
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOREGROUNDING E EMOÇÃO: UM ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samantha Nero Santos Machado da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 



2 

 

 
     

    UFRJ 

 

 

 

Foregrounding e emoção: um estudo empírico 

 

 

 

 

 

 

 

Samantha Nero Santos Machado da Silva 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa Interdisciplinar de Linguística 

Aplicada, Faculdade de Letras, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Mestre em Linguística Aplicada, na 

Área de Concentração Discurso e 

Transculturalidade. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Sonia Zyngier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2010 



3 

 

FOREGROUNDING E EMOÇÃO: UM ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

Samantha Nero Santos Machado da Silva 

Orientadora: Profª. Doutora Sonia Zyngier 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação 

em Linguística Aplicada, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do Título de Mestre em Linguística 

Aplicada. 

 

 

Examinada por:  

 

 

________________________________________________________________________ 

Presidente, Professora Doutora Sonia Zyngier – Orientadora 

 

________________________________________________________________________ 

Professor Doutor Luiz Barros Montez – UFRJ 

 

________________________________________________________________________ 

Professora Doutora Maria das Graças de Santana Salgado – UFRRJ 

 

________________________________________________________________________ 

Professora Doutora Silvia Beatriz Alexandra Becher Costa– UFRJ, Suplente 

 

________________________________________________________________________ 

Professora Doutora Adriana Leitão Martins – UFRRJ, Suplente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2010 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silva, Samantha Nero Santos Machado da. 

 Foregrounding e emoção: um estudo empírico/ Samantha Nero 

Santos Machado da Silva. - Rio de Janeiro: UFRJ / Faculdade de Letras, 

2010. 

 xii, 107f.: il.; 31 cm. 

 Orientadora: Sonia Zyngier 

 Dissertação (mestrado) – UFRJ / Faculdade de Letras / Programa 

Interdisciplinar de Lingüística Aplicada, 2010. 

 Referências bibliográficas: f. 90-95. 

 1. Leitura Literária. 2. Foregrounding. 3. Emoção. 4. Empírico. I. 

Zyngier, Sonia. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de 

Letras, Programa Interdisciplinar de Lingüística Aplicada. III. Título. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Amaury e Malu por terem 

me dado todos os subsídios necessários para 

eu ser quem sou hoje. Por terem me ensinado o 

valor da leitura e da educação. Por terem 

continuado a me incentivar a buscar meus 

sonhos, por mais que os mesmos parecessem 

altos demais. Pelo carinho e amor dispensados 

a mim continuamente com o objetivo de me 

verem feliz. 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à Prof.ª Dr.ª Sonia Zyngier por ter me acolhido como sua aluna. Primeiro como 

aluna especial e posteriormente acreditando em meu potencial e me aceitando como sua 

orientanda, mesmo sabendo quão trabalhoso seria o caminho a trilhar. Seu exemplo de 

dedicação, comprometimento e, acima de tudo generosidade tanto acadêmica quanto pessoal, 

me mostraram o tipo de professora que quero ser. Pelas críticas que me tornaram uma pessoa 

muito mais responsável e dedicada.  

Às Prof
as

 Dr.
as

 Heloisa Barbosa e Kátia Tavares pela fundamental contribuição acadêmica 

durante as aulas de Metodologia de Pesquisa que tanto me ajudaram.    

Aos companheiros de pesquisa do grupo REDES que me ensinaram o valor da pesquisa 

colaborativa e do crescimento acadêmico através da troca de experiências. À Natalia Braguez 

pela alegre acolhida no meu primeiro dia como aluna especial e por ter me ensinado os 

primeiros passos na pesquisa. Ao amigo Vander Viana, por ter me ensinado a ser proativa e 

pelas palavras de incentivo e amizade. À Fabiana Fausto, pelos valiosos ensinamentos acerca 

dos princípios básicos da estatística durante o curso sobre SPSS e revisão carinhosa dos meus 

textos. À amiga Suzana Nascimento, pela alegria contagiante com que sempre me recebia 

durante as aulas que tivemos juntas. À amiga Raquel Haua, pela inestimável colaboração na 

revisão e crítica da versão final da minha dissertação, além da paciência e carinho dispensado. 

