismos de textos 

literários chamam a atenção dos leitores, que por sua vez, demoram mais tempo para ler e 

podem vir a sentir mais prazer na leitura (VAN PEER, 1986; MIALL & KUIKEN, 1994, 

2002; VAN PEER et al., 2007b). Tal experiência literária pode também mudar a percepção de 

mundo dos leitores (FIALHO, 2005).  

Tendo em vista que os resultados são inconclusivos no tocante à relação entre 

elementos de foregrounding e emoção, a presente pesquisa pretende contribuir para essa área 

de estudos, ao verificar a reação emotiva a textos com diferentes níveis de foregrounding no 

contexto universitário brasileiro. Pergunta-se aqui se o conhecimento do leitor interfere nessa 

sensação, e verifica-se também a influência do contexto de aplicação do instrumento de 

pesquisa.  

Uma vez que na teoria aqui mostrada se fala a respeito do prolongamento da 

percepção dos elementos de foregrounding, buscou-se na Psicologia uma base para se 

entender o termo (GIBSON, 1979). Portanto, recorre-se a uma área afim para melhor 

entendimento acerca da percepção. A seção seguinte explicitará essa relação. 

 

 

2.1.2) Percepção 

 

  

A interação é processo fundamental na percepção de dado objeto. Ao se ler um texto 

literário, percebem-se marcas a que são atribuídos sentidos os mais diversos. Daí fazer a 

relação com a teoria sobre percepção desenvolvida por Gibson (1979), que a define como o 

mecanismo ativo dos indivíduos e animais de identificar informações relevantes no ambiente 

e agir conforme as possibilidades que os objetos oferecem.  

O meio ambiente estimula os organismos nesse processo, ao oferecer ao mesmo 

possibilidades, denominadas por Gibson (1979) como affordances. Nas palavras do referido 

autor, ―os affordances do ambiente são as possibilidades que ele oferece ao animal, o que 

providencia ou fornece, tanto para o bem quanto para o mal‖
7
 (GIBSON, 1979, p. 127). 

Apesar de haver o verbo ―afford‖ no dicionário, que significa proporcionar, oferecer, Gibson 

cria o substantivo ―affordance‖ para dar conta das possibilidades que dado objeto pode 

                                                 
7
 Minha tradução para ‗‗The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or 

furnishes, either for good or ill.‘‘ (GIBSON, 1979, p. 127). 
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oferecer aos indivíduos que o percebem (OLIVEIRA & RODRIGUES, 2006). Uma 

superfície, por exemplo, possibilita locomoção; cadeira oferece a possibilidade de sentar-se; 

um livro, para utilizar uma ilustração mais próxima da realidade deste trabalho, oferece 

possibilidade de ser lido, de se sentir alguma emoção ou, em outra ocasião, servir 

simplesmente como apoio a outro objeto. Percepção, portanto, para Gibson (1979), seria a 

captação de affordances do meio pelo indivíduo, que, por sua vez, possui a capacidade de 

perceber tais affordances e assim agir.  

Tal conceito está em sintonia com as questões norteadoras da presente dissertação, já 

que afirma que a interação é essencial à percepção, neste caso, dos elementos literários de um 

texto (ZYNGIER, 1994; MIALL, 2006). Estabelece-se, pois, um foco tanto no texto 

propriamente dito, com seus elementos linguísticos, quanto no leitor, com suas emoções, 

sensações e convicções. A capacidade do perceptor, no caso o leitor, será testada uma vez que 

se oferecem textos com diferentes níveis de foregrounding e, assim, affordances diferentes. A 

próxima seção buscará definir sensação e emoção, centrais para o estudo em questão. 

 

 

2.2) Emoções e sensações 

 

 

Nesta seção, pretende-se estabelecer as bases teóricas das emoções e das sensações. 

Inicialmente explicitam-se seus fundamentos filosóficos, apresentando as visões de 

Aristóteles (1984 [350 a.C.]), Descartes (1911 [1649]) e Spinoza (1955 [1677]). Em um 

segundo momento, discursa-se a respeito das teorias evolucionistas de Darwin (1965 [1872]), 

acrescentando-se a teoria corpórea de William James (1884), bem como a teoria da 

psicanálise, desenvolvida por Freud (1975 [1901]) (Seção 2.2.2). Após essas reflexões, os 

termos são definidos a partir de teorias mais contemporâneas (DAMASIO, 1994, 2003), 

havendo uma diferenciação de termos como emoção, sensação e sentimento. Contrastam-se 

também as visões sócio-construcionistas e cognitivistas, através de psicólogos e neuro-

cientistas como Lazarus (1984) e Zajonc (1980, 1984), Ortony & Turner (1990) e Panksepp 

(1992) (Seção 2.2.3). Finalmente, busca-se explicitar a definição de flow proposta por 

Csikszentmihalyi (1990) (Seção 2.2.4). Na última seção, busca-se também justificar a 

utilização das teorias de flow no estudo sobre reação emotiva à leitura literária. 
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2.2.1) Bases filosóficas 

 

 

Por ser intrínseca ao ser humano, e presente em todos os seus momentos de interação, 

a emoção tem sido objeto de interesse dos pensadores desde a Grécia Antiga. Realizar um 

estudo sobre emoção, portanto, significa abordar-se não somente as visões atuais sobre o 

assunto, mas também verificar suas bases, ou seja, investigar quais as idéias formuladas 

anteriormente que deram subsídios para as definições contemporâneas.  

Um dos primeiros estudiosos a relacionar emoção à recepção artística foi Aristóteles, 

em sua obra Poética (1984 [350 a.C.]). Na referida obra, seminal para os estudos de literatura, 

o pensador discorre, entre outros, acerca da tragédia. Para Aristóteles (1984 [350 a.C.]), o 

drama afeta as pessoas emocionalmente e faz com que vivenciem a catarse de suas emoções. 

Segundo essa perspectiva, ao se identificar com um determinado personagem, torturado pelas 

circunstâncias provenientes de suas ações, o leitor não só sente pena, mas, ao mesmo tempo, 

se projeta naquela mesma situação e sente medo de aquilo acontecer com ele. A catarse, 

portanto, pode ser entendida como a clarificação do entendimento de nossas emoções 

(NUSSBAUM, 1986).
8
 Ao ver a emoção proveniente de dada situação manifestar-se em um 

personagem, o leitor entende perfeitamente aquela emoção e, assim, passa pelo processo 

catártico.  

A arte é essencial ao ser humano, uma vez que se apresenta como uma experiência de 

vida, preparando-o para as possíveis catástrofes que podem ocorrer em sua vida 

(ARISTÓTELES, 1984 [350 a.C.]). Em outras palavras, a arte, aqui mais especificamente o 

drama, proporciona uma oportunidade de vivenciar emoções negativas e, assim, prepara para 

situações semelhantes possam ocorrer na vida real. Conclui-se que, para o filósofo, a arte 

pode ser um veículo para a experiência das emoções. 

As emoções foram também foco de estudo de Spinoza (1955 [1677]), que em Ética, 

publicada após a sua morte em 1677, discorre a respeito de suas origens e natureza. Spinoza 

(1955 [1677]) contraria o modelo dual de Descartes (1911 [1649]). Enquanto o último 

acreditava em duas formas distintas de realidade, duas substâncias, a saber, pensamento (ou 

alma) e extensão (ou matéria), como elementos totalmente dissociados, para o primeiro não 

haveria divisão alguma, sendo ambos atributos da natureza ou Deus. Essa visão monista que 

                                                 
8
 Geralmente o termo catarse é definido como purificação, ou expurgação. Contudo, Nussbaum (1986) afirma 

que para que se aproxime ao máximo das idéias propostas por Aristóteles (1984 [350 a.C.]), deve-se estender o 

conceito de catarse para uma clarificação do entendimento de nossas emoções. 
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se opõe à dual de Descartes (1911 [1649]) apresenta todo um novo pensar, que em vez de 

desagregar alma e matéria, as interconecta. Para Spinoza (1955 [1677]), o que há é Deus ou 

natureza, ou seja, cada planta, cada animal, cada humano, enfim, cada representação da 

natureza é o próprio Deus. Essa visão panteísta leva a crer que, diferentemente de Descartes 

(1911 [1649]) e de Aristóteles (1984 [350 a.C.]), Spinoza (1955 [1677]) acreditava que a alma 

ou a matéria seriam igualmente atributos do ser divino. De acordo com esse prisma monista, 

cada estado ou mudança da alma corresponde a um estado ou mudança do corpo. Para ele, 

então, nada pode parar o fluir da natureza, ou seja, a preservação está no movimento, em prol 

da vida e em prol de Deus.  

Mais com relação às emoções, o filósofo diz ainda que tudo que vem de dentro do 

indivíduo, sendo esse um atributo divino, é positivo, enquanto o que vem de fora, as causas 

externas, é negativo. As emoções, mesmo sendo parte de um modus da natureza, podem ser 

classificadas como positivas, se em prol de Eros, da vida, como o prazer; ou negativas, se em 

prol de Tanatos, da morte, como a dor. A grande questão que se coloca a partir dessas 

constatações é como, então, o indivíduo pode se desvencilhar das pressões externas e das 

cóleras e tentar ser feliz em sua totalidade. Spinoza (1955 [1677]) demonstra que para atingir 

esse objetivo, as pessoas devem se tornar conscientes de si mesmas, de Deus e de todas as 

coisas como uma única substância. Assim, contribuem para o fluir natural, para o movimento, 

e, portanto, para a vida. Os sentimentos coléricos, ou paixões, como ele denomina, por outro 

lado, são destruidores. A partir do momento em que o ser toma consciência da infinitude 

divina e se livra desses sentimentos, chegando a um equilíbrio, passa celebrar a vida 

vivenciando o amor e o prazer. 

Tendo em vista que a noção de auto-preservação faz parte da discussão sobre emoção, 

é interessante verificar que, mesmo em séculos diferentes, Spinoza e Darwin apresentam 

muitos pontos em comum, como poderá ser observado na Seção 2.2.2. 
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2.2.2) A teoria evolucionista, a abordagem corporal e a psicanálise 

 

 

Um dos primeiros mapeamentos das emoções em seres humanos e animais foi feito 

por Darwin em The Expression of the Emotions in Man and Animals, publicada em 1872. 

Pretende-se, nesta seção, explicitar suas principais idéias, mostrando-se a importância de suas 

descobertas para o campo das emoções. Esta seção abarcará também as propostas que vieram 

depois de Darwin, igualmente importantes para o desenvolvimento das idéias contemporâneas 

acerca das emoções e sensações, a saber, a abordagem corporal, de William James (1884) e a 

teoria da psicanálise, de Freud (1975 [1901]). 

Antes de Darwin, acreditava-se que Deus havia criado os homens a sua imagem e 

semelhança (ROSE, 2000). Darwin (1965 [1872]) prova, através de métodos empíricos de 

observação da natureza, que os humanos descendem de outras espécies de animais. Conclui-

se que na escala da evolução o ser humano é mais adiantado que as demais espécies, mas 

também pertence à mesma cadeia. Dessa forma, Darwin (1965 [1872]) conclui que para 

entender as emoções não basta somente verificá-las a partir de observações de humanos, mas 

também verificar os padrões de expressões de emoções em outras espécies, principalmente em 

seus primeiros estágios de vida. A partir daí, ele escreve um tratado sobre as expressões das 

emoções em animais e humanos, em que demonstra que elas são essenciais para todas as 

espécies, uma vez que possibilitam a sobrevivência e perpetuação das mesmas. A visão sobre 

emoção que Darwin oferece é bastante positiva, já que todas expressões e todos movimentos 

corporais provenientes da emoção são necessários para a preservação da espécie, e, portanto, 

vão sempre ao encontro da vida. 

Os seres que se demonstram mais bem adaptados ao meio ambiente são os que se 

preservam na natureza. Através da seleção natural, aqueles que não possuem as características 

físicas e atitudes necessárias para se perpetuarem em dado ambiente vão perecendo, sem se 

reproduzir, até darem lugar a uma outra espécie, mais evoluída e adaptada. Com relação à 

emoção, Darwin verificou que as principais atitudes expressivas tanto dos indivíduos quanto 

dos animais são de fato inatas, já que foram herdadas através do processo evolutivo e de 

seleção natural. Ele afirma que tais expressões encontram-se além dos limites geográficos e 

são, portanto, passíveis de mapeamento.  

Uma outra abordagem, igualmente seminal aos estudos de emoção, é a corporal, 

estabelecida primeiramente por William James. Em sua obra ―What is an Emotion?‖, 

publicada posteriormente a Darwin, em 1884, defende a idéia de que as emoções são 
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provenientes da consciência do indivíduo das modificações ocorridas em seu corpo. 

Diferentemente de Darwin (1965 [1872]), James (1884) preocupa-se com o desencadeamento 

e as sensações das emoções, e não em mapear as expressões.  

Ao afirmar que o indivíduo primeiro reage fisicamente para depois se dar conta da 

reação e assim sentir, James (1884) se opõe ao senso comum. Pensa-se habitualmente que, por 

exemplo, ao se entrar em contato com uma ação de perigo, o indivíduo percebe que está sendo 

ameaçado, sente as emoções (aqui medo), e, como reflexo, o corpo reage (correndo ou 

gritando). Entretanto, para James (1884), a mudança corporal precede a emoção. Ou seja, as 

emoções são reflexos da percepção de mudanças no próprio corpo. Tal teoria pode ser 

considerada como seminal aos estudos de emoção, pois foi somente a partir dela que as 

teorias de emoção começaram a ser estudadas pela perspectiva do sistema nervoso e do 

cérebro (DAMASIO, 1994, 2003; LEDOUX, 1996). 

Uma outra abordagem é perceber as emoções em relação à patologia dos seres 

humanos. Uma das maiores figuras da área da Psicologia que se dedicou ao desenvolvimento 

da Psicanálise, Freud desenvolveu todo um método que orienta estudiosos até os dias atuais a 

desvendarem as patologias mentais de seus pacientes através da manifestação das emoções.  

A base do pensamento de Freud está no pressuposto de que o trauma só existe a partir 

do momento em que o paciente sofreu alguma experiência negativa no passado, geralmente 

associada a um problema de base sexual (OATLEY et al., 2006).  Por ter sido uma 

experiência tão emocionalmente forte, o paciente a esquece, mas esta permanece em sua 

mente, se encontrando latente e internalizada em seu inconsciente. A partir daí, através dos 

relatos de suas histórias, que apresentam lacunas (os eventos traumáticos esquecidos no 

inconsciente), Freud as interpreta e revela ao paciente que, por sua vez, ao lembrar da 

experiência, ou seja, ao trazê-la do inconsciente para o consciente, se cura da neurose. O autor 

desenvolve ainda questões sobre angústia, que seria o sentimento frente à dada situação de 

perigo, em que o indivíduo manifesta sua vontade de viver e de se preservar (FREUD, 1975 

[1901]).  

Tendo em vista as três teorias apresentadas nesta seção, conclui-se que as emoções são 

vistas como positivas, se entendidas como necessárias à perpetuação da espécie humana, de 

acordo com Darwin (1965 [1872]), mas também negativas, uma vez que podem gerar e 

internalizar um trauma ou uma neurose, como afirma Freud (1975 [1901]). Estabelece-se 

também que as emoções só ocorrem a partir da tomada de consciência das mudanças 

corpóreas do indivíduo. Tais teorias serviram como base de todo um pensar contemporâneo 

sobre a origem e a manifestação das emoções e das sensações. A partir das teorias aqui 
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explicitadas, faz-se necessária a pergunta que consta no título da próxima seção. Para 

respondê-la, recorre-se aos teóricos da área que seguem tanto uma abordagem mais 

cognitivista quanto aos que adotam uma visão mais sócio-construcionista. 

 

 

2.2.3) Afinal, o que são as emoções e as sensações? 

 

 

A relação entre emoção e cognição ainda é muito discutida. Muitos teóricos da área de 

emoção sustentam a noção de que ela está totalmente dissociada da cognição e que uma pode 

ocorrer sem a interferência da outra (ZAJONC, 1980, 1984; PANKSEPP, 1992). Por outro 

lado, há também os que postulam que não pode haver emoção sem cognição, argumentando 

que a primeira está sempre subordinada e dependente da segunda (LAZARUS, 1984; 

ORTONY & TURNER, 1990). Verifica-se assim que os teóricos contemporâneos se dividem 

entre o cognitivismo ou o sócio-construcionismo com relação aos estudos de emoção (HJORT 

& LAVER, 1997).  

Cognitivistas, como Zajonc (1980, 1984) e Panksepp (1992), com base em teorias 

evolucionistas, sustentam que tanto a emoção quanto a cognição, localizadas no cérebro, são 

propriedades inatas do indivíduo. Para eles, emoções são mudanças fisiológicas e corporais, 

sendo, portanto, anteriores à cognição, como podemos perceber através da observação de 

outras espécies que apenas reagem emocionalmente sem raciocinar como o ser humano. 

Zajonc (1984) afirma que a emoção, muitas vezes, é vivenciada independente de qualquer 

trabalho mental, ou seja, sem que haja cognição.  

Já os sócio-construcionistas, como Lazarus (1984) e Ortony & Turner (1990), 

argumentam que a emoção é construída socialmente e só ocorre como uma resposta a dado 

evento social, sendo, portanto, algo aprendido durante a vida. Para Lazarus (1984), a cognição 

é pré-condição para que haja envolvimento afetivo ou emocional, mesmo que o indivíduo não 

se dê conta disso. Nesse sentido, ele difere totalmente dos cognitivistas. Afirma que a emoção 

só é experienciada caso haja uma avaliação ou compreensão de dado evento no ambiente, ou 

seja, as emoções ou o afeto estão sempre subordinados à cognição. O quadro abaixo distingue 

de forma mais objetiva as diferenças entre as duas abordagens: 

 

 

 



35 

 

Sócio-construcionistas Cognitivistas 

Emoção sempre envolve cognição.  Emoção dissociada de cognição. 

Por definição, a cognição é a pré-condição necessária 

para que haja envolvimento afetivo/emocional, 

mesmo que inconscientemente. 

O afeto/emoção muitas vezes é anterior à cognição, 

ou pode ocorrer independentemente da última. 

Afeto/emoção sempre subordinado à avaliação 

cognitiva. Cognição gera emoção, que por sua vez 

pode afetar cognição (processo ―cíclico‖). 

Cognição e afeto são sistemas diferentes. Podem 

ocorrer conjuntamente: afeto pode ocorrer sem que 

haja um processo cognitivo. 

Definição emoção: 

Emoção = Avaliação  

Definição emoção: 

Emoção = Mudanças fisiológicas/corporais 

Definição cognição: 

Cognição é percepção / significação de dado evento 

Definição cognição: 

Cognição não precisa ser nem racional, nem 

consciente, mas deve envolver um trabalho mental  

Expressar preferência não necessariamente implica 

em emoção, mas sim em um processo cognitivo, de 

avaliação e compreensão. 

Ao expressarmos a nossa preferência, estamos 

demonstrando nossa emoção. 

Reação emocional não é algo relacionado somente ao 

corpo/cérebro, mas também ao ambiente. 

Reação emocional é sempre relacionada ao 

corpo/cérebro. 

Quadro 1 – Sócio-construcionismo e cognitivismo 

 

Antes que se pense ser a questão dicotômica, os estudos sobre emoção e cognição não 

necessariamente se encontram nesses dois extremos. Há os que argumentam que as emoções 

são tanto fisiologicamente preparadas quanto socialmente moldadas (LEDOUX, 1996; 

DAMASIO, 1994, 2003; OATLEY et al., 2006). Ao unir as duas perspectivas, esses autores 

apresentam modelos teóricos que entendem a complexidade dos indivíduos sociais e de seus 

cérebros, demonstrando que em alguns momentos a natureza age por si só, e em outros 

momentos, o convívio com a sociedade e com o ambiente são os responsáveis por dada 

apreciação ou reação emotiva. O presente trabalho toma por base o pressuposto de que as 

emoções são tanto cognitiva como socialmente construídas, orientando-se, principalmente 

pelas considerações de Damasio (1994, 2003). Neste ponto, cabe uma definição dos termos 

que estão aqui em jogo.  

Vários estudiosos distinguem entre emoção e sensação (DAMASIO, 1994, 2003; 

FRIJDA & MESQUITA, 2000; OATLEY, 2000). As emoções são definidas na Psicologia 

como as alterações corpóreas ou fisiológicas, enquanto que as sensações são a tomada de 

consciência dessas modificações (DAMASIO, 2003). Nas palavras do autor, ―[...] emoções 

são ações ou movimentos, muitos deles públicos, visíveis a outros, uma vez que ocorrem no 

rosto, na voz, ou em comportamentos específicos‖
9
 (DAMASIO, 2003, p. 28). Já ―as 

sensações, por outro lado, estão sempre escondidas, como todas imagens mentais invisíveis 

exceto a seu próprio dono, a propriedade mais privada do organismo em cujo cérebro elas 

                                                 
9
 Minha tradução para ―(...) emotions are actions or movements, many of them public, visible to others as they 

occur in the face, in the voice, in specific behaviors.‖ (DAMASIO, 2003, p. 28). 
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ocorrem‖
10

 (DAMASIO, 2003, p. 28).  Para Frijda & Mesquita (2000) ainda existe um outro 

termo que se diferencia dos dois: sentimento. Sentimento consiste em uma estrutura de 

avaliação que inclui a relevância de dado objeto. Em outras palavras, sentimentos são as 

representações latentes de dado objeto como sendo relevantes para as preocupações gerais de 

um indivíduo. A presente dissertação, portanto, não trata de sentimento, e sim das emoções e 

sensações provenientes da leitura literária. 

As emoções e as sensações ocorrem na interface entre natureza e vivência, fatores 

igualmente importantes para o seu desencadeamento (DAMASIO, 2003). O autor afirma que 

ao nascermos, já disponibilizamos de todo um aparato biológico que compreende reflexos 

básicos e regulação metabólica, comportamentos primários de dor e prazer, motivadores de 

apetites e desejos e mecanismos de propulsão de emoções e sensações. Todos esses aparatos 

não necessitam de aprendizado para existirem. Somente ao longo da vida aprende-se quando 

deverão ser ativados ou não.  

Além disso, elas têm uma função reguladora da vida (DAMASIO, 2003). Todas essas 

reações, de uma maneira ou de outra, têm como principal objetivo manter o corpo em 

equilíbrio, regulando o processo vital e promovendo a sobrevivência. Nesse sentido, Damasio 

(2003) está em consonância com Spinoza (vide Seção 2.2.1). Tanto Damasio quanto Spinoza 

acreditam que todos os elementos da natureza têm como principal objetivo buscar tanto a 

sobrevivência quanto o bem-estar. Quando o indivíduo chora e sente raiva ou dor, ou quando 

sorri e sente felicidade e prazer, ele o faz com um único propósito: regular as reações 

homeostáticas do corpo e fazer com que ele não entre em colapso e se destrua.  