À querida Juliana Jandre, pelo companheirismo durante o desenvolvimento do nosso 

mestrado, pelo ombro amigo nos momentos difíceis e pelos sorrisos contagiantes nas 

conquistas e ainda pelo exemplo de pesquisadora.   

Aos meus filhos, Adora e Gabriel, pela compreensão em função das ausências e falta de 

tempo. Pelo constante incentivo mesmo que de maneira indireta com carinhos extras quando 



7 

 

me percebiam cansada ou sobrecarregada. Ao meu marido, André, pelo amor, 

companheirismo e paciência. Pela compreensão nas horas difíceis e por ter sempre estado ao 

meu lado.  

Às minhas irmãs, Rachel e Andrea, por serem tão presentes em minha vida e serem a mãe que 

não pude ser nos momentos de ausência para meus filhos. 

À tia Maiza Chagas, que acreditou em mim academicamente mesmo quando eu ainda estava 

na graduação e me ensinou a ser uma pessoa alegre mesmo nos momentos tristes. E a todos os 

meus familiares que sempre me apoiaram. 

Aos meus sogros, César e Irani, pela inesgotável vontade de ajudar em tudo e em todos os 

momentos de que precisei. Pelas palavras de consolo e incentivo nos momentos em que as 

dificuldades pareciam não ter fim. 

Às amigas Claudia Cristiane, Juliana Pareto, Ana Paula Cypriano, Izabel Piveta, Lívia 

Ribeiro, Adriana e Andréa Camargo, pelo incentivo quando fazer o mestrado ainda era 

somente um sonho. 

Aos colegas do Colégio Estadual Cora Coralina, pelo crescimento profissional e afeto que 

sempre me dispensaram, em especial à Caroline Machado e Gisela Martins pelo 

companheirismo dentro e fora do colégio. À Ana Maria Mello, minha diretora, pela 

compreensão e incentivo em todos os momentos de dificuldade.  

Aos participantes desta pesquisa, assim como a professora, que permitiu que os questionários 

fossem preenchidos durante suas aulas e dessa forma possibilitou que a presente pesquisa se 

realizasse. A todos que, direta ou indiretamente contribuíram para essa dissertação, ofereço o 

fruto do trabalho. 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma casa sem livros é como um corpo sem alma”. (CÍCERO, 106 a.C – 43 a.C) 



9 

 

RESUMO 

 

FOREGROUNDING E EMOÇÃO: UM ESTUDO EMPÍRICO 

 

Samantha Nero Santos Machado da Silva 

 

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

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

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

Linguística Aplicada. 

Pesquisas empíricas têm mostrado que a leitura literária de alunos de Letras se caracteriza por 

um distanciamento afetivo (ZYNGIER & SHEPHERD, 2003, FIALHO, 2010): é vista como 

uma tarefa desafiadora e difícil de ser executada (FIALHO, 2005). Com base nesses achados, 

a presente pesquisa buscou verificar a reação à leitura literária de poemas sobre um mesmo 

tema, mas com níveis diferentes de foregrounding. Pretendeu-se responder às seguintes 

perguntas: a) Há uma relação entre níveis de foregrounding e emoção? b) Esses diferentes 

níveis afetam a emoção? e c) Alto nível de foregrounding de fato distancia o leitor? Para 

tanto, realizou-se um estudo empírico que contou com 68 alunos universitários do curso de 

Letras de uma universidade pública federal do Rio de Janeiro. Os poemas utilizados foram 

classificados por especialistas como com alto, médio e baixo nível de foregrounding. Para a 

coleta de dados, optou-se pelo uso de um questionário contendo o poema, uma pergunta 

aberta acerca dos trechos que chamaram mais a atenção dos participantes, seguida de 18 

assertivas com o objetivo de verificar a reação à leitura do texto a partir de seis dimensões, a 

saber: apreciação estética, estrutura estética, envolvimento cognitivo, envolvimento 

emocional, contexto social e mudança comportamental. Foi realizada uma análise de conteúdo 

nas respostas à pergunta aberta e análise estatística para as perguntas fechadas. 

Posteriormente, os resultados foram comparados e verificou-se que não há diferença de reação 

em relação ao nível de foregrounding, ou seja, nenhum dos poemas foi capaz de provocar 

envolvimento emocional nos participantes. O distanciamento se fez evidente em todos os 

níveis, prevalecendo uma interpretação clínica e distanciada. No entanto, o texto com alto 

nível de foregrounding foi avaliado pelos participantes como complexo e mais musical que os 

outros textos lidos. Complexidade está relacionada à avaliação da estrutura estética do poema, 

enquanto que musicalidade diz respeito à apreciação estética da leitura feita.  

  

Palavras-chave: leitura literária, emoção, foregrounding, poesia, estudo empírico. 

 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2010 
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ABSTRACT 

 

FOREGROUNDING AND EMOTION: AN EMPIRICAL STUDY 

 

Samantha Nero Santos Machado da Silva 

 

Orientadora: Profª Drª Sonia Zyngier 

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

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

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

Linguística Aplicada. 

Empirical research has shown that students’ literary reading is characterized by emotional 

distance (ZYNGIER & SHEPHERD, 2003; FIALHO, 2010). Reading is considered a 

challenging and difficult task (FIALHO, 2005).  Based on these findings, the present research 

looks into the reactions to the reading of poems with the same theme but with different levels 

of foregrounding. The research focuses on the following questions: a) Is there a relationship 

between levels of foregrounding and emotions? b) Do different levels affect emotions? and c) 

Does a high level of foregrounding cause the distancing of the reader? To this purpose, an 

empirical study was carried out with 68 literature major students from a public federal 

university in Rio de Janeiro. The poems were classified by specialists as having high, medium 

or low level of foregrounding. For data collection, a questionnaire was used. It contained a 

poem and an open question checking the most striking passages. This question was followed 

by 18 statements aimed at testing the reactions to the reading of the text from six perspectives, 

namely: aesthetics appreciation, aesthetic structure, cognitive involvement, emotional 

involvement, social context and behavioral change. The answers to the open question were 

submitted to content analysis and statistical analysis was carried out with the responses to the 

closed questions. The results were then compared. No differences in terms of foregrounding 

level were found; in other words, none of the poems was able to cause an emotional 

involvement in the participants. The distancing was evident on all the levels, and all 

participants showed a clinical and distanced interpretation. However, the text with high level 

of foregrounding was evaluated as complex and as more musical than the other two. 

Complexity is related to the participant’s evaluation of the aesthetic structure of the poem and 

musicality, on the other hand, relates to the aesthetic appreciation of the reading. 

    
Key-words: literary reading, emotion, foregrounding, poetry, empirical study  
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SINOPSE 

 

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

à leitura de poemas com diferentes níveis de foregrounding. Aplicação de questionário para 

verificar influência dos níveis de foregrounding, a saber, alto, médio e baixo níveis, na 

recepção dos textos literários. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

         Siempre imaginé que el Paraíso seria algún tipo de biblioteca. (BORGES,1980, p.53) 

 

Nos últimos anos vem crescendo o número de relatórios sobre o baixo desempenho 

escolar no Brasil. Em se tratando da leitura, a situação é bastante dramática. Segundo o INAF 

(Indicador de Alfabetismo Funcional, 2004), cerca de 75 % da população brasileira entre 15 e 

64 anos de idade apesar de saberem decodificar as letras impressas, não são capazes de 

entender os textos que leem . Essa deficiência pode trazer consequências irremediáveis para o 

indivíduo que tem que compreender a palavra escrita para poder se desenvolver pessoal e 

profissionalmente.    

No âmbito da leitura de textos literários, essa realidade é ainda mais grave. Essa 

atividade, mais do que simplesmente servir de veículo para a notícia ou informação, tem 

caráter transformador do leitor (MIALL & KUIKEN, 2002; FIALHO, 2010) contribuindo 

para que sua visão de mundo seja mais ampla. Tal situação é comprovada pelo estudo 

realizado em 2004 pelo projeto REDES,
1
 em parceria com o Instituto Telemar (FAUSTO, 

2006), que diagnosticou uma significativa perda do prazer de ler em estágios inicias da 

formação do leitor, possivelmente na transição do terceiro para o quarto ciclo do Ensino 

Fundamental.  

Pode-se inferir que, se tais indivíduos não participam da experiência literária de forma 

ativa, criativa e por decorrência, prazerosa, jamais poderão chegar ao paraíso a que Borges 

(1980) se refere na epígrafe acima. 