A partir dessa perspectiva, as emoções e as sensações são muito importantes para o 

equilíbrio da vida, já que não só avisam que algo de ruim está acontecendo com o corpo, mas 

também são capazes de promover a regulação do mesmo. É importante notar esse caráter 

positivo dos sentimentos e emoções, visto que muitas sociedades e indivíduos acreditam, 

ainda perpetuando uma visão platônica, que são maléficas ao ser humano, ao sustentar que 

elas o sensibilizam e o enfraquecem (OATLEY et al., 2006). 

Traçando-se um paralelo com as teorias discutidas nesta seção e a leitura literária, 

pode-se estabelecer que a última tem uma função fundamental na vida dos indivíduos. A 

leitura literária promove emoções e sensações que agem como experiências de vida (HJORT 

& LAVER, 1997). No presente estudo, optou-se por verificar a sensação de flow à leitura de 

                                                 
10

 Minha tradução para ―Feelings, on the other hand, are always hidden, like all mental images necessarily are, 

unseen to anyone other than their rightful owner, the most private property of the organism in whose brain they 

occur.‖ (DAMASIO, 2003, p. 28). 
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diferentes textos. A próxima seção (2.2.4) dedica-se a descrever a sensação de flow e as 

variáveis envolvidas no processo, justificando a escolha da mesma. 

 

 

2.2.4) Flow 

 

 

O termo flow é definido inicialmente por Csiksentmihalyi (1990, p. 4) como ―o estado 

em que as pessoas estão tão envolvidas em uma atividade, que nada mais parece importar; a 

experiência em si é tão agradável que as pessoas a farão mesmo que lhe custem muito, pelo 

simples fato de realizar a atividade.‖
11

 Em outras palavras, flow seria o máximo de 

concentração e felicidade proveniente de uma atividade na qual o indivíduo compartilha de 

variáveis como habilidade e desafio no momento em que a está realizando.  

Contudo, como se pode perceber, a sensação de flow só ocorre se houver uma 

conjugação de variáveis (CSIKSENTMIHALYI, 1990). Essas variáveis são três: desafio, 

concentração e habilidade. A primeira deve estar relacionada à variável ―superação de 

desafio‖, já que para atingir o estado de flow, o praticante de certa atividade deve se sentir 

desafiado pela mesma e ao mesmo tempo verificar que tem a habilidade de superar os 

desafios propostos. A concentração é um componente essencial, por ser o mecanismo 

cognitivo responsável pela atenção empregada na atividade realizada. Como o nível de 

concentração é alto, a perda da noção do tempo e da auto-consciência também são fatores 

associados à sensação de flow.  

A Figura 1 abaixo ilustra o equilíbrio que se deve haver para o indivíduo experimentar 

flow durante a realização de uma atividade. Verifica-se a existência de um canal de sensação 

de flow que será sentido caso haja uma proporcionalidade das variáveis habilidade e desafio.  

 

                                                 
11

 Minha tradução para ―the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter; 

the experience itself is so enjoyable that people will do it even at a great cost, for the sheer sake of doing it.‖ 

(CSIKSENTMIHALYI, 1990, p. 4). 
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Figura 1 – Sensação de flow (adaptado de CSIKSENTMIHALYI, 1990, p. 74) 

 

Observa-se na Figura 1 que o canal de flow encontra-se basicamente interligado às 

variáveis desafio e habilidade. Caso um indivíduo com alta habilidade encontre na atividade 

um desafio baixo, ele sente tédio. Mas se outro indivíduo com baixa habilidade encontra um 

desafio muito alto para superar, sente ansiedade e não experimenta a sensação de flow.  

Muitos estudos empíricos foram desenvolvidos para conhecer melhor essa experiência. 

Novak et al. (1998), por exemplo, ao investigarem os ambientes on-line, verificaram que há 

mais variáveis envolvidas no flow, a saber: importância, controle, excitação, aspecto jocoso, 

distorção temporal, afeto positivo e comportamento exploratório. Verifica-se que todas estão 

intrinsecamente relacionadas às 3 variáveis básicas desenvolvidas por Csiksentmihalyi 

(1990).  

Em estudo que verificava a sensação de flow de pessoas ao acessar um website de 

vendas de livro (vide Seção 3.3.3.1), Koufaris (2002) montou um questionário utilizando as 

variáveis básicas propostas por Csiksentmihalyi (1990), para que o instrumento fosse mais 

compacto e pudesse apresentar mais de uma frase representativa de cada variável, a saber, 

concentração/foco de atenção, satisfação/prazer, percepção de controle, desafio e habilidade. 

Esse estudo evidencia que a teoria de flow pode ser objetivamente mensurada através da 

concordância ou discordância de frases que representem as variáveis. 

A maioria das pesquisas empíricas sobre flow investigaram tal sensação com relação a 

ambientes virtuais de navegação (cf. NOVAK et al. 1998; KOUFARIS, 2002; entre outros) ou 

atividades esportivas (cf. IAOCHITE, 1999; MASSARELLA & WINTERSTEIN, 2009; entre 

outros). O estudo que relacionou flow e leitura foi o desenvolvido por Jandre & Fialho (2005), 

que originou o estudo desenvolvido na presente dissertação. A leitura pode ser 

desencadeadora de sensação de flow nas pessoas, uma vez que a teoria mostra muitos pontos 

de congruência entre flow e foregrounding.  
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Primeiramente, a atividade de leitura implica uma atividade cognitiva e emotiva 

envolvendo habilidade, concentração, distorção temporal, por parte do leitor, e desafio, por 

parte do texto. Como os elementos de foregrounding desautomatizam a percepção, podem 

representar um desafio para o leitor, sendo possível traçar-se um paralelo aqui entre as teorias. 

Percebe-se que ao superar o desafio provocado por elementos de foregrounding, o leitor 

poderia experimentar um estado de flow. A seguir, focalizam-se especificamente dois estudos 

que originaram os questionamentos básicos da presente investigação, o de Jandre & Fialho 

(2005) e o de Burke (2008).  

 

 

2.3) Estudos de base 

 

 

O saber científico não é estático, mas sim algo constantemente redefinido por 

pesquisadores, que, ao tentarem responder a perguntas de pesquisa, criam novos 

questionamentos, que, por sua vez, passam a ser novos objetos de estudo. Os fatos ou objetos 

científicos, nessa perspectiva, são construídos pelo trabalho da investigação científica 

(CHAUÍ, 2002, p. 250). A presente pesquisa, por exemplo, surge a partir de algumas críticas 

apontadas em um estudo realizado previamente por Jandre & Fialho (2005).  

Nessa pesquisa, as autoras tinham como objetivo verificar se a sensação de flow 

poderia ser relacionada ao nível de foregrounding de textos lidos por universitários de Letras 

de uma universidade pública do Rio de Janeiro. Mais especificamente, 45 alunos, escolhidos 

aleatoriamente, foram divididos em três grupos de mesmo número que leram um romance 

canônico com alto nível de foregrounding, um romance popular com médio nível, e uma 

reportagem com baixo nível de foregrounding. Após a leitura, os participantes responderam a 

um mesmo questionário que apresentava as variáveis de flow em 10 frases, em que marcavam 

em uma escala likert de 5 pontos o quanto concordavam ou não com cada frase. Os resultados 

mostraram que os alunos de Letras que leram o texto com médio e baixo níveis de 

foregrounding sentiam mais flow do que aqueles que leram o texto literário com alto nível de 

estranhamento. 

Contudo, alguns problemas metodológicos podem ter influenciado os resultados. A 

primeira crítica recai sobre o instrumento utilizado pelas autoras. O questionário era muito 

simples e superficial, não necessariamente verificando se os participantes realmente sentiram 

flow durante a leitura. Outro problema foi a utilização de um texto com nível de 



40 

 

foregrounding alto demais e que se apresentou como um desafio insuperável pelos estudantes, 

criando, portanto, uma lacuna muito grande entre esse grupo e os demais. Uma terceira crítica 

que se pôde tecer está no fato de não ter ocorrido uma diferenciação entre os leitores. Mesmo 

sendo somente alunos de Letras, não houve uma diferenciação entre eles, não se sabendo o 

histórico dos mesmos como leitores, o que certamente pode ter sido um fator determinante 

dos resultados. 

A pesquisa, que apresenta questões relevantes sobre recepção literária e emoção, é 

então revisitada aqui de forma a se realizar modificações com relação aos problemas 

abordados e para que novas perguntas sejam propostas. Acrescenta-se, por exemplo, a questão 

de se verificar a interferência do contexto de aplicação na sensação de flow. Verifica-se 

empiricamente uma formulação teórica de Burke (2008), que afirma que, ao tratar de um 

estudo sobre leitura e emoção, o envolvimento com a atividade se dá mais profundamente 

caso o participante decida quando e onde responder ao questionário. O foco do estudo de 

Burke (2008) recai sobre o papel das emoções no evento cognitivo do processamento de um 

texto literário, verificando o que acontece nas mentes e corpos de leitores engajados quando 

experienciam emoções intensas (epifania). 

 Para tanto, realizou uma pesquisa de base qualitativa, investigando a resposta 

voluntária de 36 participantes, todos estudantes universitários que não foram remunerados 

para realizar o experimento. Como o autor acredita que a forma de aplicação mais apropriada 

é entregar o questionário para o participante responder quando e onde preferir, dos 150 

questionários distribuídos, somente 36 foram devolvidos. O questionário elicitava questões 

como o papel do humor, do local, do tema e do estilo textual no processamento do discurso 

literário.  

 A presente dissertação, portanto, coloca em teste a hipótese levantada por Burke 

(2008) de que o contexto interfere na resposta emotiva dos participantes. Aqui o experimento 

foi conduzido tanto de forma mais livre, como no estudo de Burke (2008), como também de 

forma mais controlada, em que os participantes não podiam escolher quando e onde responder 

ao questionário. Essas questões metodológicas, assim como todas as etapas da investigação 

serão apresentadas no capítulo a seguir.  



CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

 

O presente capítulo apresenta detalhadamente o paradigma de pesquisa e os 

procedimentos metodológicos que caracterizam o estudo em questão. Devido à diversidade de 

métodos disponíveis ao pesquisador, cabe a ele optar pela abordagem que se apresenta como a 

melhor alternativa para responder à pergunta de pesquisa proposta (CHAUÍ, 2002). É 

necessário, de início, frisar que não há um método superior a outro; apenas caminhos
12

 

distintos a serem trilhados dependendo da pergunta que se faz.  

A pesquisa aqui relatada é uma investigação empírica com o intuito de verificar as 

reações emotivas de leitores a textos. Para tanto, na primeira parte deste capítulo discorre-se 

acerca do empirismo (Seção 3.1), ressaltando-se a necessidade desse tipo de estudo na área de 

Letras. Na seção seguinte, caracteriza-se o paradigma metodológico aqui adotado, e se 

justifica a escolha do mesmo através da discussão da natureza dos paradigmas 

particularizador e generalizador (Seção 3.2). O instrumento de pesquisa será explicitado na 

Seção 3.3, detalhando-se todas as etapas de desenvolvimento do questionário utilizado. As 

Seções 3.3.1 e 3.3.2 voltam-se, respectivamente, para a escolha dos quatro textos que 

compõem o estudo e para a avaliação dos mesmos quanto ao nível de foregrounding por parte 

de leitores especializados. Ainda dentro da seção de instrumento de pesquisa, na Seção 3.3.3, 

atenção é dada à montagem do questionário utilizado. Descreve-se o desenvolvimento da 

mensuração das variáveis de flow (Seção 3.3.3.1) e se oferece um detalhamento do perfil dos 

participantes (Seção 3.3.3.2). Descreve-se o desenvolvimento de um teste piloto e se relata 

seus resultados na Seção 3.3.4, apresentando-se a versão final do instrumento. Na Seção 3.4, a 

contextualização da pesquisa é detalhada, detendo-se nos participantes e contextos de 

aplicação. Nessa seção também discorre-se a respeito do perfil desses participantes. Os 

procedimentos de análise de dados são relatados na última seção do capítulo (3.5), 

apresentando-se as variáveis do estudo (3.5.1), independentes (3.5.1.1) e dependentes 

(3.5.1.2). 

 

 

                                                 
12

 A própria natureza da palavra metodologia, originária de methodos em grego, traduz-se como ―caminho para 

chegar a um fim‖ (FERREIRA, 2004, p. 1322). 
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3.1) Estudos empíricos na área de Letras 

 

 

Explicar e entender são duas posturas bem diferentes no fazer científico (VAN PEER 

et al., 2007a). Esse dualismo, muito anteriormente apontado por Descartes (1911 [1649]), é 

explicitado e discutido por Dilthey (1985 [1883]), que afirma que seriam basicamente os dois 

modos de se explorar o mundo. Explicar seria típico das Ciências Naturais, preocupada com a 

relação causa-efeito nos fenômenos da natureza. Entender estaria intrinsecamente relacionado 

à área de Humanas, buscando compreender o mundo através dos significados pessoais 

envolvidos no fenômeno (VAN PEER et al., 2007a). Em outras palavras, a Ciência Natural 

estaria preocupada em explicar as causas de um dado fenômeno, enquanto que as Humanas 

estariam interessadas em verificar o aspecto pessoal e subjetivo envolvido no processo. 

Esse dualismo é contestado por Snow (1993 [1959]), quando afirma que explicar e 

entender não poderiam ser excludentes, como sustentava Dilthey (1985 [1883]), uma vez que 

ele mesmo havia feito contribuições para as duas áreas de saber. Sustentava que o 

antagonismo empobrecia tanto a área das Ciências Naturais como a de Humanas e que 

perceber a conexão entre ambas resultaria na solução de muitos dos problemas do ser 

humano. Sugere, então, a ―Terceira Cultura‖,
13

 que resultaria da conjugação dos dois 

paradigmas. A presente pesquisa contribui para essa ―Terceira Cultura‖. Ao contrário de uma 

tradição hermenêutica nas Ciências Humanas, entende-se aqui que as questões interpessoais e 

a investigação dos significados atribuídos pelos indivíduos a dado objeto podem ser 

verificadas empiricamente.  

Por empírico entende-se ―[...] um tipo de argumentação e um tipo de pesquisa baseado 

em evidência do mundo real que pode ser investigada por qualquer um‖
14

 (VAN PEER et al., 

2007a, p. 7). Consiste no estudo ―que preenche a lacuna existente entre as Humanidades e as 

Ciências Naturais, na percepção de que uma necessita da outra para um melhor entendimento 

do mundo‖
15

 (VAN PEER et al., 2007a, p. 7). Vale ressaltar, entretanto, que isso não significa 

que esse tipo de investigação vá oferecer respostas para todos os problemas, mas que os 

métodos utilizados possibilitarão uma visão mais precisa do objeto focalizado. Aqui, por 

exemplo, busca-se através da resposta de participantes reais entender e explicar como reagem 

                                                 
13

 Minha tradução para ―The Third Culture‖ (SNOW, 1993 [1959], p. 71).  
14

 Minha tradução para ―[…] a kind of reasoning and a kind of research that is based on […] evidence from the 

real world, which can be inspected by anyone.‖ (VAN PEER et al., 2007a, p. 7). 
15

 Minha tradução para ―[…] one that bridges the gap between the Humanities and the Natural Sciences, in the 

realization that both need each other for a better understanding of the world.‖ (VAN PEER et al., 2007a, p. 7). 
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à leitura de diferentes textos. Este estudo, contudo, não tem o objetivo de chegar a conclusões 

generalizadoras de que se os participantes aqui reagem de uma dada forma, todos os 

indivíduos também reagiriam dessa mesma maneira. Busca-se apenas entender como reagem 

em contexto e condições específicos, levantando-se possibilidades para novas verificações. 

A pesquisa empírica não é o único método de se explorar o mundo, mas é um dos mais 

poderosos e eficazes nessa tarefa, como afirmam van Peer et al. (2007a, p. 20). O que se 

estranha é que a área de Humanas apresenta uma resistência muito grande em realizar 

pesquisas dessa natureza. Muitos pesquisadores afirmam que elas reduzem o objeto a ser 

investigado e tentam mensurar aspectos que não podem ser medidos como sentimento e 

cultura, por exemplo (GOTTSCHALL, 2008). Para esclarecer esses preconceitos com relação 

aos estudos empíricos, van Peer et al. (2007a) explicam que o empírico não toma por 

pressuposto que o objeto não seja complexo. Pelo contrário, por assumir sua complexidade e 

para garantir que todos os aspectos envolvidos sejam investigados, observa-se um de cada 

vez, para que se possam controlar as variáveis e, portanto, seja possível entender o fenômeno 

em sua complexidade. Com relação ao mensurar o imensurável, verifica-se através de vários 

estudos que é possível medir aspectos emocionais e culturais quando se utilizam métodos de 

outras ciências, como a Psicologia e a Sociologia, por exemplo, fazendo com que se conheça 

as peculiaridades e semelhanças em contextos diferentes. Essas áreas do saber desenvolveram 

métodos quantitativos que se mostraram eficazes no estudo das interações humanas (VAN 

PEER et al., 2007a; GOTTSCHALL, 2008).  

A área de estudos literários começa a despontar uma forte corrente que apóia a 

realização de estudos empíricos. Buscando estancar o declínio do ensino de literatura, teóricos 

como Carroll (2004, 2005), Miall (2006), van Peer et al. (2007a) e Gottschall (2008) afirmam 

que críticos e professores de literatura vêm ao longo dos anos seguindo uma tradição que não 

considera o leitor real e não desenvolvem estudo empíricos. Em vez de especular sobre os 

efeitos da leitura, deve-se verificar empiricamente se as teorias elaboradas de fato se aplicam 

à realidade. Nas palavras de Miall (2006, p. 2), ―[…] afirmações teóricas são ineficazes sem 

apoio empírico; estudo empírico sem motivação teórica é trivial. Ambos são necessários para 

se chegar a um conhecimento durável e significativo para a área de leitura literária.‖
16

 Como 

afirma Margolin (2008), estudar literatura e ser empírico consiste em examinar a conexão 

entre esses dois componentes, tanto o teórico quanto o prático. Teoria e dados, também aqui, 

                                                 
16

 Minha tradução para ―[…] theoretical statements are ineffectual without empirical support; empirical study 

without theoretical motivation is trivial. Both are required to in order to establish any durable, significant 

insights into the nature of literary reading.‖ (MIALL, 2006, p. 2). 
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estão intrinsecamente correlacionados e devem caminhar juntos nas investigações de questões 

sobre literatura.  

O trabalho empírico, no entanto, pode ser realizado através de vários caminhos. 

Grosso modo, eles se reúnem sob dois paradigmas: o particularizador, que se apóia em 

métodos qualitativos, e o generalizador, que apresenta métodos quantitativos. A subseção 

seguinte destina-se a definir esses dois paradigmas e indicar qual deles é utilizado na presente 

pesquisa. 

 

 

3.2) Paradigmas particularizador e generalizador
17

 

 

 

Adotar um paradigma particularizador ou generalizador é uma decisão que depende do 

olhar do pesquisador, do seu objeto de estudo e de seu objetivo. Cabe ressaltar que tanto um 

quanto o outro têm suas limitações. Como os próprios nomes sugerem, um oferece resultados 

mais localizados, enquanto o outro é mais amplo. Utilizando-se a metáfora do oceano 

(NUSSBAUM, 1991),
18

 o generalizador estaria observando todo o espelho de água, uma 

visão que busca regularidades e padrões daquilo que se chama de oceano. O particularizador, 

por sua vez, preocupar-se-ia em investigar cada gota em sua peculiaridade e complexidade, 

apontando para o que a distingue das outras. Enquanto o primeiro generaliza, o segundo 

oferece uma visão mais específica e localizada.  

Em suma, realizar um estudo sob o paradigma particularizador é optar por resultados 

mais individualizados que não necessariamente se aplicam a toda população. Já um estudo 

sob a perspectiva do paradigma generalizador permite ao pesquisador uma visão mais geral do 

fenômeno estudado, resultando em dados que podem também se estender à população como 

um todo.   

A pesquisa sob o paradigma particularizador, que utiliza métodos qualitativos, se 

dedica a descobrir e interpretar significados e percepções, o que torna a replicação rara 

(MATHIE & CARNOZZI, 2005). Os dados geralmente são notas do pesquisador, transcrições 

de gravações e entrevistas, ou seja, palavras (TROCHIM, 2000). Os métodos utilizados são 

geralmente menos estruturados de forma a gerar descrições mais ricas, e, assim, as perguntas 

são, na maioria das vezes, abertas. Os dados são interpretados através de categorias ou temas, 

                                                 
17

 Os nomes foram sugeridos por Zyngier (2009, comunicação pessoal). 
18

 A metáfora tem origem no trabalho de Nussbaum (1991) sobre as vantagens dos estudos qualitativos. 
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por exemplo. Ainda de acordo com Mathie & Carnozzi (2005), os resultados de uma pesquisa 

qualitativa são explicações profundas de um determinado indivíduo, fato ou objeto.  

Já a pesquisa sob o paradigma generalizador, que por sua vez se utiliza de métodos 

quantitativos, preocupa-se em testar hipóteses pré-estabelecidas, muitas vezes geradas por 

estudos qualitativos, e se utiliza de procedimentos padronizados que possibilitam maior 

facilidade de replicação em outros contextos (KUIKEN & MIALL, 2001; MATHIE & 

CARNOZZI, 2005). Os dados obtidos através dos métodos e instrumentos previamente 

estruturados podem ser quantificadas. As perguntas utilizadas são mais fechadas, a fim de 

uniformizar as respostas, e são elaboradas para permitir mensuração de determinadas 

variáveis. As análises desses dados são realizadas através de procedimentos estatísticos e os 

resultados demonstram padrões de diferença ou semelhança entre grupos específicos (VAN 

PEER et al., 2007a). A estatística, nesse caso, permite que os resultados possam ser 

estendidos a um número maior de indivíduos do que os investigados. 

Como a presente pesquisa busca verificar como diferentes leitores reagem a textos 

com diferentes níveis de foregrounding, utilizar-se-á de uma metodologia sob o paradigma 

generalizador. Optou-se pelo método quantitativo e pelo uso de um questionário com 

perguntas fechadas para a verificação da sensação de flow. Vale ressaltar que toda pesquisa 

que gera dados quantitativos é subjetiva no sentido de que os números gerados devem ser 

interpretados pelo pesquisador, que é responsável por atribuir significado aos mesmos e por 

estabelecer as pontes entre o que se encontrou e as teorias já existentes. A descrição detalhada 

do instrumento a ser utilizado e dos procedimentos de geração de dados será realizada na 

próxima seção.  

A possibilidade de replicação é o que torna o paradigma generalizador mais atraente. 

Gottschall (2008) lembra que uma área que se diz científica caminha através do somatório de 

várias descobertas. Portanto, são necessários estudos com metodologias passíveis de 

replicação em outros contextos para que se amplie o conhecimento na área de estudos 

literários. A seção a seguir destina-se especificamente a tratar da descrição e desenvolvimento 

do instrumento de pesquisa utilizado. Busca-se com tal detalhamento tornar a metodologia do 

estudo possível de ser utilizada em futuros estudos em outros contextos. 
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3.3) Instrumento de pesquisa 

 

 

 Com o propósito de se montar o questionário para estudar a relação entre sensação de 

flow e nível de foregrounding, o primeiro passo foi a escolha de textos. Os procedimentos de 

escolha desses textos e a classificação quanto aos níveis de foregrounding serão detalhados na 

Seção 3.3.1 e 3.3.2. Além dos textos, o questionário deveria conter frases com variáveis 

suficientes para mensurar os aspectos de flow experienciados, bem como uma parte destinada 

a conhecer o perfil de leitor dos participantes. Cada uma dessas partes foi cuidadosamente 

elaborada, conforme descrito nas subseções a seguir. 