                                                
1
 REDES – RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EMPIRICAL STUDIES – grupo de pesquisa na área de 

Letras com foco em pesquisas empíricas, composta por pesquisadores juniores e coordenado, no Brasil, por uma 

pesquisadora sênior. 
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A menção, neste trabalho, dos resultados do INAF e das pesquisas do projeto REDES 

(CARVALHO, 2001; FAUSTO, 2006) e o subsequente alerta sobre suas implicações práticas, 

tem como objetivo situar a questão de leitura no Brasil, assim como relacioná-la à questão da 

leitura literária. É digno de nota que a identificação da Literatura como uma possível proposta 

para solução do problema não seria suficiente para se resolvê-la totalmente. Entende-se aqui 

que todo esforço investigativo direcionado para esse tema, no entanto, produzirá dados 

capazes de subsidiar futuras e possíveis respostas para a crise de leitura.    

A presente dissertação não pretende resolver a crise. Busca verificar como leitores 

reagem a diferentes textos, o que torna o trabalho parte de uma história de estudos. Ao longo 

dos últimos séculos, diferentes formas de analisar a leitura literária foram desenvolvidas. No 

século XIX, a investigação se fundamentava na intencionalidade autoral, passando, no século 

XX, a focar no texto propriamente dito, característico dos estudos desenvolvidos pelos 

Formalistas Russos (EAGLETON, 2006 [1985], p. 113). Já no século XXI, chega-se a realizar 

estudos que buscam na psicologia cognitivista e nos conteúdos emocionais do leitor as suas 

ferramentas de investigação, com foco nas sensações do leitor (MIALL, 2006). 

Essa última forma de abordagem, que leva em consideração a complexidade 

psicológica do leitor, caracteriza o presente trabalho que oferece uma análise empírica da 

dinâmica leitor/obra buscando respostas que contribuam para maior entendimento dessa 

relação. Por isso, torna-se necessária uma breve descrição dos estudos sobre emoção na área 

de literatura. 

O foco no estudo empírico das reações emocionais do leitor ao texto teve início no 

século XXI (van PEER, 1986; MIALL & KUIKEN, 1994) e desde então vem sendo uma das 

correntes predominantes na condução de estudos correlatos e na elaboração de novas teorias.  

Antes disso, o que caracterizou o início do século XX foram teorias que se 

concentravam na ruptura da automatização provocada pela linguagem do cotidiano 
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(MUKAROVKÝ, 1981 [1932]). Para tais teóricos, os textos literários se estruturavam a partir de 

recursos linguísticos com a finalidade de incitar o estranhamento no leitor e assim fazê-lo refletir 

sobre a leitura. Esse fenômeno de estranhamento tem sua base em foregrounding, e ocorre quando 

recursos estilísticos, tais como metáforas, aliterações, inversões, repetições, etc. provocam efeitos 

estéticos no leitor. Tais efeitos estéticos, segundo Rosenblatt (1964, p. 126), “incitam uma nova 

experiência”. Segundo ela, a literatura “propicia ao leitor a possibilidade de partilhar a vida íntima 

de pessoas distantes no espaço e no tempo” (ROSENBLATT, 1960, p. 304), ou seja, através da 

leitura literária é possível viver experiências novas, tanto em outros lugares quanto em outras 

épocas. Essa afirmação deixa clara a visão da autora de que a leitura literária pode e deve ser vista 

como uma interação entre o leitor e o texto. Em suas palavras: 

“Um poema, então, deve ser pensado como um evento. Ele não é um objeto ou 

entidade idealizada. É um acontecimento, uma reunião, uma compenetração, de um 

leitor com um texto. O leitor traz para o texto suas experiências passadas; o encontro 

oferece a oportunidade de uma nova experiência” (ROSENBLATT, 1964, p. 126)2 
 

Esta perspectiva é ratificada por Miall (2006, p. 3), que valoriza preferencialmente a 

experiência literária em detrimento da simples interpretação. Sua argumentação é baseada na 

observação de leitores comuns que, em sua maioria, demonstram maior interesse pelo texto em si 

do que pelo exercício interpretativo.   

À luz desta perspectiva, o presente estudo tem por objetivo identificar e avaliar por 

intermédio de um estudo empírico, reações cognitivas e emocionais geradas pela leitura de 

poemas com elementos de foregrounding em diferentes níveis. Estudos de cunho empírico 

não são, em geral, uma tradição dentro da área de Humanas (van PEER et al., 2007, p. xvi), e 

em particular no âmbito de  Letras, visto que nesse contexto o objeto de estudo, ou seja, o ser 

humano em sua relação com o texto literário, é considerado de caráter único, individual e 

alegadamente não passível de generalizações. No entanto, a presente pesquisa, em 

conformidade com a proposta de Schmidt (1980), lança mão da investigação empírica como 

                                                
2
 Minha tradução para: “A poem, then, must be thought of as an event in time. It is not an object or an ideal 

entity. It is an occurrence, a coming-together, a compenetration, of a reader and a text. The reader brings to the 

text his past experience; the encounter gives rise to a new experience.” (ROSENBLATT, 1964, p. 126)  
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meio eficiente de organização e interpretação de dados, que, por sua vez são úteis para 

avaliação das hipóteses do estudo. Apesar de a Literatura participar do grupo das Ciências 

Humanas, aqui se entende que a contribuição de métodos oriundos das Ciências Exatas e 

Sociais pode ser substancialmente relevante para elaboração e validação de novas teorias e 

práticas.  

Desse modo, adotando um caráter intrinsecamente exploratório, este estudo busca 

verificar se:  

a) há uma relação entre níveis de foregrounding de textos diversos e emoção; 

b) diferentes níveis de foregrounding afetam a emoção; 

c) alto nível de foregrounding distancia o leitor . 

As presentes perguntas se fizeram necessárias para se pesquisar a relação entre leitor e 

texto. A fim de elucidar as questões acima, o estudo se organiza em seis capítulos. O Capítulo 

1 apresenta a motivação para a pesquisa. Menciona a crise de leitura presente no contexto 

escolar e a necessidade de formação de leitores competentes que se posicionem criticamente 

durante o evento literário. Discorre-se, também, acerca dos efeitos da utilização de textos com 

diferentes níveis de foregrounding.  

No Capítulo 2 são definidos os conceitos de leitura e recepção,  apresentando-se seu 

histórico, assim como os modelos de leitores elaborados pelos estudiosos de teorias do 

reader-response e da Estética da Recepção. Tal histórico tem por finalidade apresentar o 

desenvolvimento dos estudos sobre recepção até o momento atual. Em seguida, descrevem-se 

as características do texto literário e define-se foregrounding. Como o objetivo da presente 

pesquisa é investigar se foregrounding afeta a emoção, a definição da última assim como sua 

relação com a leitura literária é necessária para se entender sob que perspectiva o fenômeno 

de emoção é visto.  
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No Capítulo 3, discutir-se-ão os paradigmas de pesquisa mais frequentes, o 

instrumento utilizado, o contexto investigado e os procedimentos de categorização adotados.  

Em seguida, no Capítulo 4, descrevem-se os resultados obtidos tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente. No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões e possíveis encaminhamentos 

para esta pesquisa. Finalmente, no Capítulo 6, estão listadas as referências bibliográficas. 

Espera-se, ao final desta dissertação, demonstrar a validade, importância e aplicabilidade 

das teorias geradas a partir de estudos empíricos para melhor compreender o evento literário. 

Pretende-se com este trabalho oferecer uma contribuição, ainda em inicial, para a validação de 

pesquisas empíricas na área de Humanas. Principalmente, espera-se que o presente estudo 

desperte a atenção de professores e alunos para questões relacionadas à escolha de material para 

leitura e formação de futuros professores da área de Letras. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 

Este capítulo apresenta as bases teóricas que fundamentam a presente pesquisa, uma 

investigação empírica sobre a resposta emotiva de universitários à leitura de poemas com 

diferentes níveis de foregrounding. Para tanto, se faz necessário discutir os pilares em que a 

mesma se fundamenta. Uma vez que se focalizam neste trabalho os leitores reais, discorre-se 

a respeito das teorias de reader-response e da estética da recepção (Seção 2.1). Na Seção 2.2, 

descreve-se a teoria do foregrounding e apresentam-se algumas investigações empíricas já 

realizadas. Em seguida, discutem-se as teorias de emoção que fundamentam a perspectiva 

aqui adotada. 