 

 

3.3.1) Escolha de textos 

 

 

A seleção do material utilizado foi realizada através de um método similar ao de Miall 

& Kuiken (1994), Fialho (2005) e Jandre & Fialho (2005). Em estudo anterior, que também 

objetivava verificar se a sensação de flow varia dependendo do nível de foregrounding dos 

textos, Jandre & Fialho (2005) utilizaram três textos com níveis distintos de foregrounding. 

No caso, notaram uma distância muito grande entre os textos, sendo um com altíssimo nível 

de foregrounding e os outros dois com nível baixo. Uma possível explicação para tal 

distanciamento foi o fato de o texto com alto nível de foregrounding pertencer ao cânone da 

literatura brasileira, enquanto que os outros dois eram respectivamente parte de um romance 

popular de banca de jornal e de uma reportagem. Portanto, para haver uma maior proximidade 

entre os textos, de forma que a comparação entre eles pudesse ser mais adequada, na presente 

pesquisa foram selecionados inicialmente pela pesquisadora três contos canônicos da 

literatura brasileira e um texto retirado de um romance de auto-ajuda. Os quatro textos foram 

avaliados por outra pesquisadora como literário com alto nível de foregrounding, literário 

com nível médio/alto de foregrounding, literário com nível médio/baixo de foregrounding e 

não-literário com nível quase nulo de foregrounding. A opção de utilizar um texto de auto-

ajuda foi a de manter alguma semelhança com os textos literários no tocante à questão do 

prazer e do contexto em que aparecem (livros, livrarias e bibliotecas). 

Optou-se por manter o texto com alto nível de foregrounding do estudo anterior [parte 

do conto ―Substância‖, de Guimarães Rosa (1972)], já que este havia se mostrado como 
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representativo de tal nível (FIALHO, 2005; JANDRE & FIALHO, 2005). O conto não foi 

utilizado em sua totalidade por ser por demais extenso, exigindo um maior tempo de leitura 

dos participantes. Contudo, a utilização de parte do mesmo não interferiu na compreensão, 

uma vez que o trecho escolhido apresentava começo, meio e fim.  

Como o tema desse texto já definido era ―amor‖, os outros três textos foram 

selecionados a partir desse mesmo tema para se excluir a possibilidade dessa variável vir a 

interferir nos resultados. Da mesma forma, como o trecho original continha 843 palavras, 

procurou-se limitar o número de palavras dos outros, a fim de que a extensão fosse 

semelhante, para evitar a interferência de outra variável e para deixar tempo para as atividades 

de leitura e de preenchimento do questionário. Idealmente todos os textos deveriam tratar o 

mesmo tema da mesma forma e ser utilizados em sua totalidade, com o mesmo número de 

palavras. Contudo, esse mundo ideal não existe. Optou-se, portanto, por textos com número 

aproximado de palavras que explorassem o tema ―amor‖ de forma positiva. 

Os dois contos selecionados para médio/alto e médio/baixo nível de foregrounding, 

respectivamente, foram ―Tentação‖ e ―Felicidade Clandestina‖, ambos de autoria de Clarice 

Lispector (1998 [1971]). O tema ―amor‖ do primeiro texto é explorado de forma diferente, 

não sendo entre homem e mulher, como em ―Substância‖. Em ―Tentação‖ (texto integral com 

509 palavras), o amor é retratado como a atração que uma menina sente por um cachorro que 

avista na rua. ―Felicidade Clandestina‖, por sua vez, trata do amor incondicional de uma 

menina por um livro. Também foi possível utilizá-lo em sua totalidade (987 palavras).  

Em vez de se utilizar uma reportagem como texto de nível de foregrounding quase 

nulo, seguindo Jandre & Fialho (2005), decidiu-se utilizar um gênero mais próximo da 

literatura, para que não ficasse muito discrepante com os demais. O trecho escolhido foi 

retirado de um romance de auto-ajuda, de autoria de Shinyashiki & Dumêt (1988), com 917 

palavras no total. O texto também trata do tema ―amor‖, sendo que de forma mais explicativa, 

definindo o que é esse sentimento. Os quatro textos utilizados podem ser visualizados no 

Anexo 1. 

Na segunda etapa, esses textos foram divididos em segmentos, correspondendo a 

frases (MIALL & KUIKEN, 1994; FIALHO, 2005). Essa segmentação permitiu ao avaliador 

verificar a presença ou ausência de recursos de foregrounding em três aspectos da linguagem 

distintos: fonético, sintático-gramatical e semântico. Para realizar essa avaliação, utilizou-se o 

questionário proposto por Fialho (2005), composto pelo texto com os fragmentos numerados, 

seguido de uma tabela que apresentava o número dos fragmentos com um espaço disponível 

para marcação. Ao final do questionário, o avaliador marcava o quanto ele achava que o texto 
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lido seria literário, utilizando uma escala likert de 5 pontos. Como o presente trabalho também 

lida com a questão do prazer, acrescentou-se uma nova variável, que solicitava ao avaliador 

indicar se ele considerava o texto prazeroso ou irritante, também  dentro de uma escala de 5 

pontos (cf. Anexo 2). 

Os quatro textos segmentados e numerados, seguidos do questionário descrito acima, 

foram submetidos à avaliação de leitores especializados: por uma professora doutora em 

Língua e Literatura Inglesa, uma doutoranda em Literatura Comparada, uma doutoranda em 

Estudos da Linguagem e um professor de Literatura de ensino médio. Esses avaliadores
19

 

foram selecionados para fazer parte da pesquisa, uma vez que todos eram docentes de 

literatura, estavam familiarizados com a teoria de foregrounding e saberiam apontar os 

elementos linguísticos responsáveis pela literariedade. O bloco com os quatro questionários 

foi entregue a cada avaliador com o espaço de uma semana para realizar a tarefa. Evitou-se 

interação entre eles para que cada texto apresentasse quatro avaliações individuais separadas, 

que foram posteriormente comparadas pela pesquisadora. Na subseção a seguir, serão 

apresentados os resultados da análise realizada por esses avaliadores. 

 

 

3.3.2) Avaliação de textos quanto ao nível de foregrounding 

 

 

Uma vez colhidas as avaliações, as respostas dos professores de literatura foram 

unidas em uma única tabela (cf. Anexo 3), de forma a verificar quais segmentos foram 

marcados e que aspectos de foregrounding foram notados em cada texto. A tabela apresentada 

no Anexo 3 mostra as marcações dos avaliadores: foram consideradas todas as respostas dos 

avaliadores, mesmo quando somente um segmento foi notado por um avaliador em um 

determinado aspecto.  

O texto ―Afinal, o que é amor?‖, com um total de 42 segmentos, teve marcação de 

pelo menos um juiz em pelo menos um aspecto em 18 segmentos. A Tabela 1 abaixo mostra a 

quantidade de segmentos marcados por aspecto de linguagem e o respectivo valor percentual: 

 

 

 

                                                 
19

 Agradeço aos avaliadores pela valiosa participação na pesquisa. 
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Tabela 1 – Nível de FG em “Afinal, o que é amor?” 

Aspectos Número Porcentagem 

Semântico 16 38,04% 

Sintático-gramatical   

Fonético 2 04,75% 

Fonético / Sintático-gramatical   

Semântico / Fonético   

Semântico / Sintático-gramatical   

Semântico / Sintático-gramatical / Fonético   

TOTAL 18 42,79% 

  

Somente 18 dos 42 segmentos foram marcados pelos juízes, ou seja, aproximadamente 

42% dos segmentos apresentam aspectos de foregrounding, sendo aproximadamente 38% no 

âmbito semântico (16 segmentos do total de 18), e cerca de 4% no fonético (2 segmentos do 

total de 18). Dessa forma, o texto ―Afinal, o que é amor?‖, como esperado, foi o que teve 

menos segmentos marcados e, portanto, foi considerado como o com menor índice de 

foregrounding. A seguir, a Figura 2 apresenta um resumo ilustrativo da distribuição de 

foregrounding no Texto 1: 

 

 
Figura 2 – Distribuição de FG em “Afinal, o que é amor?” 

 

 Nota-se que esse texto realmente apresentou o menor número de segmentos com 

foregrounding. O texto ―Felicidade Clandestina‖, por sua vez, dividido em 75 segmentos, 

obteve 47 marcações, sendo assim avaliado como mais literário, como se esperava. No caso 

desse texto, houve segmentos marcados em mais de um nível de foregrounding, como pode 

ser observado na Tabela 2. 

 

Fonético 

Semântico Sintático-

gramatical 

2 

16 
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Tabela 2 – Nível de FG em “Felicidade Clandestina” 

Aspectos Número Porcentagem 

Semântico 14 18,64% 

Sintático-gramatical 9 11,98% 

Fonético 3 03,99% 

Fonético / Sintático-gramatical 3 03,99% 

Semântico / Fonético 2 02,66% 

Semântico / Sintático-gramatical 14 18,64% 

Semântico / Sintático-gramatical / Fonético 2 2,66% 

TOTAL 47 62,56% 

  

Diferentemente do Texto 1, ―Felicidade Clandestina‖ apresentou um número maior de 

segmentos marcados e em todos os aspectos. Nota-se que houve uma maior concentração de 

marcações no nível semântico (cerca de 18%) e no sintático-gramatical (aproximadamente 

12%). A interseção desses dois aspectos foi notada em 14 segmentos, ou seja, cerca de 18% 

das marcações de foregrounding. Há 2 segmentos que obtiveram marcações em todos os 

aspectos de foregrounding, apresentando marcas fonética, sintático-gramatical e semântica. 

 A Figura 3 ilustra a distribuição das marcações por aspecto. Percebe-se claramente que 

há uma maior concentração de segmentos marcados nos âmbitos sintático-gramatical e 

semântico. 

 
Figura 3 – Distribuição de FG em “Felicidade Clandestina” 

 

 Com relação à classificação quanto ao nível de foregrounding, o Texto 2 apresentado 

anteriormente difere de ―Tentação‖. A Tabela 3 mostra a quantidade de segmentos marcados. 

Esse texto continha 50 segmentos, dentre os quais 45 foram marcados como apresentando 

alguma marca de foregrounding. 
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Tabela 3 – Nível de FG em “Tentação” 

Aspectos Número Porcentagem 

Semântico 20 40% 

Sintático-gramatical 5 10% 

Fonético   

Fonético / Sintático-gramatical   

Semântico / Fonético 1 2% 

Semântico / Sintático-gramatical 18 36% 

Semântico / Sintático-gramatical / Fonético 1 2% 

TOTAL 45 90% 

  

Nota-se que 90% do texto contém marcas de foregrounding, sendo a maioria no 

âmbito semântico (40%) e na interseção de semântico e sintático-gramatical (36%). A 

presença de marcas fonéticas no texto não é representativa, havendo somente 1 segmento que 

continha tal marca juntamente com uma marca semântica. Na Figura 4, observa-se a 

distribuição dos segmentos marcados pelos juízes por aspecto de foregrounding: 

 
Figura 4 – Distribuição de FG em “Tentação” 

    

 Aqui se percebe que as marcações concentram-se no âmbito semântico, havendo 20 

segmentos com marcas exclusivamente semânticas e outros 20 segmentos com marcas 

semânticas e sintático-gramaticais, na maioria, havendo 2 segmentos que também 

compartilham de marcas fonéticas. Nota-se também que inexistem marcas fonéticas no texto 

em questão, havendo somente 2 segmentos em interseção. 

 As marcações em ―Substância‖ podem ser observadas na Tabela 4 abaixo. De um total 

de 76 segmentos, 74 foram marcados pelos avaliadores, ou seja, cerca de 97% do texto 

apresenta foregrounding.  
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Tabela 4 – Nível de FG em “Substância” 

Aspectos Número Porcentagem 

Semântico   

Sintático-gramatical   

Fonético 1 1,31% 

Fonético / Sintático-gramatical 2 2,63% 

Semântico / Fonético 1 1,31% 

Semântico / Sintático-gramatical 10 13,15% 

Semântico / Sintático-gramatical / Fonético 60 78,94% 

TOTAL 74 97,34% 

 

A classificação do texto ―Substância‖ quanto ao nível de foregrounding se distingue 

das demais, uma vez que há uma maior quantidade de segmentos que apresentam marcas nos 

três níveis (78,94%). ―Substância‖ obteve 97,34% de segmentos com marcas de 

foregrounding; portanto, foi o avaliado como o de maior índice de literariedade. A Figura 5 

ilustra os resultados desse texto: 

 
Figura 5 – Distribuição de FG em “Substância” 

 

 De forma a ficar mais clara a comparação da avaliação de cada texto, a Tabela 5 a 

seguir reúne os segmentos marcados em todos os textos. Por limitação de espaço, optou-se 

por utilizar a numeração dos textos e não seus títulos (Texto 1 = ―Afinal, o que é amor?‖, 

Texto 2 = ―Felicidade Clandestina‖, Texto 3 = ―Tentação‖, Texto 4 = ―Substância‖). 
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Tabela 5 – Comparação entre textos 

Aspectos 1 2 3 4 

Semântico 38,04% 18,64% 40%  

Sintático-gramatical  11,98% 10%  

Fonético 4,75% 3,99%  1,31% 

Fonético / Sintático-gramatical  3,99%  2,63% 

Semântico / Fonético  2,66% 2% 1,31% 

Semântico / Sintático-gramatical  18,64% 36% 13,15% 

Semântico / Sintático-gramatical / Fonético  2,66% 2% 78,94% 

TOTAL 42,79% 62,56% 90% 97,34% 

  

A Tabela 5 acima mostra de fato haver uma gradação quanto ao nível de 

foregrounding. ―Afinal, o que é amor?‖ (Texto 1) foi classificado como o menos literário, 

seguido de ―Felicidade Clandestina‖ (Texto 2), avaliado com maior índice de foregrounding 

do que o anterior e ―Tentação‖ (Texto 3) e ―Substância‖ (Texto 4) como sendo textos com 

mais alto nível de foregrounding. Contudo, vale ressaltar que ―Substância‖ (Texto 4) 

apresentou o maior número de segmentos que compartilham de três marcas nos três níveis 

avaliados, fazendo com que suas frases fossem percebidas como sendo mais complexas. O 

Texto 3, mesmo tendo obtido 90% dos segmentos de marcação, foi indicado como tendo 

foregrounding nos níveis semântico e sintático-gramatical. 

 Quanto ao posicionamento do avaliador com relação à avaliação de qualidade literária 

e de prazer, buscou-se pautar pela tendência central das três medidas que a estatística usa em 

geral: a média, a mediana e a moda (VAN PEER et al., 2007a). A média aritmética é a mais 

comumente utilizada e consiste, como por exemplo no presente estudo, no resultado da soma 

das respostas dos avaliadores divididas pelo número de avaliadores. A mediana, por sua vez, é 

o valor que demonstra estar no centro, no meio da escala da resposta de todos os participantes. 

A moda é o valor obtido através da verificação do número mais recorrente. Com auxílio do 

programa estatístico SPSS, verificamos a média, a mediana e a moda da resposta dos quatro 

avaliadores com relação à variável ―literariedade‖, conforme ilustrado na Tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6 – Literariedade 

  “Afinal, o que é amor?” “Felicidade Clandestina” “Tentação” “Substância” 

Média 1,25 4,25 4,25 5,00 

Mediana 1,00 4,00 4,50 5,00 

Moda 1 4 5 5 

 

  Considerando 1 como não-literário e 5 como altamente literário, com 3 como valor 

neutro, ou seja, nem literário nem não-literário, qualquer valor acima de 3,1 mostra que o 

texto é considerado com gradações de literário. Sendo assim, ao observar a mediana, nota-se 
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que, como esperado, ―Afinal, o que é amor?‖, retirado de um livro de auto-ajuda, foi 

considerado não-literário pelos participantes, uma vez que a tendência central das respostas 

permaneceu no valor 1. Os outros três textos foram avaliados como sendo literários, 

colocando-se em uma gradação, como mostra a mediana. A Tabela 7 abaixo aponta para a 

avaliação com relação à variável ―prazer‖: 

 

Tabela 7 – Prazer 

  “Afinal, o que é amor?” “Felicidade Clandestina” “Tentação” “Substância” 

Média 2,50 4,75 4,50 4,25 

Mediana 2,50 5,00 5,00 4,50 

Moda 2 5 5 5 

 

 A Tabela 7 indica que o texto menos apreciado pelos avaliadores foi o menos literário, 

―Afinal, o que é amor?‖. Os dois textos de Clarice Lispector foram considerados igualmente 

prazerosos, com o valor da mediana bem alto. ―Substância‖ de Guimarães Rosa também foi 

considerado prazeroso pelos avaliadores, apesar de um pouco menos do que os de Lispector. 

Vale ressaltar que os avaliadores não tiveram acesso à autoria dos textos, uma vez que estudos 

mostram que o prestígio autoral pode interferir na apreciação e avaliação do texto (FUCHS & 

VAN PEER, 2007; MENEZES & MENDES, 2007).  

  Tendo explicitado como se deu o processo de seleção e avaliação dos textos quanto ao 

nível de foregrounding, as seções seguintes tratam da elaboração do questionário de flow e de 

perfil. A primeira parte destinava-se a medir a sensação de flow após a leitura dos textos, 

enquanto que a segunda continha questões visando ao conhecimento dos hábitos de leitura 

dos participantes. 

 

 

3.3.3) Montagem do questionário 

 

 

Questionários podem ser instrumentos valiosos de coleta de dados, mas para serem 

eficazes, devem ser fáceis de se responder e de se analisar, agradáveis para o participante e 

não serem ambíguos, como afirmam McDonough & McDonough (1997). O pesquisador deve 

construir seu questionário a partir de perguntas claras que elicitem a resposta dos participantes 

sobre o que se investiga. De acordo com os autores, tais instrumentos podem conter tipos 

diversos de questões, sendo a escolha diretamente relacionada e dependente da informação 
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que se busca, bem como da análise que se pretende realizar. McDonough & McDonough 

(1997) apresentam alguns tipos de questões recorrentes em questionários, a saber: perguntas 

factuais, sim/não, múltipla escolha, ordenação, abertas e escalares. As perguntas factuais são 

destinadas a verificar mais detalhes sobre a população estudada. Na presente pesquisa, as 

perguntas que medem a sensação de flow são fechadas e escalares, assim como na parte sobre 

perfil. Para mais informações sobre o perfil, perguntas factuais referiam-se à universidade, ao 

curso, ao período, ao sexo e à idade.  

A escolha pela utilização da escala likert deveu-se ao fato de ela permitir que os 

participantes expressassem seu grau de concordância em um contínuo, que, neste caso, 

variava em 5 pontos, sendo o primeiro e último, extremos. Cada célula de resposta refletia a 

direção da atitude do participante em relação a cada pergunta (VAN PEER et al., 2007a).  

O questionário foi montado em 4 versões diferentes, ou 4 condições, cada uma 

contendo um dos textos mencionados na Seção 3.3.2, seguidos pelas mesmas variáveis de 

flow e questões de perfil, como será descrito nas seções seguintes. 

 

 

3.3.3.1) Flow 

 

 

A Parte 1 do questionário que buscava verificar a sensação de flow foi adaptada de um 

instrumento elaborado por Koufaris (2002). O autor desenvolveu e aplicou tal questionário 

para verificar se as pessoas sentiam flow ao acessar um site de vendas de livro. O instrumento 

utilizado por Jandre & Fialho (2005) não foi utilizado no presente estudo, tendo em vista que 

não se mostrou bem sucedido em seu propósito. Apresentava somente uma frase para 

representar cada variável de flow e as mesmas foram consideradas ambíguas pelos 

participantes. O instrumento utilizado por Koufaris (2002) é fruto de estudos anteriores 

desenvolvidos por Ghani & Rooney (1991) e Novak et al. (1998), que desenvolveram estudos 

empíricos e reflexões acerca da teoria proposta por Csikszentmihalyi (1990).  

Esse questionário utilizado por Koufaris (2002) consistia em afirmativas seguidas de 

escalas likert de 7 pontos, em que variáveis de flow e outras de consumo
20

 eram avaliadas 

pelos respondentes. O instrumento foi traduzido e adaptado pela pesquisadora. As variáveis 

que avaliavam a sensação de flow eram concentração/foco de atenção, satisfação/prazer, 

                                                 
20

 As que estavam relacionadas a consumo não foram contempladas na adaptação. 
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percepção de controle, desafio e habilidade. No instrumento original, havia quatro frases 

sinônimas destinadas a medir concentração/foco de atenção, satisfação/prazer e percepção de 

controle, enquanto que foram oferecidas três para medir desafio e habilidade. De forma a 

unificar as medidas, na presente pesquisa foram usadas três frases equivalentes para medir 

cada aspecto do flow, o que confere maior confiabilidade aos dados. Assim, durante a análise, 

as respostas dos participantes puderam ser confrontadas e o pesquisador poderia encontrar 

incongruências, se houvesse. No instrumento de Koufaris (2002), havia no grupo de variáveis 

de percepção de controle somente duas variáveis reversas, que também auxiliavam o 

pesquisador a verificar a coerência das respostas. Sendo assim, para a presente pesquisa, foi 

feita uma adaptação do instrumento de forma que em cada grupo de variáveis houvesse duas 

de caráter positivo e uma de caráter negativo.  

No Quadro 2 se encontram as variáveis utilizadas na presente pesquisa traduzidas de 

Koufaris (2002) e adaptadas. Modificações estruturais foram feitas, de forma que as frases 

soassem naturais quando da tradução do inglês para o português. Outras modificações foram 

necessárias para que o propósito do estudo fosse atendido. Vale ressaltar que estas frases 

foram posteriormente submetidas a um estudo piloto e, portanto, sofreram ainda outras 

modificações que serão descritas na Seção 3.3.4. 

Koufaris (2002) Presente pesquisa 

Concentração / Foco de atenção 

Eu estava intensamente envolvido na atividade.  ---- 

Minha atenção estava voltada para a atividade. Nada dispersou minha atenção durante a leitura. 

Eu me concentrei completamente na atividade. Não me concentrei totalmente na leitura. 

Eu estava profundamente absorto na atividade. Fiquei profundamente imerso(a) na leitura. 

Satisfação / prazer 

Eu achei minha visita interessante. Fiquei satisfeito(a) ao ler este texto.  

Eu achei minha visita agradável. Não achei a leitura deste texto prazerosa. 

Eu achei minha visita emocionante. ---- 

Eu achei minha visita divertida. A leitura foi divertida. 

Percepção de controle 

Eu me senti confuso. Fiquei confuso(a) ao ler o texto.  

Eu me senti calmo. ---- 

Eu me senti no controle da situação. Não me perdi durante a leitura. 