 

2.1) Leitura e recepção 

 

Os estudos teóricos da literatura nem sempre focalizaram o leitor. No século XIX, a 

preocupação era com o autor, a pessoa por trás do texto, com sua biografia e seu contexto. 

Mais tarde, no início do século XX, como reação a essa visão romântica, os Formalistas 

Russos voltam-se para as características linguísticas que tornam uma obra literária. Nessa 

seção será traçado um breve histórico com o intuito de se entender como se chegou à visão de 

leitor utilizada nesta dissertação. 
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2.1.1) Histórico 

 

Segundo Eagleton (2006 [1985], p. 113), poderíamos, de maneira resumida, periodizar 

a história da teoria literária moderna em três fases. Na primeira, havia uma preocupação com 

o autor (Romantismo do século XIX); na segunda, uma preocupação exclusiva com o texto 

(Nova Crítica e Formalismo Russo do início e metade do século XX); na terceira, uma 

acentuada transferência da atenção para o leitor (reader-response e Estética da recepção a 

partir da década de 70).  

No século XIX, o autor era visto como uma fonte de idéias originais, capaz de 

transformar o mundo à sua volta através de sua genialidade. Essa importância dada ao autor é 

consequência do individualismo característico da época, que incentivava as pessoas a 

desafiarem as próprias limitações e a alcançarem objetivos além da capacidade humana 

(EAGLETON, 2006 [1985]).  

Já no início do século XX, os formalistas russos deslocaram o foco do autor para o 

texto propriamente dito. Dentre os grupos envolvidos nesse movimento, dois se destacaram, a 

saber, Opoyaz, ou seja, “Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética”,3
 de São Petersburgo, 

que contava com teóricos como Victor Shklovsky, Leo Jakubinsky e Boris Eichenbaum; e o 

Círculo Linguístico de Moscou, organizado por Roman Jakobson, dentre outros. A partir dessa 

perspectiva, o olhar do crítico se voltava para o texto de maneira a estudar suas características 

formais. Eles tinham por objetivo traçar modelos e hipóteses científicas para explicar como 

efeitos estéticos eram produzidos. A materialidade do texto e como o literário se distingue do 

extra-literário passaram a ser a principal preocupação de tais estudiosos. Para eles, o texto e a 

literatura não eram como uma pseudo-religião, ou manifestação psicológica, ou mesmo a 

sociologia de uma época, mas uma organização particular da linguagem. Viam-se a literatura 

                                                
3 A sigla se refere ao 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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como um uso especial da linguagem, não se preocupando com o autor, o momento histórico 

da produção ou o papel do leitor real. Ainda no século XX, sob a influência de fatos 

históricos, principalmente guerras, os dois grupos citados acima foram obrigados a se 

desfazerem (NEWTON, 1988). Alguns teóricos desses grupos, como Jakobson, buscaram abrigo 

em Praga, onde se juntaram ao Círculo Linguístico de Praga, que contava com Jan Mukařovský.  

Essa união resultou em um enriquecimento da teoria acerca da materialidade do texto literário, 

visto que a visão dos formalistas russos foi aliada à visão social dos teóricos tchecos. Mais uma 

vez, houve uma mudança de visão sobre o que tornaria o texto literário, acrescentado-se a noção 

do indivíduo como um ser social e integrante do coletivo.  

Em meados do século XX, surge nos Estados Unidos uma corrente de estudos 

literários que também privilegiava a obra e sua tessitura. Os estudiosos da Nova Crítica 

rejeitavam em suas interpretações qualquer instância extra-textual, como por exemplo, 

discussões acerca da intenção autoral. O objeto da investigação era a palavra impressa 

(CULLER, 1999). As análises privilegiavam os traços verbais, cabendo ao crítico encontrar o 

significado contido no texto. 

Apesar do viés destacadamente mais humanístico incorporado à abordagem adotada, 

os estudiosos americanos preservaram a mesma perspectiva dos formalistas russos, na qual a 

materialidade do texto continuava sendo a pedra fundamental para construção das teorias 

formuladas na época.    

A inclusão do leitor, com toda sua complexidade psicológica e emocional, 

demonstrou, entretanto, ser imprescindível para levar-se a cabo uma análise que abrangesse, 

de forma minimamente confiável, todos os aspectos envolvidos no processo da leitura 

literária. Essa percepção foi estimulada pelo crescimento da corrente de pensamento 

fenomenológico que afirma a importância dos fenômenos da consciência em qualquer 

atividade humana e que, na seara literária, teve em Roman Ingarden (1893-1970) seu maior 

defensor. Refletindo essa tendência, a partir da década de 70, começam os estudos que tinham 
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em comum o foco no leitor, no processo de leitura e na resposta à leitura literária. As teorias, 

desenvolvidas principalmente por Wolfgang Iser (1978) na Alemanha e Stanley Fish (1980) 

nos EUA, não eram homogêneas, nem defendiam sempre as mesmas idéias. Entretanto, 

buscavam responder às mesmas perguntas acerca da recepção do texto literário (ZYNGIER, 

2008)
4
: 

 O que ou quem é o leitor? 

 Quem valida a resposta ao texto? 

 Qual a relação entre leitor e a comunidade a que pertence? 

 Quais e quantos tipos de leitura pode haver? 

 De que forma as convenções literárias afetam a leitura e a interpretação textual? 

 Qual seria o discurso crítico válido e por quê? 

 

Para os estéticos da recepção e os teóricos do reader-response a leitura literária tinha 

por finalidade verificar como o leitor constrói significado a partir do que o texto oferece. Com 

base em Ingarden (1979), Iser (1987 [1978]) afirmava que um texto possui pontos de 

indeterminações que devem ser preenchidos. Dessa forma, nota-se que se acreditava em uma 

participação ativa do leitor na construção do significado do texto, desempenhando um papel 

central no processo de leitura. 

Fish (1980a) estava em conformidade com Iser (1978) quando afirmava que o 

significado de um texto “não é mais um objeto, algo em si mesmo, mas um evento, algo que 

acontece com o leitor e com sua participação” 
5
 (FISH, 1980a, p. 72). Ou seja, o significado 

não era visto como algo estático, mas sim como um processo dinâmico, que se renovava a 

cada leitura. Nas palavras de Fish (1980a, p. 83): 

                                                
4
 Comunicação pessoal, Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2008. 

5Minha tradução para: “is no longer an object, a thing-in-itself, but an event, something that happens to, and with 

the participation of, the reader” 
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Literatura é uma arte cinética, mas a forma física que assume não nos permite ver 

essa sua natureza essencial, mesmo que a experienciemos. […] De alguma forma, 

quando abaixamos o livro, esquecemos que enquanto o líamos, o mesmo estava em 

movimento (o virar das páginas e o passar das linhas) e esquecemos que nos 

movíamos com ele. 6 

 

Portanto, mesmo parecendo ser uma atividade sem movimento, a leitura e a construção 

de significado a partir do texto são processos dinâmicos. Contudo, Fish (1980a) ainda não 

levava em consideração o leitor real, de carne e osso. Assim como muitos teóricos da corrente 

de reader-response, utilizavam em suas formulações teóricas modelos abstratos de leitor, 

como será descrito na seção a seguir (2.1.2).  

 

2.1.2) Modelos de leitores  

 

Definir para quem se escrevia parece ter sido uma preocupação central dos estudiosos 

da estética da recepção assim como dos do reader-response. No desenvolvimento de suas 

teorias, buscavam descrever o processamento de leitura de um leitor pressuposto por eles ou 

pelos autores. Mesmo assim, durante algum tempo, as correntes teóricas de literatura tomaram 

como modelos leitores abstratos. Como alguns modelos definidos nessa seção.  

Na década de 80, Fish (1980) formula dois conceitos: o leitor informado
7
, ou seja, um 

falante competente da língua em que o texto foi escrito, e que tem competência literária e as 

comunidades interpretativas (FISH, 1980), um grupo de leitores que partilharia as mesmas 

hipóteses de interpretação. O primeiro se distancia do leitor em foco na presente pesquisa, 

visto que pressupõe habilidades que nem todos os leitores de um determinado texto 

necessariamente têm. O segundo modelo, por outro lado, se aproxima do leitor real visto que 

                                                
6Minha tradução para: “Literature is a kinetic art, but the physical form it assumes prevents us from seeing its 

essential nature, even though we so experience it. […] Somehow when we put a book down, we forget that while 

we were reading, it was moving (pages turning, lines receding into the past) and forget too that we were moving 

with it.” 
7 Minha tradução para: “informed reader” 
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leva em consideração o leitor dentro de um grupo social. Tais estratégias interpretativas 

preexistiriam à leitura, ou seja, fariam parte do conjunto de experiências literárias do leitor.  