Eu me senti frustrado. Não tive problemas em entender o texto. 

Desafio 

Usar Bookamillion.com me desafiou a usar o máximo de 

minha habilidade. 

A leitura deste texto foi um desafio para mim. 

Usar Bookamillion.com se apresentou como um bom teste 

para avaliar minhas habilidades. 

Esta experiência de leitura foi um teste para minha 

capacidade como leitor (a). 

Usar Bookamillion.com aumentou muito minhas 

capacidades. 

Achei este texto banal. 

Habilidade 

Eu tenho muita habilidade para usar a Web. Achei este texto muito complicado de ler e 

entender. 

Eu sei encontrar o que quero na Web. Foi fácil ler o texto. 

Eu sei mais do que os outros usuários sobre usar a Web. A leitura do texto foi clara e compreensível. 

Quadro 2 – Adaptação do questionário de Koufaris (2002) 
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As 15 frases finais foram misturadas no questionário para que os participantes não 

notassem a similaridade entre elas (cf. Anexo 7). Em vez de utilizar a escala de 7 pontos, 

acompanhando o autor, optou-se pela de 5 pontos, para facilitar o preenchimento. 

 

 

3.3.3.2) Perfil 

 

 

A Parte 2 do questionário buscava obter informações gerais dos participantes sobre 

seus hábitos de leitura, desempenho como leitor, interesse e motivação para o estudo literário. 

O intuito era observar a frequência com que cada grupo se dedicou a esta atividade e como os 

participantes encaravam a atividade de leitura literária. Para o presente estudo, verificar o 

perfil dos participantes era de extrema relevância, uma vez que o histórico deles como leitores 

poderia influenciar a sensação de flow. Um leitor assíduo, por exemplo, poderia não sentir 

flow ao ler o texto com baixo nível de foregrounding.  

Optou-se por um questionário de história de leitura já utilizado em outro estudo 

(TONKONOGY, 2001), o que confere uma maior confiabilidade ao instrumento. A referida 

autora, em sua tese intitulada ―História de leitura e sua influência em padrões atuais de 

leitura‖,
21

 elaborou um instrumento que denominou ―Questionário de História de Leitura.‖
22

 

Tal instrumento incluía 46 itens, sendo os 18 primeiros dedicados à história de leitura na 

infância e na adolescência. Tais itens focalizavam alguns aspectos principais, a saber: (a) 

leitura dos pais para a criança; (b) leitura dos pais; (c) leitura da criança; (d) leitura do 

adolescente. Tais itens verificavam a frequência com que tais atividades aconteciam, se eles 

gostavam quando a atividade acontecia e se haveria alguma influência dessa experiência 

literária. Cada frase era seguida por uma escala likert de 5 pontos, sendo 1 nem um pouco, e 5 

muito frequente. 

A autora incluiu também 25 itens que verificavam os padrões atuais de leitura. Nessa 

parte, as questões eram divididas em 5 grande áreas: (a) horas de lazer; (b) obrigação (leitura 

como requerimento escolar ou acadêmico); (c) relaxar; (d) momentos de angústia pessoal; (e) 

entender aspectos históricos e culturais. Para cada área, a autora inseriu uma série de 5 itens 

que perguntavam sobre a frequência com que os participantes desempenhavam cada tipo de 

leitura, o prazer resultante, se cada tipo de leitura tornava o participante mais alerta a aspectos 

                                                 
21

 Minha tradução para ―Reading history and its influence on current reading patterns‖ (TONKONOGY, 2001). 
22

 Minha tradução para ―Reading History Questionnaire‖ (TONKONOGY, 2001). 
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da vida que costumava ignorar, e se tal leitura influenciava leituras ou conversas futuras. No 

caso dessas variáveis, a escala likert de 5 pontos ia de 1 (―não se aplica à minha experiência 

de leitura‖) a 5 (―se aplica totalmente à minha experiência de leitura‖). Vale ressaltar que 

todos os itens verificavam especificamente a experiência literária dos participantes, já que em 

cada item perguntava-se sobre a leitura de poesia, contos ou romance. Além dessas variáveis, 

havia também no questionário três itens adicionais que verificavam se o participante possuía 

uma biblioteca, se se considerava um especialista em estudos literários e se planejava se 

aprofundar nos estudos literários.  

Como se pode perceber através dessa descrição, o ―Questionário de História de 

Leitura‖ é muito extenso e levaria muito tempo para ser preenchido pelos participantes da 

presente pesquisa. De fato, Tonkonogy (2001) desenvolveu esse questionário em outras 

condições: com estudantes universitários canadenses de Psicologia, que receberam crédito 

financeiro pela participação. Como a realidade brasileira é outra, em que se conta com 

estudantes voluntários, somado ao fato de os universitários brasileiros não estarem 

acostumados a preencher questionários, tal instrumento teve que ser adaptado e reduzido em 

extensão. 

Para tal, o questionário original foi traduzido para o português, em sua totalidade, e 

submetido a 15 alunos de graduação de uma universidade federal do Rio de Janeiro durante 

um curso de extensão de Metodologia de Pesquisa
23

 (cf. Anexo 4). Foi pedido a esses 

estudantes que não somente respondessem ao questionário, mas que fossem comentando e 

criticando as questões à medida que o preenchessem.    

Os 15 participantes apresentaram opiniões semelhantes acerca do questionário. 

Relataram que o mesmo era muito repetitivo, nada claro e muito extenso, o que dificultava o 

preenchimento e aborrecia o participante. A atividade era tão enfadonha que dos 15 

participantes, somente 2 preencheram e comentaram o total de 4 páginas, enquanto que 13 só 

criticaram a primeira e a segunda página.  

Alguns participantes comentaram sobre a não-aplicabilidade de algumas questões, 

como, por exemplo, aquela em que se verificava a frequência de leitura dos pais na infância, 

ou até deles mesmos. Nesse caso, disseram não se lembrar. E no caso de não ter pais que liam 

na infância, não seria possível responder à questão que verificava se, ao ler, os pais o faziam 

com prazer.  

                                                 
23

 Agradeço aos alunos do curso de extensão ―O jovem pesquisador na área de Letras‖, realizado na UFRJ no 

primeiro semestre de 2009, cuja colaboração foi essencial para o desenvolvimento do questionário da presente 

pesquisa. 
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Considerando as críticas feitas ao questionário piloto, mais relacionado com a pesquisa 

de Tonkonogy (2001), decidiu-se considerar somente o histórico atual de leitura do 

participante, deixando-se de lado as questões que remetiam à infância e à adolescência. Das 

questões sobre o padrão atual de leitura, dos 25 itens existentes, para evitar a repetição, 

muitos foram unidos em uma única frase, resultando em 9 escalas ao final. Com o 

questionário final montado, necessitou-se submetê-lo novamente a um estudo piloto de forma 

a verificar sua aplicabilidade e fazer os últimos ajustes caso fosse necessário. A seção a seguir 

destina-se a detalhar o desenvolvimento do estudo piloto. 

 

 

3.3.4) Estudo piloto 

 

 

Uma forma eficaz de conferir confiabilidade ao instrumento e, por conseguinte, à 

pesquisa como um todo, é a realização de um estudo piloto. Este permite que o instrumento a 

ser utilizado seja respondido por um número reduzido de participantes que pertençam à 

mesma comunidade a ser estudada, para que o pesquisador verifique as dúvidas mais 

frequentes durante a aplicação. Esta etapa, portanto, é de extrema importância, pois é ela que 

vai indicar se o instrumento é pertinente, claro e viável.  

Um teste piloto foi realizado com o questionário com relação à parte do perfil, como 

relatado na seção anterior. A seguir, buscou-se aplicar o instrumento com ambas as partes. Tal 

instrumento continha um texto, as 15 frases que verificavam a sensação de flow, e o 

questionário perfil, com 7 questões factuais, sobre a universidade, curso, período, sexo, idade, 

quantos livros o participante havia lido por prazer e por obrigação no semestre; e 9 frases que 

verificavam o padrão de leitura literária do participante. 

O teste piloto contou com a participação de 17 alunos de 1º. período de Letras de uma 

universidade federal do Rio de Janeiro,
24

 que foram divididos em quatro grupos. Quatro 

alunos leram o texto ―Afinal, o que é amor?‖; cinco, o conto ―Felicidade Clandestina‖; quatro, 

o texto ―Tentação‖; e quatro, ―Substância‖. O teste foi realizado em momento de tempo vago 

dos alunos na própria sala de aula. Durante a aplicação, nenhum participante demonstrou ter 

dúvida com relação a qualquer dos itens do questionário.  

                                                 
24

 Agradeço aos alunos que se ofereceram a fazer parte desse estudo piloto. 
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Após a coleta, os dados foram inseridos no programa estatístico SPSS para Windows 

versão 17.0, e analisados para verificar se as respostas às variáveis sinônimas de flow eram 

realmente coerentes. Para verificar a coerência, quando se espera que alguns itens do 

instrumento meçam questões semelhantes (no caso da presente pesquisa as três frases para 

cada uma das cinco variáveis de flow), assume-se que haja uma relação estatística entre as 

respostas dos participantes a esses itens. Caso um participante tenha marcado 5 na escala da 

questão ―Nada dispersou minha atenção durante a leitura‖, espera-se que na frase sinônima 

―Fiquei profundamente imerso(a) na leitura‖ um valor alto também seja atribuído. Como há 

ainda uma frase inversa em cada grupo, foi necessário inverter também os valores 

correspondentes a ela. Para ilustração, no caso do exemplo acima, havia ainda a frase de 

caráter negativo ―Não me concentrei totalmente na leitura‖.  À resposta daquele participante a 

essa questão deveria ser atribuído um valor baixo, já que o participante teria marcado valores 

altos para as outras duas. Sendo assim, os valores das escalas das questões inversas foram 

também invertidos para que o teste de correlação fosse realizado. O teste de correlação do 

programa estatístico utilizado foi Cronbach‘s . Tal procedimento permite verificar se as 

escalas semelhantes no instrumento apresentam homogeneidade estatística. Caso o cálculo 

realizado pelo programa obtivesse valor igual ou superior a 0,65, significaria que as escalas 

seriam homogêneas e, portanto, poderiam ser unidas em uma só. Dessa forma, idealmente no 

estudo em questão, pretendia-se obter 5 escalas das 15 presentes no questionário. 

Ao realizar o Cronbach‘s  com os dados do teste piloto, somente a variável ―Desafio‖ 

apresentou valor inferior a 0,65, como pode ser observado na Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 – Confiabilidade piloto 

Variável No. de itens Cronbach’s  

Concentração 3 0,703 

Controle 3 0,953 

Satisfação 3 0,904 

Desafio 3 0,490 

Habilidade 3 0,811 

 

 Como afirmado acima, de acordo com a estatística, quanto mais próximo o valor de 

Cronbach‘s  for de 1, mais homogêneas são as respostas. Através da análise de tais valores, 

verificou-se que todas as frases do questionário correspondentes às variáveis ―concentração‖, 

―controle‖, ―satisfação‖ e ―habilidade‖ poderiam ser unidas, uma vez que os valores foram 

superiores a 0,65. Esse resultado mostra que o questionário estava bem construído, com 

exceção das frases correspondentes à variável ―desafio‖, que suscitaram respostas 
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discrepantes. Portanto, foi necessária uma reestruturação das mesmas. Para realizar as 

modificações, os resultados do teste piloto foram relatados em um encontro do grupo de 

pesquisas REDES,
25

 cujos pesquisadores revisitaram as frases problemáticas para reelaborá-

las. As frases ―A leitura deste texto foi um desafio para mim‖ e ―Esta experiência de leitura 

foi um teste para minha capacidade como leitor(a)‖ foram interpretadas como ambíguas por 

esses pesquisadores. A palavra ―desafio‖ na primeira frase era ambígua, já que poderia ser 

interpretada como positiva para uns e negativa para outros. A segunda frase, por sua vez, 

podia não ter sido entendida pelos participantes, já que não parecia ser uma frase natural. De 

forma a torná-las mais claras e verificar se o texto havia sido desafiante para o participante, 

em seu sentido positivo, ou seja, instigante, elas foram substituídas pelas frases ―A leitura 

deste texto foi desafiante‖ e ―A leitura desse texto foi provocadora‖. O questionário final 

submetido aos participantes encontra-se nos Anexos 5 e 6, sendo o primeiro destinado ao 

grupo ―lazer‖, e o segundo ao grupo ―obrigação‖.   

 As questões relativas ao perfil de leitor não apresentaram problemas durante o teste 

piloto. As respostas das 9 escalas foram submetidas também à análise de correlação, obtendo-

se valor bem próximo ao de 0,65 (=0,628). Optou-se por não modificar a escala e aguardar a 

resposta de um número maior de participantes que possivelmente faria com que o valor do 

Cronbach‘s  aumentasse.  

 Tendo sido explicitados os procedimentos de elaboração do instrumento utilizado na 

pesquisa, as próximas seções destinam-se a detalhar os participantes e o contexto de aplicação 

dos questionários. 

 

 

3.4) Participantes e contexto de aplicação 

 

 

 O foco da presente pesquisa foi a comunidade de Letras, independentemente de 

pertencer a instituições públicas ou privadas. O estudo contou com 287 participantes de 

períodos e instituições diversas, mas todos da área de Letras.  

                                                 
25

 O grupo REDES (―Research and Development in Empirical Studies‖, em português, ―Pesquisa e 

Desenvolvimento em Estudos Empíricos‖), do qual faço parte, apresenta o objetivo principal de formar 

pesquisadores na área de estudos empíricos em literatura e cultura. O grupo realiza reuniões mensais, quando os 

pesquisadores relatam o desenvolvimento de suas pesquisas e atividades acadêmicas (www.letras.ufrj.br/redes). 

Agradeço ao grupo pela contribuição.  
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Os estudantes foram divididos em grupos quanto à condição do questionário (vide 

Seção 3.3.3), de forma que cada um só lesse e avaliasse afetivamente um único texto. Utilizar 

quatro textos em um mesmo questionário para um mesmo participante responder não seria 

viável e pertinente, tendo em vista que a atividade levaria muito tempo para ser realizada e 

provavelmente obteria respostas enviesadas, já que o aluno possivelmente tentaria identificar 

o propósito do estudo e talvez prejudicasse sua resposta espontânea ao texto.  

Uma vez que aqui se buscou verificar reações afetivas, o contexto de aplicação ideal 

seria o participante escolher quando e onde responder ao questionário, sem a pressão de ter 

que realizar a tarefa em um ambiente mais formal, como o de uma sala de aula (BURKE, 

2008). Para maior precisão, buscou-se também investigar empiricamente se o contexto de 

aplicação de fato influenciava a sensação de flow. Para tanto, a aplicação dos questionários 

ocorreu de duas formas distintas, originando dois grupos: o de ―obrigação‖ e o de ―lazer‖. O 

primeiro grupo contou com 148 participantes (―Afinal, o que é amor?‖ = 49; ―Felicidade 

Clandestina‖ = 32; ―Tentação‖ = 32; ―Substância‖ = 35) que responderam ao questionário na 

própria sala de aula, ou seja, no local e hora estipulada para a realização da tarefa. Já o 

segundo grupo consistiu em 139 estudantes (―Afinal, o que é amor?‖ = 42; ―Felicidade 

Clandestina‖ = 44; ―Tentação‖ = 27; ―Substância‖ = 26) que receberam o questionário em 

sala, mas que puderam respondê-lo quando e onde julgassem melhor, e tendo o prazo máximo 

de uma semana para fazê-lo.  

A instrução no primeiro grupo foi a de ler o texto e respondê-lo na própria sala de 

aula. A pesquisadora permaneceu em sala aguardando o término da atividade juntamente com 

a professora.
26

 Vale ressaltar que, como o questionário foi aplicado ao final da aula, os alunos 

tiveram a opção de não participar da pesquisa caso não desejassem. Contudo, todos os 

estudantes presentes optaram por participar.  

No grupo ―lazer‖, conforme dito acima, a pesquisadora pediu que o instrumento fosse 

respondido quando e onde o participante se sentisse mais confortável para realizar a tarefa. 

Foi pedido a eles que não utilizassem qualquer consulta a materiais ou a outras pessoas e que 

o questionário fosse devolvido em um prazo de no máximo uma semana. Esse prazo 

estipulado não tinha a pretensão de ser coercivo. Tratava-se somente de uma forma de garantir 

que os participantes não se esquecessem de realizar a tarefa. Prevendo que muitos estudantes 

não retornariam os questionários respondidos, foram distribuídos aproximadamente 100 de 

cada versão (400 ao todo). Conforme previsto, somente 139 foram devolvidos, o que pode ser 

                                                 
26

 Agradeço às professoras que permitiram a aplicação do questionário durante suas aulas. Não faço esse 

agradecimento nominalmente para resguardar o anonimato. 
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um alerta à postura de alunos de Letras no que tange ao compromisso com pesquisa. O 

Gráfico 1 mostra mais claramente a distribuição final de questionários respondidos por grupo: 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição de questionários 

  

Nota-se que em três textos há uma maior quantidade de questionários no grupo 

―obrigação‖, como se esperava, exceto com relação ao texto ―Felicidade Clandestina‖, que 

dos 100 questionários respondidos, 44 retornaram, chegando até mesmo a ultrapassar a 

quantidade do primeiro. Vale ressaltar que para a realização de análise estatística não é 

necessário que os grupos apresentem a mesma quantidade: valores próximos possibilitam as 

comparações. 

 Com relação ao sexo dos participantes, 209 eram do sexo feminino e 74 do masculino, 

como se observa no Gráfico 2. A diferença com relação ao número total de participantes 

deve-se ao fato de alguns não terem preenchido tal pergunta no questionário. A amostra 

parece ser coerente com a população estudada, tendo em vista que há mais mulheres no curso 

de Letras do que homens. 
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Gráfico 2 – Sexo dos participantes 

 

 Com o intuito de conhecer melhor os participantes, os dados do questionário perfil 

foram analisados com ajuda do programa estatístico SPSS para Windows versão 17. Quando 

perguntados sobre a quantidade de livros que haviam lido por prazer no semestre anterior, 

observa-se que cerca de 70% dos participantes afirmaram ter lido de 1 a 4 livros. Esse dado 

parece confirmar o que Miall (2006) sustenta: canadenses que não estão necessariamente na 

academia lêem muito. O que ocorre é um declínio de interesse dos alunos em escolas e 

universidades.  

 

 

Gráfico 3 – Frequência de leitura por prazer 
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O Gráfico 3 mostra que 8,07% dos participantes afirmaram não ter lido por prazer no 

semestre anterior, 38,24% leram 1 ou 2, 31,58% leram 3 ou 4 e 22,11% leram mais de 5 

livros. Os grupos ―obrigação‖ e ―lazer‖ apresentam padrões semelhantes de resposta, havendo 

somente uma discrepância com relação à quantidade de participantes que diz ler mais de 5 

livros, em que se verifica que o grupo ―obrigação‖ alega ter lido mais do que o grupo de 

―lazer‖ (cerca de 14% e 8% respectivamente). 

 A seguir, verifica-se a quantidade de livros que os participantes tiveram que ler por 

obrigação, provavelmente por requisito escolar ou acadêmico, também no semestre anterior: 

 

 

Gráfico 4 – Frequência de leitura por obrigação 

 

 O Gráfico 4 mostra que 36,01% afirmam não ter lido livros por obrigação, 30,07% 

leram 1 ou 2 livros, 21,33% leram 3 ou 4, e 12,58% (a minoria novamente) leram mais de 5. 

Pode-se observar que o grupo ―lazer‖ leu mais por requisito escolar e acadêmico do que o 

grupo ―obrigação‖. Uma explicação para o fato de que eles não tenham lido por obrigação é 

que muitos dos participantes eram de turma de 1º. período. Esses alunos poderiam estar se 

referindo ao ensino médio, mas sabe-se que muitas escolas não apresentam leitura obrigatória 

frequente de livros literários. Portanto, não se pode afirmar que os alunos não estão lendo na 

faculdade através desse dado.  

Além desses dados, o questionário perfil apresentava 9 escalas que mediam a 

experiência do participante com Literatura. Através da realização do teste de confiabilidade 
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Cronbach‘s , foi possível unir as variáveis em uma, já que o resultado foi 0,777, ou seja, 

superior ao valor mínimo de 0,65. Tal procedimento permitiu que se chegasse a uma 

classificação dos participantes. Os classificados como leitores mais experientes foram aqueles 

que concordaram mais com as variáveis do questionário. O leitor médio foi aquele que teve as 

respostas mais concentradas no item neutro da escala (valor 3), e os menos experientes 

aqueles que discordaram mais. Sem fazer qualquer diferenciação entre os grupos ―obrigação‖ 

e ―lazer‖, nota-se no Gráfico 5 abaixo que há um equilíbrio entre os três grupos, havendo 

somente um pouco mais de participantes menos experientes. 

 

 

Gráfico 5 – Classificação dos leitores 

 

 Sendo alunos de Letras, é estranha a distribuição dos grupos. A maioria se diz médio 

ou inexperiente quando se auto-avaliam como leitores. Parece que a atividade de leitura 

literária não é frequente em suas vidas, fazendo com que eles não se sintam confortáveis em 

se auto-avaliarem como muito experientes.  

O Gráfico 6 mostra a classificação de leitor por grupos ―obrigação‖ e ―lazer‖, de forma 

a verificar se diferem com relação à experiência com leitura: 
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Gráfico 6 – Classificação dos leitores por grupo  

 

 Aqui se vê que o grupo ―lazer‖ se diz mais experiente com relação à leitura literária do 

que o grupo ―obrigação‖, quando se observa que 27,05% do grupo ―obrigação‖ se consideram 

como menos experientes e 21,35% desse grupo são mais experientes. Não se pode, contudo, 

estabelecer uma relação de causa entre a situação de menos pressão e a alta auto-avaliação. 

Talvez os grupos sejam realmente distintos. 

Após a descrição do perfil dos participantes, passa-se para a seção dedicada a detalhar 

os procedimentos de análise de dados das variáveis que verificavam a sensação de flow 

derivada da leitura de cada um dos textos do questionário.  

 

 

3.5) Procedimentos de análise de dados 

 

 

Os dados quantitativos, resultantes das perguntas fechadas do questionário flow, foram 

submetidos ao programa estatístico SPSS para Windows versão 17.0. Esse programa permite 

comparar as respostas a fim de verificar se formam padrões ou se elas variam. Os padrões de 

resposta indicam possíveis tendências da população investigada sempre reagir àquele texto da 
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mesma forma, quando sob as mesmas condições, podendo assim serem traçadas 

generalizações acerca dos resultados.  

Cabe ressaltar que testes estatísticos não são escolhidos aleatoriamente (PALLANT, 

2001). Tal escolha depende dos tipos de variáveis que se pretende investigar. Sendo assim, a 

próxima seção (3.5.1) destina-se a distinguir as variáveis aqui envolvidas. 

 

 

3.5.1) Variáveis  

 

  

Ao desenvolver um experimento, o pesquisador tem como principal objetivo 

estabelecer uma relação causal entre variáveis (X causa Y), que podem ser classificadas em 

dois tipos: as denominadas independentes (Variável X), que são as manipuladas pelo 

pesquisador de forma a provocar diferentes efeitos;
27

 e as dependentes (Variável Y), que 

variam dependendo das condições do experimento. Em outras palavras, a última abarca as 

diferentes respostas dos participantes a dada condição, estabelecida pela primeira 

(PALLANT, 2001; HILL & LEWICKI, 2006; VAN PEER et al., 2007a).  

No presente estudo, pretendeu-se verificar se o nível de literariedade dos textos 

(Variável 1) causa sensação de flow (Variável 2) nos leitores (Variável 3). Contudo, o 

contexto de aplicação (Variável 4) poderia ter sido também uma condição capaz de provocar 

diferentes reações. Sendo assim, a presente pesquisa dispôs de três variáveis independentes, 

que estabeleceram as condições dos grupos (Variável 1, 3 e 4); e as dependentes, que 

demonstraram a reação de flow dos participantes (Variável 2). A seção seguinte (3.5.1.1) é 

destinada a explicitar as variáveis independentes do estudo, enquanto que a Seção 3.5.1.2 trata 

especificamente das dependentes. 

 

 

3.5.1.1) Variáveis independentes 

 

 

 Três fatores foram fixados pela pesquisadora para verificar a variação da sensação de 

flow dos participantes: ―nível de literariedade dos textos‖, ―índice de leitor‖ e ―contexto de 

                                                 
27

 Tais variáveis também são chamadas de fator fixo ou condição (PALLANT, 2001; HILL & LEWICKI, 2006; 

VAN PEER et al., 2007a). 
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aplicação‖. A primeira apresentava 4 condições diferentes, dependendo do nível de 

foregrounding de cada texto: baixo nível = ―Afinal, o que é amor?‖; intermediário/baixo = 

―Felicidade Clandestina‖; intermediário/alto = ―Tentação‖; e alto = ―Substância‖. Ao 

estabelecer tais fatores, foi possível verificar se o nível dos textos provocou reações de flow 

distintas nos participantes.  

 Outra condição estabelecida no estudo considerou o grau de experiência de leitura do 

participante, já que um leitor mais próximo a textos literários, por exemplo, poderia 

experimentar a sensação de flow quando lesse os textos com níveis mais altos de 

foregrounding. Tal variável independente, denominada aqui como ―índice de leitor‖, foi 

criada a partir de 9 dependentes presentes no questionário em forma de frases que verificavam 

a proximidade dos sujeitos com relação à leitura de textos literários (vide Seção 3.3.3.2). Para 

tanto, realizou-se um teste de confiabilidade estatística para conferir se as respostas às 9 

escalas poderiam ser unidas em uma única. O resultado foi positivo, uma vez que o valor de 

Cronbach‘s  foi de 0,777, superior, portanto, a 0,65, valor mínimo que permite a união de 

variáveis dependentes (vide Seção 3.3.4). Ao chegar a essa variável única, estabeleceram-se 3 

condições fixas: ―leitor menos experiente‖, ―médio‖, e ―mais experiente‖.   

 O contexto de aplicação também foi tido como um fator determinante para a sensação 

de flow. Após esses resultados, os participantes foram divididos em dois grupos: ―lazer‖, 

aqueles que puderam levar o questionário para responder quando julgassem melhor; e 

―obrigação‖, o grupo que preencheu o instrumento em sala de aula. Uma vez explicadas as 

variáveis independentes do estudo, passa-se agora para as dependentes, ou seja, aquelas que 

medem as diferentes respostas dos participantes. 

 

 

3.5.1.2) Variáveis dependentes 

 

 

 Como explicitado na Seção 3.3.3.1, o questionário apresentava uma parte destinada à 

mensuração da sensação de flow. Tal parte era composta por 15 frases seguidas de uma escala 

likert de 5 pontos, sendo 3 frases semelhantes para cada um dos 5 aspectos de flow.
28

 Para 

unir as frases semelhantes, em um primeiro momento realizou-se o teste de confiabilidade 

cujo resultado pode ser observado na Tabela 9 abaixo: 

                                                 
28

 Concentração, controle, prazer, desafio e habilidade. 



70 

 

Tabela 9 – Confiabilidade principal 

Variável No. de itens Cronbach’s  

Concentração 3 0,650 

Controle 3 0,798 

Satisfação 3 0,798 

Desafio 3 0,517 

Habilidade 3 0,897 

 

 Verifica-se através dos valores de Cronbach‘s  que somente a variável ―desafio‖ não 

apresenta valor superior ou igual a 0,65, e, portanto, não pôde ser unida. O resultado desse 

teste mostrou que as respostas dos participantes às três escalas que mediam se os textos 

haviam sido desafiantes não foram homogêneas. Sendo assim, em um segundo momento, os 3 

itens do questionário que representavam ―concentração‖, ―controle‖, ―satisfação‖ e 

―habilidade‖ foram unidos em 4 variáveis distintas, e considerou-se os 3 itens do instrumento 

que mediam ―desafio‖. Para verificar a sensação de flow, contou-se com 7 variáveis, a saber: 

―concentração‖, ―controle‖, ―satisfação‖, ―habilidade‖, ―leitura desafiante‖, ―provocadora‖, e 

―banal‖. Vale ressaltar que a última é uma variável negativa à sensação de flow. Nesse caso, 

os valores foram invertidos de forma que ao participante que discordasse da frase pudesse ser 

auferida uma avaliação positiva com relação à apreciação textual. 

 O Capítulo 4 destina-se a relatar os resultados obtidos através da análise estatística dos 

dados. Buscou-se também interpretar tais resultados à luz das teorias apontadas no Capítulo 2 

da dissertação. 



CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da análise quantitativa 

com o auxílio da ferramenta computacional SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

para Windows versão 17.0. Inicialmente, discorre-se acerca dos resultados dos testes 

comparativos por variável independente. Verificar-se-ão, portanto, as diferenças de respostas 

por grupo (Seção 4.1.1); por leitor (Seção 4.1.2); e por texto (Seção 4.1.3), com o fim de 

verificar se essas variáveis exercem algum tipo de influência.  

 

 

4.1) Testes comparativos 

 

 

 O uso da análise estatística permite ao pesquisador observar as respostas dos 

participantes de um estudo quantitativo e chegar a resultados que podem ser generalizados 

para a população que tal amostra representa, caso o experimento seja replicado em situações 

semelhantes (VAN PEER et al., 2007a). Os testes estatísticos são escolhidos através de 

critérios previamente estabelecidos, dependendo do tipo de variáveis que se pretende analisar. 

Nas seções seguintes, serão apresentados os resultados dos testes comparativos apropriados 

para o experimento em questão. Em todas as seções, as médias das variáveis dependentes 

foram comparadas com relação a um fator específico. Na Seção 4.1.1, estão os resultados por 

contexto de aplicação, grupo ―obrigação‖ ou ―lazer‖; na Seção 4.1.2, comparam-se as 

respostas por leitor, ―menos experiente‖, ―médio‖, ―mais experiente‖; enquanto que na Seção 

4.1.3, por texto, ―Afinal, o que é amor?‖, baixo nível de foregrounding, ―Felicidade 

Clandestina‖, médio/baixo, ―Tentação‖, médio/alto, e ―Substância‖, alto.  

O teste estatístico ANOVA (Análise de Variância
29

) foi realizado em todos os casos, 

uma vez que havia uma variável independente nominal e 7 variáveis dependentes intervalares. 

Esse teste permite comparar a média das respostas dos participantes de cada grupo, de forma a 

verificar se diferiram nas respostas às variáveis dependentes. Para saber se as respostas dos 

                                                 
29

 Tradução para ―Analysis of Variance‖. 
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grupos às mesmas variáveis foram diferentes, o valor de p, ou valor de significância do teste 

estatístico, deve ser igual ou inferior a 0,05. Tal valor indica que há 95% de possibilidade de o 

mesmo resultado aparecer, caso o estudo seja replicado sob condições similares (PALLANT, 

2001; HILL & LEWICKI, 2006; VAN PEER et al., 2007a). 

 

 

4.1.1) Por grupo 

 

 

A primeira análise destinou-se a verificar a interferência do contexto de aplicação na 

sensação de flow. Acreditava-se inicialmente na hipótese de que os participantes do grupo 

―lazer‖ apresentariam uma reação mais positiva com relação aos textos. Na Tabela 10 abaixo, 

os resultados do teste acima descrito são detalhados: 

 

Tabela 10 – Comparação por grupos “obrigação” e “lazer” 

    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Concentração Between Groups 1,942 1 1,942 1,489 ,223 

Within Groups 367,826 282 1,304     

Total 369,768 283       

Controle Between Groups ,538 1 ,538 ,350 ,555 

Within Groups 431,919 281 1,537     

Total 432,456 282       

Prazer Between Groups ,908 1 ,908 ,607 ,437 

Within Groups 426,603 285 1,497     

Total 427,511 286       

Habilidade Between Groups 1,981 1 1,981 1,060 ,304 

Within Groups 530,879 284 1,869     

Total 532,860 285       

Desafio 1  Between Groups ,591 1 ,591 ,241 ,624 

Within Groups 694,878 284 2,447     

Total 695,469 285       

Desafio 2 Between Groups ,107 1 ,107 ,046 ,831 

Within Groups 662,106 284 2,331     

Total 662,213 285       

Desafio 3 Between Groups ,587 1 ,587 ,358 ,550 

Within Groups 466,410 285 1,637     

 

Com base na última coluna, verifica-se que não houve diferença significativa entre os 

grupos em nenhuma das variáveis testadas (todos os valores de p foram superiores a 0,05). 

Conclui-se, portanto, que essa condição não interferiu na resposta dos participantes: 

independentemente do contexto de aplicação, os participantes apresentaram respostas 

semelhantes às variáveis de flow. A conclusão aqui é a de que não há a necessidade de separar 

as análises por grupo de aplicação.  
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Tal resultado refuta a hipótese levantada no trabalho de Burke (2008) de que o 

contexto de aplicação mais apropriado a um estudo que investiga a emoção é fora de sala da 

aula. A presente pesquisa mostrou que na verdade o contexto de investigação não interfere na 

sensação.  

Unindo as variáveis de flow em uma só, percebe-se que apesar de não ter havido 

diferença significativa entre os grupos, há uma pequena diferença quanto aos textos que 

propiciaram mais sensação de flow. O Gráfico 7 demonstra a sensação de flow por grupo a 

cada texto: 

 

 

Gráfico 7 – Sensação de flow por grupo 

 

Os participantes do grupo ―obrigação‖ sentiram mais flow com relação aos textos com 

menor nível de foregrounding. Nesse grupo percebe-se uma queda mais brusca de prazer 

entre os textos menos literários para os mais literários. Diferentemente, o grupo ―lazer‖ 

também sente flow com o texto ―Tentação‖, havendo uma queda na sensação de flow somente 

com relação ao texto com mais elementos de foregrounding. Contudo, tais diferenças não 

apresentaram significância estatística, o que demonstra que os participantes tiveram reações 

semelhantes.   
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4.1.2) Por leitor 

 

 

 A segunda análise realizada verificou a variável independente ―leitor‖ com relação às 

que mediam a sensação de flow. O teste ANOVA foi rodado novamente, e o resultado do 

mesmo encontra-se descrito na Tabela 11 a seguir: 

 

Tabela 11 – Comparação por leitores 

    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Concentração Between Groups 5,025 2 2,513 1,932 ,147 

Within Groups 357,595 275 1,300     

Total 362,620 277       

Controle Between Groups ,704 2 ,352 ,227 ,797 

Within Groups 424,065 274 1,548     

Total 424,769 276       

Prazer Between Groups 2,593 2 1,296 ,870 ,420 

Within Groups 414,447 278 1,491     

Total 417,040 280       

Habilidade Between Groups 2,399 2 1,200 ,644 ,526 

Within Groups 515,680 277 1,862     

Total 518,079 279       

Desafio 1 Between Groups 5,051 2 2,525 1,046 ,353 

Within Groups 668,517 277 2,413     

Total 673,568 279       

Desafio 2  Between Groups 6,953 2 3,476 1,492 ,227 

Within Groups 645,615 277 2,331     

Total 652,568 279       

Desafio 3 Between Groups ,675 2 ,338 ,204 ,815 

Within Groups 459,268 278 1,652     

Total 459,943 280       

 

 Como se pôde observar, também não houve diferença significativa entre as respostas, 

uma vez que todos os valores de p foram superiores a 0,05. Dessa forma, também a variável 

leitor não interfere na reação dos participantes. A hipótese de que os leitores mais experientes 

sentiriam mais flow a partir da leitura dos textos com maior nível de foregrounding foi 

refutada, já que as respostas foram semelhantes. 

 O questionamento acerca da experiência do leitor com relação à percepção de 

foregrounding havia sido estudada por van Peer (1986), em que se notou que a formação 

quanto à leitura de poesia não interferiu nos resultados (vide Seção 2.2.1). Assim como esse 

estudo anterior, a presente pesquisa também não encontra a influência da formação como 

leitor na sensação de flow com relação aos elementos de foregrounding. Contudo, ressalta-se 

que independente dos resultados, vale continuar testando tal variável em outros contextos, 

para verificar se em algum momento a formação interfere na apreciação estética. Na presente 
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dissertação, tal variável não interfere na sensação de flow, já que tanto os leitores mais 

experientes, quanto os medianos e os menos experientes obtiveram resultados semelhantes. 

Não há, portanto, diferença com relação ao flow entre leitores experientes e inexperientes. 

 O Gráfico 8 ilustra a sensação de flow experimentada pelos três tipos de leitores: 

 

 

Gráfico 8 – Sensação de flow por tipo de leitor 

 

 Nota-se através do gráfico que a sensação de flow foi semelhante para os três tipos de 

leitores. Novamente, verifica-se o declínio de sensação de flow quanto à quantidade de 

foregrounding nos textos. Apesar de não ter ocorrido diferença estatística, percebe-se que os 

menos experientes são os que mais diferem dos demais, tendo sentido mais flow com a leitura 

do texto ―Felicidade Clandestina‖. Tal resultado causa estranhamento, tendo em vista que o 

grupo menos experiente não sente mais flow com relação ao texto que apresenta menos 

desafio, como se poderia pensar a priori. Diferentemente dos outros dois tipos de leitores, que 

sentiram mais flow com ―Afinal, o que é amor?‖, esse grupo sente mais flow com uma certa 

quantidade de foregrounding. Contudo, tal formação não tem validade estatística, tendo em 

vista que o valor de p foi superior a 0,05. 
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4.1.3) Por texto 

 

 

 O último fator a ser verificado consiste no tipo de texto dependendo do nível de 

literariedade dos mesmos. Tal fator é essencial para o estudo, já que a hipótese central do 

experimento é a de que a sensação de flow varia de acordo com o nível de foregrounding dos 

textos.  

 O teste ANOVA foi realizado comparando-se a média das respostas das variáveis 

dependentes com relação ao tipo de texto. A Tabela 12 abaixo indica os resultados obtidos: 

 

Tabela 12 – Comparação por tipo de texto 

    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Concentração Between Groups 42,949 3 14,316 12,265 ,000 

Within Groups 326,819 280 1,167     

Total 369,768 283       

Controle Between Groups 167,267 3 55,756 58,659 ,000 

Within Groups 265,189 279 ,950     

Total 432,456 282       

Prazer Between Groups 83,636 3 27,879 22,943 ,000 

Within Groups 343,876 283 1,215     

Total 427,511 286       

Habilidade Between Groups 277,755 3 92,585 102,346 ,000 

Within Groups 255,105 282 ,905     

Total 532,860 285       

Desafio 1  Between Groups 167,175 3 55,725 29,746 ,000 

Within Groups 528,293 282 1,873     

Total 695,469 285       

Desafio 2  Between Groups 31,938 3 10,646 4,763 ,003 

Within Groups 630,275 282 2,235     

Total 662,213 285       

Desafio 3  Between Groups 39,028 3 13,009 8,603 ,000 

Within Groups 427,969 283 1,512     

Total 466,997 286       

 

 Como antecipado, os textos foram responsáveis por reações diferentes. Observa-se que 

a diferença foi altamente significativa em todas as variáveis testadas. Portanto, foregrounding 

e flow são correlacionáveis, como se acreditava no princípio (cf. Seção 2.2.4). Contudo, não 

se pode afirmar que são diretamente proporcionais, ou seja, que quanto maior nível de 

foregrounding, maior a sensação de flow. Diferentemente do que sustenta a teoria 

(MUKAŘOVSKÝ, 1964 [1932]), o prazer estético não está associado à quantidade máxima 

de foregrounding, como se observa nos gráficos que mostraram a sensação de flow por cada 

grupo de participantes. Assim como no estudo de Jandre & Fialho (2005), o texto 

―Substância‖ causa mais afastamento do que sensação de flow. 
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A Tabela 13 detalha as respostas a cada variável por texto, de forma que se possa 

verificar quais delas estavam em desequilíbrio e que fez com que o participante não sentisse 

flow. Quanto mais próximo o valor da média está de 5, mais o participante concordou com as 

frases, e, portanto, estaria mais propenso a sentir flow.  

 

Tabela 13 – Comparação descritiva por tipo de texto 

  
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Min. Max. 

Concentração Afinal, o que é amor? 91 3,69 1,136 ,119 3,45 3,93 1 5 

Felicidade Clandestina 76 3,83 1,110 ,127 3,58 4,09 1 5 

Tentação 57 3,26 1,141 ,151 2,95 3,56 1 5 

Substância 60 2,81 ,877 ,113 2,58 3,04 1 5 

Total 284 3,46 1,143 ,068 3,32 3,59 1 5 

Controle Afinal, o que é amor? 91 4,55 ,780 ,082 4,39 4,72 1 5 

Felicidade Clandestina 74 4,10 1,020 ,119 3,86 4,34 1 5 

Tentação 57 3,73 1,028 ,136 3,45 4,00 2 5 

Substância 61 2,46 1,121 ,144 2,18 2,75 1 5 

Total 283 3,82 1,238 ,074 3,67 3,96 1 5 

Prazer Afinal, o que é amor? 91 4,07 1,048 ,110 3,85 4,28 1 5 

Felicidade Clandestina 76 3,86 1,075 ,123 3,61 4,10 1 5 

Tentação 59 3,20 1,174 ,153 2,90 3,51 1 5 

Substância 61 2,69 1,142 ,146 2,40 2,98 1 5 

Total 287 3,54 1,223 ,072 3,40 3,68 1 5 

Habilidade Afinal, o que é amor? 91 4,66 ,620 ,065 4,53 4,78 2 5 

Felicidade Clandestina 75 4,22 ,991 ,114 3,99 4,45 2 5 

Tentação 59 3,63 1,151 ,150 3,33 3,93 1 5 

Substância 61 2,01 1,088 ,139 1,73 2,28 1 5 

Total 286 3,77 1,367 ,081 3,61 3,92 1 5 

Desafio 1 Afinal, o que é amor? 91 2,35 1,493 ,157 2,04 2,66 1 5 

Felicidade Clandestina 76 2,50 1,371 ,157 2,19 2,81 1 5 

Tentação 58 2,66 1,358 ,178 2,30 3,01 1 5 

Substância 61 4,33 1,165 ,149 4,03 4,63 1 5 

Total 286 2,87 1,562 ,092 2,69 3,06 1 5 

Desafio 2  Afinal, o que é amor? 90 2,82 1,583 ,167 2,49 3,15 1 5 

Felicidade Clandestina 76 3,07 1,436 ,165 2,74 3,39 1 5 

Tentação 59 2,76 1,524 ,198 2,37 3,16 1 5 

Substância 61 3,66 1,401 ,179 3,30 4,01 1 5 

Total 286 3,05 1,524 ,090 2,88 3,23 1 5 

Desafio 3  Afinal, o que é amor? 91 4,48 1,079 ,113 4,26 4,71 1 5 

Felicidade Clandestina 76 4,04 1,238 ,142 3,76 4,32 1 5 

Tentação 59 3,61 1,402 ,183 3,24 3,98 1 5 

Substância 61 3,62 1,254 ,161 3,30 3,94 1 5 

Total 287 4,00 1,278 ,075 3,86 4,15 1 5 

 

 Com relação à variável ―concentração‖, nota-se que o texto em que os participantes 

menos se sentiram concentrados foi o ―Substância‖ (média = 2,81). O texto que apresenta 

cerca de 97% de foregrounding nos 3 aspectos da linguagem é o que os participantes mais se 

dispersam durante a leitura. Os desvios da linguagem são tantos que o leitor em vez de se 

concentrar, acaba por se perder e se distrair. Tal resultado vai contra a teoria elaborada pelos 

formalistas russos de que os elementos de foregrounding saltam aos olhos do leitor, fazendo 
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com que haja um prolongamento da percepção e assim resultando em prazer estético 

(SHKLOVSKY, 1965 [1917]; MUKAŘOVSKÝ, 1964 [1932]). 

Ao analisar a média das respostas da variável ―controle‖, verifica-se que o texto 

―Afinal, o que é amor?‖, com nível mais baixo de foregrounding, foi o que os participantes se 

sentiram mais no controle da situação enquanto liam (média = 4,55). Tal resultado era 

esperado. Os desafios aqui apresentados ao leitor eram muito baixos, fazendo com que suas 

habilidades o permitissem a superá-los facilmente. 

Já o de nível mais alto de foregrounding, ―Substância‖, foi o que obteve média mais 

baixa (média = 2,46), demonstrando que os participantes se sentiram menos no controle. Tal 

resultado também já era esperado, uma vez que os desafios propostos poderiam estar muito 

além das habilidades do leitor. Nota-se, portanto, que os leitores desta investigação não se 

sentiram no controle da situação enquanto liam um texto com quase 97% de foregrounding. 

A variável ―prazer‖ obteve resultados semelhantes: também o texto mais apreciado foi 

o de menor nível de foregrounding (média = 4,07), enquanto que o menos prazeroso foi o de 

mais alto nível (média = 2,69). Para sentir flow, o participante deve se sentir capaz de realizar 

a tarefa. Nota-se, assim, que os participantes, quando perceberam que não estavam no 

controle, devem ter se desconcentrado e, como resultado, não sentiram prazer com a leitura. 

Isso demonstra, portanto, que os formalistas russos deveriam ter sido mais cautelosos ao 

afirmarem que os desvios e os paralelismos da linguagem resultam em uma apreciação 

estética maior (SHKLOVSKY, 1965 [1917]; MUKAŘOVSKÝ, 1964 [1932]). O resultado da 

presente investigação mostra que o nível de foregrounding muito alto, nos três níveis de 

linguagem (semântico, sintático-gramatical e fonético), não causa mais prazer no leitor. 

Ao analisar as médias da variável ―habilidade‖ também verifica-se que o texto 

―Afinal, o que é amor?‖ apresentou a maior média (4,66), enquanto que o ―Substância‖ 

apresentou a mais baixa (2,01). Verifica-se, pois, que o leitor ser mais experiente ou menos 

não interfere significativamente nas respostas, mas ao se auto-avaliarem como aptos ou não a 

realizar a tarefa interfere. Os participantes avaliaram suas habilidades como aquém para 

desvendar os desafios muito altos propostos pelo texto com maior nível de foregrounding. 

Obviamente o texto com menor nível de foregrounding correspondeu bem às habilidades dos 

leitores aqui estudados. 

Percebe-se que houve uma gradação, em que os textos com menor nível de 

foregrounding foram os com maior nível de flow. A resposta às variáveis que mediam 

―desafio‖ mostram que o texto ―Substância‖ foi coerentemente considerado o mais desafiante 

(4,33) e o mais provocador (3,66). Já a escala relativa a ―leitura banal‖, já com as respostas 
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invertidas, foi o ―Afinal, o que é amor?‖ (4,48) e ―Felicidade Clandestina‖ (4,04). Tendo em 

vista que os dados ao serem inseridos no programa foram verificados e invertidos, com o 

auxílio de uma outra pesquisadora, o que pode ter acontecido aqui foi um problema do 

instrumento em si. Os participantes podem ter percebido a semelhança entre as frases e 

acabaram por se confundir na marcação de uma delas. Em estudos posteriores, deve-se 

reformular as frases destinadas à variável desafio de flow.  

 Para tornar esses resultados mais claros, os gráficos abaixo foram gerados de forma a 

ilustrar a variação das respostas dos participantes quanto ao tipo de texto com relação a cada 

variável:    

 

 

Gráfico 9 – Concentração 

 

 

Gráfico 10 - Controle 

 

  

Os Gráficos 9 e 10 apresentam respectivamente a variação das respostas às variáveis 

―concentração‖ e ―controle‖. Observa-se que o texto em que os participantes mais se 

concentraram foi o ―Felidicade Clandestina‖ seguido do ―Afinal, o que é amor?‖, e os que 

obtiveram menor concentração durante a leitura foram os de níveis mais altos de 

foregrounding. No gráfico da variável ―controle‖, verifica-se uma gradação, em que o texto 

com menor nível de foregrounding é aquele em que os participantes se sentiram mais no 

controle da atividade, havendo uma queda brusca da sensação de controle daqueles que leram 

―Substância‖. 
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Gráfico 11 – Prazer 

 

 

Gráfico 12 – Habilidade 

 

 

 Pode-se notar através do Gráfico 11 que há uma queda novamente, em que o texto 

avaliado como mais prazeroso é o de menor nível de foregrounding, enquanto que o com 

maior índice de literariedade foi o menos apreciado. Essa queda se acentua ainda mais no 

gráfico que ilustra as respostas à variável habilidade. Os leitores de ―Substância‖ parecem não 

se avaliar como aptos a lerem o texto que apresenta tantos segmentos com elementos de 

foregrounding nos aspectos fonético, semântico e sintático-gramatical. 

 

 

Gráfico 13 – Desafio 1 
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Gráfico 14 – Desafio 2 

 

 

Gráfico 15 – Desafio 3 

 

 Os Gráficos 13, 14 e 15 apresentam as respostas às variáveis de desafio. A variável 

Desafio 3, em que os participantes marcavam se o texto havia sido ―banal‖ parece ter sido a 

que apresentou uma maior diferença nas respostas, já que nas outras duas o texto ―Substância‖ 

foi o considerado como mais desafiante, como se esperava. Nota-se que a sensação de flow 

não foi experienciada pelos leitores de ―Substância‖, uma vez que não houve um equilíbrio de 

respostas: consideraram a leitura desafiante, mas não se julgaram capazes de efetuar a tarefa 

satisfatoriamente.   

 Percebe-se, portanto, que os estudantes de Letras que participaram deste estudo não 

sentiram flow durante a leitura do texto com maior índice de elementos literários, contrariando 

a teoria dos formalistas russos (vide Seção 2.1.1). Tal texto foi considerado como um desafio 

tão alto que os participantes não se sentiram aptos a superar. Durante o processo de leitura, 

afirmam não ter se concentrado bastante e relatam não ter sentido tanto prazer ao ler 

―Substância‖. 
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 Os textos considerados mais prazerosos foram os menos complexos em termos de 

foregrounding nos níveis semântico, fonético e sintático-gramatical: ―Afinal, o que é amor?‖ 

e ―Felicidade Clandestina‖. Parece que os estudantes de Letras se sentem mais confortáveis 

com textos mais fáceis de serem lidos, quando se sentem mais capacitados.  

Esses resultados levam a uma reflexão muito profunda acerca do ensino universitário 

de Letras que não cabe aqui. Porém, deve-se questionar se tal resultado revela que os 

estudantes não estão tão familiarizados com textos linguisticamente mais complexos. A falta 

de habilidade para ler um texto de autoria de Guimarães Rosa indica que é grave o problema: 

alunos universitários não estão preparados para ler textos desse tipo e essa experiência os 

afasta da literatura. Ou seja, a crise no ensino de literatura anda de mãos dadas com a crise de 

leitura. Nota-se que as aulas de literatura mais se assemelham a aulas de história, uma vez que 

utilizam dados históricos do texto e informações sobre a vida do autor, reafirmando uma visão 

arcaica sobre leitura literária do século XIX (vide Capítulo 1). As aulas de literatura devem 

lidar de fato com textos e leitura, e não usá-los como pretexto para falar de época ou de algum 

aspecto gramatical. O professor de literatura deve selecionar cuidadosamente os textos a 

serem trabalhados em sala de aula, de forma a apresentar uma gradação de níveis de 

foregrounding, e fazer com que o aluno se sinta confortável na leitura de textos literários. 

Contrariando a teoria dos formalistas, a possível avaliação dos elementos de 

foregrounding de um texto como desafios ao leitor e, portanto, provocadores de sensação de 

flow, não se confirmou no contexto de investigação aqui realizado. O que se pôde perceber foi 

justamente a existência de uma proporção invertida em que mais elementos de foregrounding 

resultam em menos sensação de flow. No próximo capítulo, traça-se uma conclusão acerca 

dos resultados da presente pesquisa e se apontam os possíveis encaminhamentos a serem 

realizados em estudos posteriores. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo: o 

real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe pra gente é no meio da 

travessia. (ROSA, 2006 [1956], p. 57). 

 

 

 À semelhança do dizer de Guimarães Rosa nesta epígrafe, o saber científico vai sendo 

construído paulatinamente por meio de múltiplas pesquisas. Cada passo apesar de curto em si 

é parte da formação de uma travessia que não tem destino final. Essa travessia é pontuada por 

luzes isoladas que, quando reunidas, oferecem uma visão mais clara e nítida do que se quer 

conhecer.  

À diferença das ciências exatas e de algumas ciências humanas, a área de estudos 

literários não prima pelo desenvolvimento de estudos sistematizados e replicáveis 

(GOTTSCHALL, 2008; BOYD, 2009). A prática é construir discursos pautados por 

argumentos e contra-argumentos, constituindo-se em grandes narrativas, e fazendo com que 

não se consiga ―de forma confiável produzir entendimento mais firme e certo sobre os 

aspectos que estudamos‖
30

 (GOTTSCHALL, 2008, p. 7).    

 O fato de muitas perguntas de pesquisa na área de estudos literários não serem 

submetidas a testes de falseamento e não serem quantificáveis acaba por distanciá-la do fazer 

científico, como afirma Fludernik (2005, p. 59). Essas pesquisas apresentam resultados tão 

amplos que acabam não oferecendo respostas precisas, ficando no âmbito das possibilidades 

(GOTTSCHALL, 2008, p. 9). Como consequência, a área vai perdendo espaço na academia, 

tornando-se ―cada vez menos significativa na educação superior‖
31

 (KERNAN, 1997, p. 5). 

Isso se reflete nas escolas, onde o ensino de literatura vem perdendo espaço.  

 Essa crise da academia literária também se reflete no ensino de literatura nas escolas e 

nas universidades, onde o foco das aulas não costuma ser a obra literária em si, tampouco a 

experiência literária dos estudantes. O ensino tem se caracterizado pela teorização crítica 

enfatizando-se os aspectos históricos, políticos e autorais da obra (ZYNGIER & SHEPHERD, 

                                                 
30

 Minha tradução para ―[…] where we reliably succeed in producing firmer and surer understandings of the 

things we study‖ (GOTTSCHALL, 2008, p. 7).  
31

 Minha tradução para ―[…] have become a less and less significant part of higher education […]‖ (KERNAN, 

1997, p. 5). 
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2003), preocupações essas que datam da tradição simbolista do século XIX (vide Capítulo 1). 

As aulas se tornam local de treinamento visando à avaliação. Espera-se que o estudante 

reproduza a voz do professor, que, ―por sua vez, sente-se satisfeito ao ler nas provas e testes 

suas próprias idéias representadas‖ (MENEZES, 2010, p. 209). Mais caricaturalmente, o 

aluno de ensino médio atualmente parece aprender literatura para responder a questões de 

múltipla escolha para provas de vestibular.  

 O estudo acima citado verificou a percepção de literatura de docentes de literatura de 

língua inglesa no Brasil evidenciada em seus discursos. Menezes (2010) encontrou uma 

cacofonia de categorias semânticas, o que mostra como a visão de literatura entre os docentes 

está longe de ser consensual: até mesmo os profissionais da área de ensino de literatura têm 

dificuldade em definir o que fazem. Categorias relacionadas a engajamento afetivo são 

encontradas na fala de um número muito reduzido dos docentes observados, e os estudantes 

de Letras, por sua vez, acabam por privilegiar o aspecto linguístico e cultural da literatura 

estrangeira, ignorando o emotivo, que deveria ser central na experiência da leitura literária 

(ZYNGIER & SHEPHERD, 2003; MENEZES, 2010).  

 Nota-se, portanto, que a crise da área de literatura não está localizada somente no 

contexto universitário, mas se enraíza no ensino escolar como um todo, criando um círculo 

vicioso, que resulta no afastamento do leitor e no desprestígio da área em diferentes níveis. 

Uma maneira de solucionar tal problema é entender melhor como se dá o processo de leitura 

literária através de estudos empíricos sistematizados que, ao se somarem, possam fornecer um 

quadro mais claro sobre as questões centrais envolvidas. Para tanto, a preparação de 

professores de literatura se mostra necessária e premente.  

Outra ação imprescindível é ―reduzir o espaço de possíveis explicações‖
32

 

(GOTTSCHALL, 2008, p. 9). Em outras palavras, deve-se desenvolver estudos mais 

sistematizados, com uma metodologia mais rigorosa e replicável, que testem suas hipóteses de 

forma mais controlada, e que cheguem a conclusões mais precisas sobre o objeto sob 

investigação. A área está carente de estudos como o apresentado na presente dissertação: um 

passo pequeno, porém firme, de fácil replicação em outros contextos, e que busca contribuir 

para a produção de um conhecimento mais confiável sobre a leitura literária. 

 Ao invés de reafirmar as teorias já existentes, a pesquisa aqui apresentada testou as 

teorias de foregrounding através de estudo empírico tomando como dado as respostas 

espontâneas de alunos de Letras a textos com diferentes níveis de foregrounding. Segundo os 

                                                 
32

 Minha tradução para ―shrinking possibility space‖ (GOTTSCHALL, 2008, p. 9). 
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formalistas russos (vide Seção 2.1.1), a presença de alguns aspectos de foregrounding, 

principalmente desvio e paralelismo, poderia vir a desautomatizar a percepção do leitor, 

prolongando a experiência de leitura, e resultando em prazer estético (SHKLOVSKY, 1965 

[1917]). Quanto mais elementos de foregrounding o texto viesse a oferecer ao leitor, maior o 

prolongamento da leitura e a desfamiliarização, causando assim maior prazer (VAN PEER, 

1986). Contudo, como demonstrado por Berlyne (1971), em estudo que verificava a 

apreciação estética à arte, um exagero de literariedade pode levar ao desprazer. Para o 

pesquisador, a reação à complexidade e à inovação obedece a uma curva. A apreciação 

estética sobe até um determinado ponto. Quando a complexidade e a inovação forem altas 

demais, a apreciação cai. 

Em consonância com os achados de Berlyne (1971), ao se testar as variáveis de flow, 

verificou-se aqui que o texto com cerca de 97% de segmentos com foregrounding não foi o 

que mais provocou prazer nos leitores, uma vez que sentiram que suas habilidades estavam 

aquém das exigidas pelo texto. Para eles, a leitura havia se tornado um desafio ―insuperável‖. 

Diferentemente do que os formalistas sustentavam e coincidindo com as afirmações de 

Berlyne (1971), no contexto específico de investigação, notou-se que o texto com um nível de 

desvios e paralelismos muito alto provocou distanciamento e não engajamento e prazer. 

Na verdade, os textos mais apreciados pelos participantes desta pesquisa foram os que 

apresentaram menor índice de foregrounding: ―Afinal, o que é amor?‖, com cerca de 43% de 

foregrounding, e ―Felicidade Clandestina‖, com aproximadamente 63%. Ou seja, valeu o que 

se pode chamar de a ―lei do menor esforço‖. Tal resultado, entretanto, pode ser explicado pelo 

fato de os leitores estarem lendo um texto que sabem ser destinado à pesquisa. Talvez o fato 

de se apresentar o texto formalmente em um questionário pode ter feito com que houvesse já 

um distanciamento com relação aos textos.  

Além disso, partiu-se do pressuposto de que leitores mais experientes iriam diferir dos 

leitores medianos e pouco experientes quanto à sensação de flow durante a leitura de textos 

com níveis mais altos de foregrounding. Contudo, não houve diferença significativa entre eles 

e até mesmo esses leitores sentiram mais prazer ao ler os textos com nível mais baixo. A 

economia de esforço também se aplica a eles. Porém, esperava-se um desempenho melhor dos 

alunos de Letras, que deveriam ter mais tolerância ao desafio. 

Esse resultado parece ser mais uma evidência do problema das aulas de literatura, uma 

vez que estudantes de Letras não se sentem confortáveis ao ler um texto com alto nível de 

foregrounding. Ao enfatizarem mais as informações extra-textuais e a interpretação crítica do 

que a vivência do texto em si, as aulas podem ter contribuído para o distanciamento afetivo 
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dos alunos. Ou seja, os estudantes de Letras não estão habituados a serem perguntados sobre 

sua experiência literária. Para eles, isso não é condição sine qua non. A abordagem deve ser 

clínica, distanciada e analítica. É assim que parecem ver a leitura de textos literários na 

instituição.  

A partir dos resultados a que aqui se chegou conclui-se que o professor de literatura 

deveria dar espaço à experiência, à vivência do texto. Para isso, deve ter cuidado ao selecionar 

o material. Tal escolha deve ser criteriosa para não provocar mais distanciamento afetivo e 

acabar afetando a relação do aluno com a literatura. Talvez um texto como ―Substância‖, com 

muito foregrounding, poderia não ser apropriado para o início de curso. Seria necessário 

conhecer o nível de tolerância a foregrounding para que aos poucos os alunos fossem se 

familiarizando com elementos linguísticos passíveis de causar estranhamento. Os textos 

deveriam ser apresentados a partir de uma gradação de foregrounding para garantir a 

experiência de flow.  

Essas conclusões encontram respaldo nas afirmações de Todorov (2009, p. 82), sobre 

a decadência da literatura: 

   

É por isso que devemos encorajar a leitura por todos os meios - inclusive a dos 

livros que o crítico profissional considera com condescendência, senão com 

desprezo, desde Os três mosqueteiros até Harry Potter: não apenas esses romances 

populares levaram ao hábito da leitura milhões de adolescentes, mas, sobretudo, lhes 

possibilitaram a construção de uma primeira imagem coerente do mundo, que, 

podemos assegurar, as leituras posteriores se encarregarão de tornar mais complexas 

e nuançadas. (TODOROV, 2009, p. 82).  

 

Ou seja, Todorov (2009) insiste que o texto literário deve ser oferecido de forma 

sequencial de complexidade linguística, para que a crise do ensino de literatura seja 

solucionada, para que o texto literário ocupe ―o centro e não a periferia do processo 

educacional (e, por conseguinte, da nossa formação como cidadãos)‖ (MEIRA, 2009, p. 11). 

A gradação de apresentação de textos com níveis de foregrounding por parte dos docentes é 

imprescindível para que não haja frustração e desencantamento com relação à leitura literária.  

Não se pode mais correr o risco de afastar emocionalmente o aluno da experiência de 

leitura, já que emoção e sensação são partes fundamentais da vida do ser humano (vide 

Capítulo 2). São elas que regulam nossas ações, nossos pensamentos e percepções do mundo 

e estão presentes em todos os momentos da nossa vida (NUSSBAUM, 2001). Nesse sentido, 

os textos literários são desencadeadores de emoção e sensação e assim se tornam necessários 

para perpetuação de nossa espécie (BOYD, 2009). Portanto, desconsiderar o papel da emoção 
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na literatura é um erro. Como afirma Zyngier & Shepherd (2003), uma educação literária 

eficaz se pauta na promoção do prazer durante o ato de leitura.  

As respostas a que este estudo chegou, portanto, indicam que mais estudos devem ser 

desenvolvidos sobre a reação emotiva a textos literários, para que os profissionais se 

conscientizem sobre o papel da emoção na leitura literária.  

Neste ponto, retomam-se as perguntas de pesquisa expostas no Capítulo 1 para 

verificar se foram respondidas conforme proposto:  

(a) Textos com diferentes níveis de foregrounding causam sensação de flow no leitor? 

Notou-se que a única variável independente que obteve diferença significativa na resposta dos 

participantes foi ―tipo de textos‖. A experiência de flow, contudo, não foi experienciada pelos 

participantes que leram o texto ―Substância‖, com alto nível de foregrounding (cerca de 97%), 

já que não se sentiram aptos para enfrentar o desafio do texto. 

(b) Qual nível de foregrounding causaria mais sensação de flow?  

No contexto aqui investigado, à diferença da teoria proposta pelos formalistas russos, o texto 

com maior nível de foregrounding não causou mais sensação de flow. O nível de cerca de 

43% de foregrounding foi o que os participantes mais sentiram flow (―Afinal, o que é 

amor?‖), sendo seguido pelo texto com cerca de 63% de nível de foregrounding (―Felicidade 

Clandestina‖). Os outros textos, que apresentavam índice de flow superior a 90% foram 

menos apreciados pelos participantes. 

(c) O contexto de aplicação interfere na sensação de flow?  

Ao comparar as respostas dos participantes do grupo ―obrigação‖, que leu o texto e respondeu 

ao questionário em sala de aula, e ―lazer‖, que levou o questionário para ser respondido 

quando e onde quisesse, verificou-se não haver diferença significativa entre as respostas. 

Portanto, independente do contexto de aplicação, os estudantes de Letras aqui investigados 

sentiram flow ao ler os textos com níveis mais baixos de foregrounding e se mostraram 

distanciados do texto com mais alto nível independentemente do contexto de aplicação. Tal 

resultado refuta, portanto, o pressuposto de Burke (2008), de que quando lêem em ambiente 

menos controlado sentem-se mais confortáveis e apreciam mais a leitura em termos 

emocionais. 

(d) Leitores mais experientes sentem mais flow quando lêem textos com maior nível 

de foregrounding?  

A variável ―leitor‖ também não apresentou diferença significativa, demonstrando que o grau 

maior ou menor de conhecimento até certo ponto não é determinante. 
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 O presente estudo, contudo, não é definitivo e deve ser expandido para testar outras 

variáveis não abordadas aqui. Utilizou-se neste experimento somente textos que tratavam o 

tema de forma positiva. Seria interessante verificar em estudos futuros se os participantes 

diferem na sensação de flow quando em contato com textos de tema mais negativo, como 

―morte‖, por exemplo. 

 Outra questão aqui não verificada foi a interferência do tipo de ensino de literatura na 

sensação de flow. Devem-se testar grupos expostos a abordagens diferentes de ensino, talvez 

contextos totalmente diversos, como alunos alemães e ucranianos, por exemplo. 

 Com relação à extensão do texto utilizado, caberia um estudo empírico que verificasse 

se a sensação de flow é mais forte caso seja apresentado um texto mais longo. Tendo em vista 

a pouca familiaridade dos universitários brasileiros de responderem a questionários, 

pressupôs-se aqui que os participantes sentir-se-iam enfadados ao terem que ler um texto mais 

longo. Contudo, um estudo empírico deve ser realizado para verificar essa variável. Talvez se 

os participantes tivessem tido contato com textos mais longos poderiam se familiarizar aos 

poucos e durante a leitura com os elementos linguísticos desviantes e talvez viessem a 

apreciar melhor o texto. Esses e outros questionamentos permanecem à espera de futuras 

investigações.   

 Entende-se que os resultados aqui apresentados tenham contribuído para uma maior 

valorização do estudo da emoção e da sensação na leitura literária. Espera-se também que esta 

dissertação venha a ser de valia para os docentes de literatura no tocante à pertinência do 

material selecionado para leitura de sala de aula, tanto de universitários quanto de ensino 

médio.  

 A preocupação com o papel da literatura na vida do indivíduo e das sociedades foi a 

grande motivação da pesquisa aqui descrita. Tendo em vista que a linguagem é central nas 

interações humanas e que a literatura, sendo uma forma de expressão de linguagem por 

excelência, exerce uma função de transmitir valores e cultura, entre outras, não se pode 

permitir que seja relegada a uma posição de menor destaque no meio acadêmico. Pelo 

contrário, mais investimento de todos os níveis deve ser dado ao seu estudo, aqui se incluindo 

quem a mantém viva: o leitor. 
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ANEXO 1 –Textos selecionados 

 

Texto 1: “Afinal, o que é amor?” 

Certamente cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, refletiu sobre o amor. Essa 

energia que movimenta toda a humanidade, muito mais preciosa que o ouro, e de cuja 

existência às vezes se duvida. É procurada nos outros, em nós mesmos, nos livros e, quando 

não é encontrada, leva à dolorosa sensação de solidão.  

Comecemos nossa reflexão vendo o que ―não é amor‖. Há uma confusão muito grande 

entre o amor verdadeiro e um produto similar, chamado ‗amor de troca‘, uma conduta usada 

como moeda, para dar direito a cobrar determinados comportamentos dos companheiros. 

Exemplo típico disso é a eterna cobrança: ―Eu sempre cuidei de você, agora que preciso não o 

tenho comigo‖.  

O amor é uma energia que cresce dentro de nós e nos convida a estar com o outro. 

Quando estamos em estado de amor, torna-se inevitável agirmos de forma amorosa. Portanto, 

o outro, no fundo, faz-nos um favor ao se deixar amar por nós. 

O amor não é um convite à infelicidade. Quando, numa relação, as pessoas se sentem 

amarguradas, convém refletir cuidadosamente, pois o amor é uma energia que impulsiona 

para a vida. Quando estamos amando alguém, sentimo-nos vivos e em sintonia com o 

Universo. 

Amar não é viver assustado, procurando adivinhar o que o parceiro quer, para obter 

sua aprovação, ou temendo o seu mau humor. O sentimento do amor nos dignifica e nos dá a 

verdadeira dimensão do nosso valor; faz-nos sentir que pertencemos à raça humana e que não 

somos simplesmente meros complementos um do outro.  

Amar não é ficar parado, como um rei, esperando que o outro, pelo fato de estar sendo 

amado, sinta-se devedor de nosso sentimento. O amor nos proporciona uma sensação de 

gratidão para com a existência; um sentimento de ser abençoado pela dádiva divina. E, em 

retribuição, somos levados a cuidar desse amor. 

Amar não é simplesmente ter desejo sexual que, apesar de ser algo incrível, não é o 

único elemento do amor. As pessoas que vêem o amor como algo puramente genital 

geralmente acabam por empobrecê-lo. 

Amar é uma viagem a ser feita com alguém, na qual, ao mesmo tempo em que 

desfrutamos dessa entrega, desvendamos os mistérios que ela nos apresenta a cada momento. 

O amor é uma força que nos leva a enfrentar todos os nossos medos, criados desde as 

primeiras experiências dolorosas de aproximação. Torna-nos corajosos e ousados, prontos a 
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desafiar o tédio e o comodismo, a enfrentar o desafio do cotidiano, sem deixá-lo transformar-

se em rotina. Proporciona-nos uma postura de aprendiz, concedendo-nos a suprema 

compreensão de que, quando somos levados pelo impulso do amor, realizamos algo. No 

amor, não estamos nos submetendo ao outro, mas sim obedecendo às ordens do sábio que 

existe dentro de nossos corações. 

O amor nos dá coragem para enfrentarmos todas as mensagens negativas ouvidas na 

infância, do tipo ―homem não presta‖, ―mulher é complicada‖, ―casamento só traz 

sofrimento‖, que poluem nossos pensamentos. Não podemos exigir a perfeição do ser amado, 

pois, como diz Aristóteles: ―O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função 

do amor é levar o ser humano à perfeição‖.  

O amor é um convite a estar com o outro, porque, como diz Francesco Alberoni: ―É 

um estado nascente de um movimento a dois; é um querer estar compartilhando alegrias e 

dores, problemas e soluções com o ser amado‖. 

O amor leva-nos a respeitar a nossa própria individualidade e a do outro, pois, como 

diz Rajneesh: ―Viver é como o ciclo respiratório. Na inspiração entra-se em contato consigo 

próprio, é o estar só, é o momento em que se carrega o coração de energia, é a maturação do 

feto, a preparação do botão de rosa. E na expiração dá-se o encontro, o desabrochar do amor, 

o renascimento com o outro, o ‗ser‘ com o outro. A respiração não é possível sem os dois 

movimentos. Precisamos da inspiração tanto quanto da expiração.‖ 

O amor é a força que nos torna guerreiros, sem revolta, pois, como dizia Eric Fromm: 

―Amar é comprometer-se sem garantias; entregar-se completamente, com a esperança de que 

o nosso amor produza amor na pessoa amada‖. 

O amor é uma viagem para dentro de nós, na busca de respostas que nos revelem o que 

não está certo conosco, mesmo que o outro esteja sendo desleixado com nosso amor. Porque, 

como dizia Antoine Saint-Exupéry: ―O amor é o processo em que você me mostra o caminho 

de retorno a mim mesmo‖. 

A palavra amor é muito limitada para expressar a totalidade do seu significado e, por 

isso, ao procurarmos conceituar o sentimento, é inevitável que o limitemos. 

O amor é muito mais que o encontro de dois corpos, muito mais que a união entre duas 

pessoas. É a própria consciência da Existência: a crença nas forças divinas, que cuidam de 

todo o universo e que nos levam um ao outro, com a mesma fluidez com que aproximam uma 

nuvem de uma montanha, que nos proporcionam uma força sobre-humana, que dão energia ao 

vento, ao mar e à chuva e que nos tornam grandes como pinheiros gigantescos. 
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No amor seguimos um caminho, realizando uma história, cujo final, apesar de todo 

nosso conhecimento, só vamos saber quando a completarmos. 

A única certeza que temos é a de que o amor é uma condição inerente ao ser humano. 

Assim como a flor emana o seu perfume, o homem e a mulher naturalmente exalam o amor. 

Isso é tão inevitável quanto é impossível proibir a terra molhada de desprender o seu cheiro. 

 

Texto 2: “Felicidade Clandestina” 

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha 

um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia 

os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança 

devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria.  

Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um 

livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima 

era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. 

Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como ―data natalícia‖ e ―saudade‖.  

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas 

com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente 

bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu 

sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia: 

continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia.  

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura 

chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de 

Monteiro Lobato.  

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-

o, dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua 

casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.  

Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu 

nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam.  

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado 

como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me 

que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. 

Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu 

recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de 

Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias 
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seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei 

pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.  

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era 

tranqüilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o 

coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu 

voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do ―dia 

seguinte‖ com ela ia se repetir com meu coração batendo.  

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, 

enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela 

me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: 

como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra.  

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela 

dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o 

emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob 

os meus olhos espantados.  

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a 

sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela 

menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, 

entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato 

de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme 

surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler!  

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a 

descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de 

perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das 

ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você 

vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim: ―E você fica com o livro por quanto tempo 

quiser.‖ Entendem? Valia mais do que me dar o livro: ―pelo tempo que eu quisesse‖ é tudo o 

que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer.  

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. 

Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando 

bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o 

peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava 

quente, meu coração pensativo.  

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o 
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susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui 

passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde 

guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades 

para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina 

para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor 

em mim. Eu era uma rainha delicada.  

As vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, 

em êxtase puríssimo.  

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. 

 

Texto 3: “Tentação” 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor – a cabeça da menina flamejava. Sentada nos 

degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no 

ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia 

de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava confirmado na mão. Que fazer de 

uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua 

deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruiva era uma revolta 

involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma 

cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às duas 

horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um 

amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A 

possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina acompanhando uma 

senhora, encarnada na figura de um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sobre sua 

fatalidade. Era um basset ruivo. Lá vinha ele trotando, a frente de sua dona, arrastando seu 

comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmados. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante 

dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a 

menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela 

olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço 
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sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e 

continuou a fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos.  

Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram 

rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se, 

com urgência, com encabulamento, surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a 

criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos 

esgotos secos – lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 

profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, 

cedendo talvez a gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela 

fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona estava impaciente sobre o guarda-sol. O basset ruivo afinal despregou-se da 

menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez 

que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou com os olhos pretos que mal 

acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina.  

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. 

 

Texto 4: “Substância” 

Maria Exita era a para se separar limpa e sem jaças, por cima da vida; e de ninguém. 

Nela homem nenhum tocava. 

Sem embargo de que, êle, a queria, para si, sempre por sempre. 

E, ela, havia de gostar dêle, também, tão certamente. 

Mas, no embaraço de inconstantes horas — às esperanças velhas e desanimações 

novas — de entre-momentos. Passava por lá, sem paz de vê-la, tinha um modo mordido de a 

admirar, mais ou menos de longe. Ela, no seu assento raso, quando não de pé, trabalhando a 

mãos ambas. Servia o polvilho — a ardente espécie singular, secura límpida, material arenoso 

— a massa daquele objeto. Ou, o que vinha ainda molhado, friável, macio, grudando-se em 

seus belos braços, branqueando-os até para cima dos cotovelos. Mas que, tôda-a-vida, de 
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solsim brilhava: os raios reflexos, que os olhos de Sionésio não podiam suportar, machucados, 

tanto valesse olhar para o céu e encarar o próprio sol. 

As muitas semanas castigavam-no, amiúde nem conseguia dormir, o que era êle 

mesmo contra êle mesmo, consumição de paixão, romance feito. De repente, na madrugada, 

animava-se a vigiar os ameaços de chuva, erguia-se aos brados, acordando a todos: — 

―Apanhar polvilho! Apanhar polvilho!...‖ Corriam, em confusão de alarme, reunindo sacos, 

gamelas, bacias, para receber o polvilho posto ao ar, nas lajes, onde, no escuro da noite, era a 

única coisa a afirmar-se, como um claro de lagoa d'água, rodeado de criaturas estremunhadas 

e aflitas. Mal podia divisá-la, no polvoroso, mas contentava-o sua proximidade viva, quente 

presença, aliviando-o. Escutou que dela falassem:—―Se não é que, no que não espera, a mãe 

ainda amanhece por ela... Ou a senhora madrinha...‖ Salteou-se. Sem ela, de que valia a 

atirada trabalheira, o sobreesfôrço, crescer os produtos, aumentar as terras? Vê-la, quando em 

quando. A ela — a única Maria no mundo. Nenhumas outras mulheres, mais, no repousado; 

nenhuma outra noiva, na distância. Devia, então, pegar a prova ou o desengano, fazer a ação 

de a ter, na sisuda coragem, botar beiras em seu sonho. Se conversasse primeiro com a 

Nhatiaga? — achava, estapeou aquêle pensamento contra a testa. Não receava a recusação. 

Consigo forcejava. Queria e não podia, dar volta a uma coisa. Os dias iam. Passavam as 

coisas, pretextadas. Que temia, pois, que não sabia que temesse? Por vez, pensou: era, ele 

mesmo, são? Tinha por onde a merecer? Olhava seus próprios dedos, seus pulsos, passava 

muito as mãos no rosto. A diverso tempo, dava o bravo: tinha raiva a ela. Tomara a ele que 

tudo ficasse falso, fim. Poder se desentregar da ilusão, mudar de parecer, pagar sossego, 

cuidar só dos estritos de sua obrigação, desatinada. Mas, no disputar do dia, criava as agonias 

da noite. Achou-se em lágrimas, fiel. Por que, então, não dizia hás nem eis, andava de mente 

tropeçada, pubo, assuntando o conselho, em deliberação tão grave - assim de cão para luar? 

Mas não podia. Mas veio. 

A hora era de nada e tanto; e ela era sempre a espera. Afoito, ele lhe perguntou: — 

―Você tem vontade de confirmar o rumo de sua vida?‖ — falando-lhe de muito coração. — 

―Só se fôr já...‖ — e, com a resposta, ela riu clara e quentemente, decerto que sem a 

propositada malícia, sem menospreço. Devia de ter outros significados o rir, em seus olhos 

sacis. 

Mas, de repente, êle se estremeceu daquelas ouvidas palavras. De um susto vindo de 

fundo: e a dúvida. Seria ela igual à mãe?— surpreendeu-se mais. Se a beleza dela - a frutice, 

da pele, tão fresca, viçosa — só fôsse por um tempo, mas depois condenada a engrossar e se 

escamar, aos tortos e roxos, da estragada doença? - o horror daquilo o sacudia. Nem aguentou 
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de mirar, no momento, sua preciosa formosura, traiçoeira. Mesmo, sem querer, entregou os 

olhos ao polvilho, que ofuscava, na laje, na vez do sol. Ainda que por instante, achava ali um 

poder, contemplado, de grandeza, dilatado repouso, que desmanchava em branco os rebuliços 

do pensamento da gente, atormentantes. 

A alumiada surprêsa. 

Alvava. 

Assim; mas era também o exato, grande, o repentino amor-o acima. Sionésio olhou 

mais, sem fechar o rosto, aplicou o coração, abriu bem os olhos. Sorriu para trás. Maria Exita. 

Socorria-a a linda claridade. Ela – ela! Êle veio para junto. Estendeu também as mãos para o 

polvilho – solar e estranho: o ato de quebrá-lo era gostoso, parecia um brinquedo de menino. 

Todos o vissem, nisso, ninguém na dúvida. E seu coração se levantou. –―Você, Maria, 

quererá, a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você, comigo, vem e vai?‖ Disse, e 

viu. O polvilho, coisa sem fim. Ela tinha respondido : – ―Vou, demais.‖ Desatou um sorriso. 

Êle nem viu. Estavam lado a lado, olhavam para a frente. Nem viam a sombra da Nhatiaga, 

que quieta e calada, lá, no espaço do dia. 

Sionésio e Maria Exita — a meios-olhos, perante o refulgir, o todo branco. Acontecia 

o não-fato, o não-tempo, silêncio em sua imaginação. Só o um – e-outra, um em-si-juntos, o 

viver em ponto sem parar, coraçãomente: pensamento, pensamôr. Alvor. Avançavam, 

parados, dentro da luz, como se fosse no dia de Todos os Pássaros. 
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ANEXO 2 – Questionário avaliadores foregrounding 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA 
APLICADA 

 
Este é um estudo sobre leitura. Estamos interessados na sua resposta a um texto, 
portanto, não há respostas certas ou erradas. O questionário destina-se a fins 
acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e espontânea. 
 
1. Por favor, leia o texto abaixo: 
 

(1) Certamente cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, refletiu sobre o 
amor. (2) Essa energia que movimenta toda a humanidade, muito mais preciosa que o 
ouro, e de cuja existência às vezes se duvida. (3) É procurada nos outros, em nós mesmos, 
nos livros e, quando não é encontrada, leva à dolorosa sensação de solidão.  

(4) Comecemos nossa reflexão vendo o que “não é amor”. (5) Há uma confusão 
muito grande entre o amor verdadeiro e um produto similar, chamado ‘amor de troca’, 
uma conduta usada como moeda, para dar direito a cobrar determinados 
comportamentos dos companheiros. (6) Exemplo típico disso é a eterna cobrança: “Eu 
sempre cuidei de você, agora que preciso não o tenho comigo”.  

(7) O amor é uma energia que cresce dentro de nós e nos convida a estar com o 
outro. (8) Quando estamos em estado de amor, torna-se inevitável agirmos de forma 
amorosa. (9) Portanto, o outro, no fundo, faz-nos um favor ao se deixar amar por nós. 

(10) O amor não é um convite à infelicidade. (11) Quando, numa relação, as pessoas 
se sentem amarguradas, convém refletir cuidadosamente, pois o amor é uma energia 
que impulsiona para a vida. (12) Quando estamos amando alguém, sentimo-nos vivos e 
em sintonia com o Universo. 

(13) Amar não é viver assustado, procurando adivinhar o que o parceiro quer, para 
obter sua aprovação, ou temendo o seu mau humor. (14) O sentimento do amor nos 
dignifica e nos dá a verdadeira dimensão do nosso valor; faz-nos sentir que pertencemos 
à raça humana e que não somos simplesmente meros complementos um do outro.  

(15) Amar não é ficar parado, como um rei, esperando que o outro, pelo fato de 
estar sendo amado, sinta-se devedor de nosso sentimento. (16) O amor nos proporciona 
uma sensação de gratidão para com a existência; um sentimento de ser abençoado pela 
dádiva divina. (17) E, em retribuição, somos levados a cuidar desse amor. 

(18) Amar não é simplesmente ter desejo sexual que, apesar de ser algo incrível, 
não é o único elemento do amor. (19) As pessoas que vêem o amor como algo puramente 
genital geralmente acabam por empobrecê-lo. 

(20) Amar é uma viagem a ser feita com alguém, na qual, ao mesmo tempo em que 
desfrutamos dessa entrega, desvendamos os mistérios que ela nos apresenta a cada 
momento. 

(21) O amor é uma força que nos leva a enfrentar todos os nossos medos, criados 
desde as primeiras experiências dolorosas de aproximação. (22) Torna-nos corajosos e 
ousados, prontos a desafiar o tédio e o comodismo, a enfrentar o desafio do cotidiano, 
sem deixá-lo transformar-se em rotina. (23) Proporciona-nos uma postura de aprendiz, 
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concedendo-nos a suprema compreensão de que, quando somos levados pelo impulso 
do amor, realizamos algo. (24) No amor, não estamos nos submetendo ao outro, mas sim 
obedecendo às ordens do sábio que existe dentro de nossos corações. 

(25) O amor nos dá coragem para enfrentarmos todas as mensagens negativas 
ouvidas na infância, do tipo “homem não presta”, “mulher é complicada”, “casamento só 
traz sofrimento”, que poluem nossos pensamentos. (26) Não podemos exigir a perfeição 
do ser amado, pois, como diz Aristóteles: “O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, 
posto que a função do amor é levar o ser humano { perfeição”.  

(27) O amor é um convite a estar com o outro, porque, como diz Francesco 
Alberoni: “É um estado nascente de um movimento a dois; é um querer estar 
compartilhando alegrias e dores, problemas e soluções com o ser amado”. 

(28) O amor leva-nos a respeitar a nossa própria individualidade e a do outro, pois, 
como diz Rajneesh: “Viver é como o ciclo respiratório. (29) Na inspiração entra-se em 
contato consigo próprio, é o estar só, é o momento em que se carrega o coração de 
energia, é a maturação do feto, a preparação do botão de rosa. (30) E na expiração dá-se o 
encontro, o desabrochar do amor, o renascimento com o outro, o ‘ser’ com o outro. (31) A 
respiração não é possível sem os dois movimentos. (32) Precisamos da inspiração tanto 
quanto da expiração.” 

(33) O amor é a força que nos torna guerreiros, sem revolta, pois, como dizia Eric 
Fromm: “Amar é comprometer-se sem garantias; entregar-se completamente, com a 
esperança de que o nosso amor produza amor na pessoa amada”. 

(34) O amor é uma viagem para dentro de nós, na busca de respostas que nos 
revelem o que não está certo conosco, mesmo que o outro esteja sendo desleixado com 
nosso amor. (35) Porque, como dizia Antoine Saint-Exupéry: “O amor é o processo em que 
você me mostra o caminho de retorno a mim mesmo”. 

(36) A palavra amor é muito limitada para expressar a totalidade do seu 
significado e, por isso, ao procurarmos conceituar o sentimento, é inevitável que o 
limitemos. 

(37) O amor é muito mais que o encontro de dois corpos, muito mais que a união 
entre duas pessoas. (38) É a própria consciência da Existência: a crença nas forças divinas, 
que cuidam de todo o universo e que nos levam um ao outro, com a mesma fluidez com 
que aproximam uma nuvem de uma montanha, que nos proporcionam uma força sobre-
humana, que dão energia ao vento, ao mar e à chuva e que nos tornam grandes como 
pinheiros gigantescos. 

(39) No amor seguimos um caminho, realizando uma história, cujo final, apesar de 
todo nosso conhecimento, só vamos saber quando a completarmos. 

(40) A única certeza que temos é a de que o amor é uma condição inerente ao ser 
humano. (41) Assim como a flor emana o seu perfume, o homem e a mulher naturalmente 
exalam o amor. (42) Isso é tão inevitável quanto é impossível proibir a terra molhada de 
desprender o seu cheiro. 
 
2. O texto que você acabou de ler está dividido em segmentos. Indique na tabela, se você 
achar que elas existem, marcas textuais que chamaram sua atenção quando da leitura de 
cada um dos segmentos. Para tanto, coloque um X para a ocorrência de cada marca 
de acordo com a seguinte classificação (a classificação não é excludente):  
 fonéticas (aliterações, por exemplo) 
 sintático-gramaticais (inversões sintáticas, repetições, por exemplo)  
 semânticas (metáforas, neologismos, por exemplo). 
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SEGMENTOS Fonética Sintático-Gramatical Semântica 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25     
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
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3. Agora, classifique o texto de acordo com sua qualidade literária, marcando o número 
que melhor corresponde à sua opinião. Esse texto é: 
 
 

Não-literário 1 2 3 4 5 Literário 

 

Irritante 1 2 3 4 5 Prazeroso 

 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 3 – Tabelas análise de foregrounding 

 

Tabela 14 – FG em “Afinal, o que é amor?” 

SEGMENTOS 
NÍVEIS 

FONÉTICO SINTÁTICO-GRAMATICAL SEMÂNTICO 

1    

2   X 

3 X   

4    

5    

6    

7   X 

8    

9    

10   X 

11    

12    

13    

14    

15    

16 X   

17   X 

18    

19    

20   X 

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27   X 

28   X 

29   X 

30   X 

31    

32    

33   X 

34   X 

35   X 

36    

37    

38   X 

39   X 

40    

41   X 

42   X 
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Tabela 15 – FG em “Felicidade Clandestina” 

SEGMENTOS 
NÍVEIS 

FONÉTICO SINTÁTICO-GRAMATICAL SEMÂNTICO 

1 X X  

2 X X  

3 X   

4 X   

5  X  

6 X X  

7 X  XX 

8  X X 

9    

10    

11 X   

12  X  

13    

14  X XX 

15    

16  X XXXX 

17    

18    

19 X X XXXX 

20   X 

21    

22    

23    

24   XXX 

25  X XXX 

26  XX X 

27  X XX 

28  X  

29   X 

30  XX XX 

31  X  

32  X  

33  X  

34  X XXXX 

35  X X 

36  X X 

37  XX  

38    

39    

40   XXX 

41   X 

42   XXX 

43    

44   XX 

45    

46   X 
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47   X 

48    

49   XX 

50 X XX XXX 

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63  X XXX 

64    

65   XX 

66  X  

67 X  XXX 

68   XXXX 

69    

70  X  

71  X XX 

72  X XXX 

73  X XXX 

74   X 

75   XXXX 
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Tabela 16 – FG em “Tentação” 

SEGMENTOS 
NÍVEIS 

FONÉTICO SINTÁTICO-GRAMATICAL SEMÂNTICO 

1  XX  

2   XXX 

3  X XXXX 

4   XX 

5  X  

6  X XX 

7   XX 

8  XXX XX 

9  X  

10   XXX 

11   XX 

12   XXX 

13   X 

14   X 

15   XX 

16   XXX 

17  X XXX 

18  X XXX 

19   XX 

20  XXX XX 

21   X 

22   X 

23  XX X 

24  X  

25  X XX 

26  X XX 

27    

28    

29   XXX 

30    

31   X 

32  XX XXX 

33  X X 

34  X  

35    

36  X XXX 

37  XXX XXX 

38   XXXX 

39 X XXX XXX 

40   X 

41   XXX 

42  X X 

43  X XXX 

44  XX XX 

45    

46 XX  XXX 
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47   XXXX 

48   X 

49  X X 

50  XX X 
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Tabela 17 – FG em “Substância” 

SEGMENTOS 
NÍVEIS 

FONÉTICO SINTÁTICO-GRAMATICAL SEMÂNTICO 

1 XX XXXX XX 

2 X XX  

3 XXXX XX XX 

4 X XX X 

5 X XXXX XXX 

6 XXXX XX XXX 

7 X XXX X 

8 XXX XXX XXX 

9 XXXX X XX 

10 XXXX XX XXXX 

11 XX XX XXX 

12 X XXX X 

13 XXX X XXX 

14  X XXX 

15 XXX XX XXXX 

16 X X X 

17 XX X XXX 

18 X XXXX X 

19 XX XXX XX 

20 XXX XXX XX 

21 XX XX XXXX 

22 X XX XXXX 

23 XXX X XX 

24 X XX X 

25 X XX XX 

26 XX X XX 

27 X XXX XX 

28 X XXXX XX 

29 XX XX XX 

30    

31 X   

32 XXX XX XX 

33 XXXX XX X 

34 XXX XXX XXX 

35 XXX X XXXX 

36  XX XX 

37 XX XX XXXX 

38  X X 

39  XX XX 

40 XXX X XXX 

41 X XXX XXX 

42 X XX XXX 

43 X X XXXX 

44 X XX X 

45 X X XX 

46    
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47  X XXXX 

48 X XX XXX 

49 X XX XXX 

50 X XX XXXX 

51 XXX XX XX 

52 XXX XX XX 

53 X XXXX XX 

54  X XXX 

55 X X XXXX 

56 XX XX X 

57 XX XXX XXX 

58 XX XXXX X 

59 X XX X 

60 X X XXX 

61 XX X X 

62 XXX  XXX 

63 XXX XXXX XX 

64 XXXX X XX 

65  XX XX 

66 X XX XXX 

67  X XX 

68  X XXX 

69  XX X 

70 X X  

71 X XXX XXX 

72 XX XXXX XXX 

73 XX XXX XXX 

74 XXXX XXXX XXXX 

75 X XX XX 

76 X XX XXXX 
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ANEXO 4 – Tradução “Questionário de História de Leitura” (TONKONOGY, 2001) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA 
 

Este estudo é sobre leitura. Estamos interessados no seu histórico como leitor. Não há, 
portanto, respostas certas ou erradas. O questionário destina-se a fins acadêmicos e é 
anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e espontânea. 
 

1. Complete com suas informações: 

 

Universidade: _____________________________________________ 
Curso: ________________________________________   Período: _____________ 
Sexo: __________________________________________               Idade: ______________ 
 

2. Por favor, leia atentamente cada pergunta. Os quadrados correspondem a uma 
gradação do negativo para o positivo. Coloque um X no quadrado que se aproxima 
mais da sua realidade. Por favor, NÃO DEIXE NENHUM ITEM EM BRANCO e marque 
somente UM quadrado por item. 

 
 Sobre sua experiência de leitura na infância (até os 10 anos): 

 
a) Com que frequência seus familiares liam poesias ou histórias para você? 

 
Nunca                        Todos os dias 

 
b) Quando seus familiares liam poesias ou histórias para você, eles gostavam de 

fazer essa atividade? 
 

Nem um pouco                        Muito 
 

c) Quando seus familiares liam poesias ou histórias para você, o quanto essa 
leitura influenciava a relação entre vocês (por exemplo, passavam a brincar de 
forma diferente ou falar mais com você)? 

 
d) Com que frequência você lia poesias ou histórias? 

 
e) Você gostava de ler poesias ou histórias? 

 
f) O quanto essa atividade influenciava você (por exemplo, quanto modificava sua 

maneira de brincar ou falar)? 
 

g) Com que frequência seus familiares liam poesia ou histórias? 
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h) Quando eles liam esses textos, o quanto eles demonstravam gostar desta 
atividade? 

 
i) O quanto essa atividade os influenciava (por exemplo, o quanto seus familiares 

modificavam a maneira deles falarem ou o que sentiam)? 
 

j) Com que frequência seus familiares o(a) encorajavam a ler poesia, histórias ou 
livros? 
 

k) Com que frequência seus familiares sugeriam a leitura de poesias, histórias ou 
livros? 
 

l) Com que frequência você recebia livros como presente? 
 

 Sobre sua experiência de leitura na adolescência (durante o Ensino 
Médio): 
 

a) Com que frequência você lia poesias, histórias ou livros? 
 

b) Você gostava de ler poesias, histórias ou livros nesse período? 
 

c) O quanto essa atividade influenciava você (por exemplo, quanto modificava sua 
maneira de brincar ou falar)? 

 
d) Com que frequência seus familiares te encorajavam a ler poesia, histórias ou 

livros? 
 

e) Com que frequência seus familiares sugeriam leitura de poesias, histórias ou 
livros? 

 
f) Com que frequência você recebia livros como presente? 

 
 Sobre sua experiência atual de leitura: 

 

a) No meu lazer, leio poesias, contos e romances com frequência. 
 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo 
algum 

 
b) Eu me divirto quando leio poesias, contos e romances por conta própria. 

 
c) Quando leio poesias, contos e romances por conta própria, essa atividade me 

torna mais alerta a aspectos da minha vida que geralmente ignoro. 
 

d) Quando leio poesias, contos e romances por conta própria, essa atividade 
influencia minha escolha de leituras futuras.  

 
e) Quando leio poesias, contos e romances por conta própria, essa atividade 

influencia as escolhas sobre que falo. 
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f) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação. 
 

g) Eu me divirto quando tenho que ler um poesia, conto ou romance para alguma 
matéria na faculdade. 

 
h) Quando leio poesias, contos e romances por obrigação, essa atividade me 

torna mais alerta a aspectos da minha vida que geralmente ignoro. 
 

i) Quando leio poesias, contos e romances por obrigação, essa atividade 
influencia minha escolha de leituras futuras. 

 
j) Quando leio poesias, contos e romances por obrigação, essa atividade influencia 

as escolhas sobre que falo. 
 

k) Leio poesias, contos e livros para descansar e relaxar. 
 

l) Eu me divirto quando leio poesias, contos e livros para descansar e relaxar. 
 

m) Quando leio poesias, contos e livros para descansar e relaxar, essa atividade me 
torna mais alerta a aspectos da minha vida que geralmente ignoro. 

 
n) Quando leio poesias, contos e livros para descansar e relaxar, essa atividade 

influencia minha escolha de leituras futuras. 
 

o) Quando leio poesias, contos e livros para descansar e relaxar, essa atividade 
influencia as escolhas sobre que falo. 

 
p) Leio poesias, contos e livros quando estou tenso(a). 

 
q) Quando estou tenso(a), me sinto melhor quando leio poesias, contos e livros.  

 
r) Quando leio poesias, contos e livros quando estou tenso(a), essa atividade me 

torna mais alerta a aspectos da minha vida que geralmente ignoro. 
 

s) Quando leio poesias, contos e livros quando estou tenso(a), essa atividade 
influencia minha escolha de leituras futuras. 

 
t) Quando leio poesias, contos e livros quando estou tenso(a), essa atividade 

influencia o que falo. 
 

u) Leio poesias, contos e livros para entender melhor aspectos históricos e 
culturais. 

 
v) Eu me divirto quando leio poesias, contos e livros para entender melhor 

aspectos históricos e culturais. 
 

w) Quando leio poesias, contos e livros para entender melhor aspectos históricos e 
culturais, essa atividade me torna mais alerta a aspectos da minha vida que 
geralmente ignoro. 
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x) Quando leio poesias, contos e livros para entender melhor aspectos históricos e 
culturais, essa atividade influencia minha escolha de leituras futuras. 

 
y) Quando leio poesias, contos e livros para entender melhor aspectos históricos e 

culturais, essa atividade influencia o que falo. 
 

z) Tenho muitos livros de poesia, contos e romances em casa. 
 

aa) Costumo ler poesia, contos e romances na Internet. 
 

bb) Eu me considero um(a) especialista em estudos literários. 
 

cc) Pretendo estudar mais sobre Literatura. 
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ANEXO 5 – Questionário final “lazer” 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA 
 

Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. O questionário destina-se a 
conhecer sua reação ao texto. Tem fins acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e 
espontânea. 
 
1. De forma que essa atividade possa ser o mais prazerosa possível, peço que leia o texto quando 
julgar mais apropriado e onde for mais confortável para você. Contudo, é importante que você 
realize esta atividade individualmente, sem o auxílio de qualquer pessoa ou qualquer material. 

 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor – a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de 

sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como 

se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o 

queixo que se apoiava confirmado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem 

palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser 

ruiva era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente 

uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às duas horas. O 

que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já 

habituado, apertando-a contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade 

de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina acompanhando uma senhora, encarnada na figura de 

um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sobre sua fatalidade. Era um basset ruivo. Lá vinha ele 

trotando, a frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmados. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua 

língua vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 

viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 

fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer 

tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos.  

Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não 

havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se, com urgência, com 

encabulamento, surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. 

E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos – lá estava uma 
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menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. 

Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez a gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma 

mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona estava impaciente sobre o guarda-sol. O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 

sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 

compreenderiam. Acompanhou com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os 

joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina.  

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. 

 

2. Agora leia as frases abaixo e responda às perguntas colocando um X no quadrado que mais se 
aproximar à sua opinião. Exemplo: 

Este texto é lindo. 

Não concordo                           Concordo 
 

Nesse caso, como marquei um X bem próximo de “Não concordo”, é que discordo plenamente com 
a afirmativa, ou seja, realmente acho este texto feio, nem um pouco lindo. 

 

Agora é a sua vez! Por favor, NÃO DEIXE NENHUM ITEM EM BRANCO e marque somente UM quadrado 
por item.  

 

a) Fiquei profundamente imerso(a) na leitura. 
Não concordo                        Concordo 
 

b) Fiquei confuso(a) ao ler o texto. 
Não concordo                        Concordo 
 

c) Fiquei satisfeito(a) ao ler este texto. 
Não concordo                        Concordo 
 

d) A leitura deste texto foi desafiante. 
Não concordo                        Concordo 
 

e) Foi fácil ler o texto. 
Não concordo                        Concordo 

 
f) Não me concentrei totalmente na leitura. 

Não concordo                        Concordo 
 

g) Não tive problemas em entender o texto. 
Não concordo                        Concordo 
 

h) Não achei a leitura deste texto prazerosa. 
Não concordo                        Concordo 
 

i) A leitura deste texto foi provocadora. 
Não concordo                        Concordo 
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j) A leitura do texto foi clara e compreensível. 
Não concordo                        Concordo 
 

k) Nada dispersou a minha atenção durante a leitura. 
Não concordo                        Concordo 
 

l) Não me perdi durante a leitura. 
Não concordo                        Concordo 
 

m) A leitura foi divertida. 
Não concordo                        Concordo 
 

n) Achei este texto banal. 
Não concordo                        Concordo 
 

o) Achei este texto muito complicado de ler e entender. 
Não concordo                        Concordo 
 
3. Agora complete com suas informações: 
 
Universidade: _____________________________________________ 
Curso: ________________________________________   Período: _____________ 
Sexo: __________________________________________               Idade: ______________ 
 

 

3.1. Quantos livros você leu por prazer no semestre passado? 

(   ) Nenhum 

(   ) 1 ou 2 

(   ) 3 ou 4 

(   ) mais de 5 

 

3.2. Quantos livros você teve que ler por obrigação no semestre passado? 

(   ) Nenhum 

(   ) 1 ou 2 

(   ) 3 ou 4 

(   ) mais de 5 

 

3.3. Coloque um X no quadrado que se aproxima mais da sua realidade.  

 SOBRE SUA EXPERIÊNCIA ATUAL DE LEITURA: 
 

a) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
b) Acho divertido ler uma poesia, conto ou romance para alguma matéria na faculdade. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

c) Leio poesias, contos e romances com o intuito de entender melhor aspectos históricos e 
culturais. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

d) Gosto de ler poesias, contos e romances para entender melhor aspectos históricos e culturais. 
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Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

e) Leio poesias, contos e romances com frequência nas minhas horas de folga. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
f) Quando leio poesias, contos e romances fico mais alerta para aspectos da minha vida que 

geralmente ignoro. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
g) Minha leitura de poesias, contos e romances influencia minhas outras escolhas de leituras.  

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

h) As poesias, contos e romances que leio influenciam o assunto sobre o que falo. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
i) A leitura de poesias, contos e romances alivia minha tensão. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
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ANEXO 6 – Questionário final “obrigação” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA 
 

Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. O questionário destina-se a 
conhecer sua reação ao texto. Tem fins acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e 
espontânea. 
 
1. Por favor, leia o texto abaixo.  

 

Maria Exita era a para se separar limpa e sem jaças, por cima da vida; e de ninguém. Nela homem 

nenhum tocava. 

Sem embargo de que, êle, a queria, para si, sempre por sempre. 

E, ela, havia de gostar dêle, também, tão certamente. 

Mas, no embaraço de inconstantes horas — às esperanças velhas e desanimações novas — de 

entre-momentos. Passava por lá, sem paz de vê-la, tinha um modo mordido de a admirar, mais ou menos 

de longe. Ela, no seu assento raso, quando não de pé, trabalhando a mãos ambas. Servia o polvilho — a 

ardente espécie singular, secura límpida, material arenoso — a massa daquele objeto. Ou, o que vinha 

ainda molhado, friável, macio, grudando-se em seus belos braços, branqueando-os até para cima dos 

cotovelos. Mas que, tôda-a-vida, de solsim brilhava: os raios reflexos, que os olhos de Sionésio não podiam 

suportar, machucados, tanto valesse olhar para o céu e encarar o próprio sol. 

As muitas semanas castigavam-no, amiúde nem conseguia dormir, o que era êle mesmo contra êle 

mesmo, consumição de paixão, romance feito. De repente, na madrugada, animava-se a vigiar os ameaços 

de chuva, erguia-se aos brados, acordando a todos: — “Apanhar polvilho! Apanhar polvilho!...” Corriam, 

em confusão de alarme, reunindo sacos, gamelas, bacias, para receber o polvilho posto ao ar, nas lajes, 

onde, no escuro da noite, era a única coisa a afirmar-se, como um claro de lagoa d'água, rodeado de 

criaturas estremunhadas e aflitas. Mal podia divisá-la, no polvoroso, mas contentava-o sua proximidade 

viva, quente presença, aliviando-o. Escutou que dela falassem:—“Se não é que, no que não espera, a mãe 

ainda amanhece por ela... Ou a senhora madrinha...” Salteou-se. Sem ela, de que valia a atirada trabalheira, 

o sobreesfôrço, crescer os produtos, aumentar as terras? Vê-la, quando em quando. A ela — a única Maria 

no mundo. Nenhumas outras mulheres, mais, no repousado; nenhuma outra noiva, na distância. Devia, 

então, pegar a prova ou o desengano, fazer a ação de a ter, na sisuda coragem, botar beiras em seu sonho. 

Se conversasse primeiro com a Nhatiaga? — achava, estapeou aquêle pensamento contra a testa. Não 

receava a recusação. Consigo forcejava. Queria e não podia, dar volta a uma coisa. Os dias iam. Passavam 

as coisas, pretextadas. Que temia, pois, que não sabia que temesse? Por vez, pensou: era, ele mesmo, são? 

Tinha por onde a merecer? Olhava seus próprios dedos, seus pulsos, passava muito as mãos no rosto. A 

diverso tempo, dava o bravo: tinha raiva a ela. Tomara a ele que tudo ficasse falso, fim. Poder se 

desentregar da ilusão, mudar de parecer, pagar sossego, cuidar só dos estritos de sua obrigação, 

desatinada. Mas, no disputar do dia, criava as agonias da noite. Achou-se em lágrimas, fiel. Por que, então, 
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não dizia hás nem eis, andava de mente tropeçada, pubo, assuntando o conselho, em deliberação tão grave 

- assim de cão para luar? Mas não podia. Mas veio. 

A hora era de nada e tanto; e ela era sempre a espera. Afoito, ele lhe perguntou: — “Você tem 

vontade de confirmar o rumo de sua vida?” — falando-lhe de muito coração. — “Só se fôr já...” — e, com a 

resposta, ela riu clara e quentemente, decerto que sem a propositada malícia, sem menospreço. Devia de 

ter outros significados o rir, em seus olhos sacis. 

Mas, de repente, êle se estremeceu daquelas ouvidas palavras. De um susto vindo de fundo: e a 

dúvida. Seria ela igual à mãe?— surpreendeu-se mais. Se a beleza dela - a frutice, da pele, tão fresca, viçosa 

— só fôsse por um tempo, mas depois condenada a engrossar e se escamar, aos tortos e roxos, da 

estragada doença? - o horror daquilo o sacudia. Nem aguentou de mirar, no momento, sua preciosa 

formosura, traiçoeira. Mesmo, sem querer, entregou os olhos ao polvilho, que ofuscava, na laje, na vez do 

sol. Ainda que por instante, achava ali um poder, contemplado, de grandeza, dilatado repouso, que 

desmanchava em branco os rebuliços do pensamento da gente, atormentantes. 

A alumiada surprêsa. 

Alvava. 

Assim; mas era também o exato, grande, o repentino amor-o acima. Sionésio olhou mais, sem 

fechar o rosto, aplicou o coração, abriu bem os olhos. Sorriu para trás. Maria Exita. Socorria-a a linda 

claridade. Ela – ela! Êle veio para junto. Estendeu também as mãos para o polvilho – solar e estranho: o ato 

de quebrá-lo era gostoso, parecia um brinquedo de menino. Todos o vissem, nisso, ninguém na dúvida. E 

seu coração se levantou. –“Você, Maria, quererá, a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você, 

comigo, vem e vai?” Disse, e viu. O polvilho, coisa sem fim. Ela tinha respondido : – “Vou, demais.” Desatou 

um sorriso. Êle nem viu. Estavam lado a lado, olhavam para a frente. Nem viam a sombra da Nhatiaga, que 

quieta e calada, lá, no espaço do dia. 

Sionésio e Maria Exita — a meios-olhos, perante o refulgir, o todo branco. Acontecia o não-fato, o 

não-tempo, silêncio em sua imaginação. Só o um – e-outra, um em-si-juntos, o viver em ponto sem parar, 

coraçãomente: pensamento, pensamôr. Alvor. Avançavam, parados, dentro da luz, como se fosse no dia de 

Todos os Pássaros. 

 

2. Agora leia as frases abaixo e responda às perguntas colocando um X no quadrado que mais se 
aproximar à sua opinião. Exemplo: 

Este texto é lindo. 

Não concordo                           Concordo 
 

Nesse caso, como marquei um X bem próximo de “Não concordo”, é que discordo plenamente com 
a afirmativa, ou seja, realmente acho este texto feio, nem um pouco lindo. 

 

Agora é a sua vez! Por favor, NÃO DEIXE NENHUM ITEM EM BRANCO e marque somente UM quadrado 
por item.  

 

p) Fiquei profundamente imerso(a) na leitura. 
Não concordo                        Concordo 
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q) Fiquei confuso(a) ao ler o texto. 
Não concordo                        Concordo 
 

r) Fiquei satisfeito(a) ao ler este texto. 
Não concordo                        Concordo 
 

s) A leitura deste texto foi desafiante. 
Não concordo                        Concordo 
 

t) Foi fácil ler o texto. 
Não concordo                        Concordo 

 
u) Não me concentrei totalmente na leitura. 

Não concordo                        Concordo 
 

v) Não tive problemas em entender o texto. 
Não concordo                        Concordo 
 

w) Não achei a leitura deste texto prazerosa. 
Não concordo                        Concordo 
 

x) A leitura deste texto foi provocadora. 
Não concordo                        Concordo 
 

y) A leitura do texto foi clara e compreensível. 
Não concordo                        Concordo 
 

z) Nada dispersou a minha atenção durante a leitura. 
Não concordo                        Concordo 
 

aa) Não me perdi durante a leitura. 
Não concordo                        Concordo 
 

bb) A leitura foi divertida. 
Não concordo                        Concordo 
 

cc) Achei este texto banal. 
Não concordo                        Concordo 
 

dd) Achei este texto muito complicado de ler e entender. 
Não concordo                        Concordo 
 
3. Agora complete com suas informações: 
Universidade: _____________________________________________ 
Curso: ________________________________________   Período: _____________ 
Sexo: __________________________________________               Idade: ______________ 
 

3.1. Quantos livros você leu por prazer no semestre passado? 

(   ) Nenhum 

(   ) 1 ou 2 

(   ) 3 ou 4 

(   ) mais de 5 

 

3.2. Quantos livros você teve que ler por obrigação no semestre passado? 

(   ) Nenhum 
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(   ) 1 ou 2 

(   ) 3 ou 4 

(   ) mais de 5 

 

3.3. Coloque um X no quadrado que se aproxima mais da sua realidade.  

 SOBRE SUA EXPERIÊNCIA ATUAL DE LEITURA: 
 

j) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
k) Acho divertido ler uma poesia, conto ou romance para alguma matéria na faculdade. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

l) Leio poesias, contos e romances com o intuito de entender melhor aspectos históricos e 
culturais. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

m) Gosto de ler poesias, contos e romances para entender melhor aspectos históricos e culturais. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
n) Leio poesias, contos e romances com frequência nas minhas horas de folga. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

o) Quando leio poesias, contos e romances fico mais alerta para aspectos da minha vida que 
geralmente ignoro. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

p) Minha leitura de poesias, contos e romances influencia minhas outras escolhas de leituras.  
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 

 
q) As poesias, contos e romances que leio influenciam o assunto sobre o que falo. 

Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
 

r) A leitura de poesias, contos e romances alivia minha tensão. 
Se aplica completamente a mim                           Não se aplica a mim de modo algum 
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ANEXO 7 – Variáveis flow distribuídas no questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA 
 

 
Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. O questionário destina-se a 
conhecer sua reação ao texto. Tem fins acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e 
espontânea. 
 
1. Agora leia as frases abaixo e responda às perguntas colocando um X no quadrado que mais se 
aproximar à sua opinião. Exemplo: 

Este texto é lindo. 

Não concordo                           Concordo 
 

Nesse caso, como marquei um X bem próximo de “Não concordo”, é que discordo plenamente com a 
afirmativa, ou seja, realmente acho este texto feio, nem um pouco lindo. 

 

Agora é a sua vez! Por favor, NÃO DEIXE NENHUM ITEM EM BRANCO e marque somente 
UM quadrado por item.  

 
a) Fiquei profundamente imerso(a) na leitura. 

Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

b) Fiquei confuso(a) ao ler o texto. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

c) Fiquei satisfeito(a) ao ler este texto. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

d) A leitura deste texto foi desafiante. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

e) Foi fácil ler o texto. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

f) Não me concentrei totalmente na leitura. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

g) Não tive problemas em entender o texto. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

h) Não achei a leitura deste texto prazerosa. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

i) Esta experiência de leitura foi provocadora. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

j) A leitura do texto foi clara e compreensível. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

k) Nada dispersou a minha atenção durante a leitura. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
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l) Não me perdi durante a leitura. 

Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

m) A leitura foi divertida. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

n) Achei este texto banal. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 

o) Achei este texto muito complicado de ler e entender. 
Não concordo         -2  -1   0   1   2        Concordo 
 
 
 
Legenda 
Rosa – Concentração e foco de atenção 
Para experienciar a sensação de flow, a pessoa deve estar concentrada no desenvolvimento da atividade. O 
foco de atenção deve estar voltado para a atividade em si. Para estar em “flow”, é preciso que se concentre 
na atividade.  
 
Azul – Satisfação / prazer 
A atividade deverá ser definida como prazerosa. A pessoa deve se sentir satisfeita no decorrer da 
atividade para que sinta o flow. Prazer intrínseco da atividade é central para a sensação de flow 
 
Laranja – percepção de controle 
Para experienciar a sensação de flow, a pessoa precisa se sentir no controle da situação. Em outras 
palavras, ela deve perceber que “domina” a atividade. Em pesquisas de flow, percepção de controle é 
definida como o nível de controle que alguém tem sobre o ambiente e sobre suas ações. 
 
Vermelho – Desafios 
O flow só é experienciado se a atividade se apresenta como um desafio. 
 
Verde – superação de desafios/ habilidade 
Contudo, esse desafio deve ser algo superável, ou se cai no enfado ou frustração.  

 