 Para Iser (1978), por sua vez, o conceito de leitor foi dividido em dois, a saber, o 

implícito e o real. O primeiro consiste no leitor pressuposto pelas estruturas do próprio texto, 

um conceito hipotético; o segundo, o que trazia para a leitura literária suas experiências 

pessoais. Esses dois tipos de leitores coexistiriam, nas formulações do referido autor. No 

entanto, mesmo se valendo do termo “real”, Iser não parece ter levado em consideração 

diferenças culturais ou o nível de conhecimento de estruturas linguísticas. Esse modelo, 

apesar de nomeado “real”, não reflete o indivíduo que de fato lê.  

 Modelos como os descritos aqui foram importantes no que se refere ao 

desenvolvimento dos estudos acerca da relação leitor e texto literário. Entretanto, não dão 

conta do leitor real que é foco deste estudo. A preocupação com os mesmo teve início no final 

do século XX com os trabalhos de, por exemplo, van Peer (1986) e Miall (1994), que não se 

preocupavam somente com o processamento de leitura, mas também com as emoções dos 

leitores em relação aos textos literários. Para se entender melhor como ocorre à relação entre 

o leitor e o texto literário, é preciso que se defina, além das características do primeiro (Seção 

2.1.2), o que se está considerando um texto literário assim como a definição do termo 

foregrounding, que será feita na seção a seguir. 

 

2.2) Texto literário e foregrounding  

 

Definir um texto literário é tarefa árdua, não somente pela linguagem que o 

caracteriza, mas também pelo efeito causado no leitor, entre outros aspectos. Os formalistas 

russos, com sua ênfase na forma, buscavam o estudo sistemático dos mecanismos linguísticos 

que provocavam tanto o desvio da norma quanto o estranhamento do leitor à linguagem do 
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texto. Em outras palavras, para eles, a linguagem artística tinha o intuito de romper regras e 

padrões normativos para causar a desfamiliarização no leitor, o que não se observava na 

linguagem do cotidiano (EAGLETON, 1985). 

O foco na forma não se sustentou por muito tempo. Zyngier (1994, p. 100) afirma que 

a linguagem literária somente se estabelece quando em contato com o leitor e quando este 

percebe os efeitos. Segundo a autora, a literariedade está relacionada à reação do leitor, um 

ser pertencente a determinado contexto sócio-cultural. Esta definição de literariedade é 

confirmada por Miall (2006) quando este afirma que a literariedade não está unicamente 

relacionada aos elementos textuais formais, mas resulta da interação entre texto e leitor 

(p.144). Estes elementos podem ser organizados de diversas maneiras a fim de se provocar 

efeitos. Os níveis de atenção variam podendo-se concentrar no espaço fonético, no uso de 

aliterações e repetições, no campo semântico com metáforas e na área sintático-gramatical 

com o uso de inversões. Foregrounding é o resultado da percepção de estranhamento do leitor 

em qualquer um desses aspectos da linguagem. 

Foregrounding é um termo de difícil tradução (FIALHO, 2005). A primeira noção do 

fenômeno remete à Antiguidade Clássica (VAN PEER, 2006), quando se afirmava que a obra 

literária deveria conter metáforas, palavras incomuns ou estranhas e estruturas complexas, 

assim como sustentava Aristóteles (1984 [350 a.C.]). Em seguida o termo era definido como 

aquele elemento que salta aos olhos do leitor em contraponto com o fundo (backgrounding). 

 Em outras palavras, a linguagem literária se distingue por utilizar-se, entre outros, de 

recursos de desvio e paralelismo. Apesar da origem longínqua, foi somente no início do 

século XX, mais precisamente entre 1916 e 1917, em São Petersburgo, que a noção de 

foregrounding teve seu desenvolvimento sistematizado. O grupo de estudiosos conhecido por 

formalistas russos (vide Seção 2.1). São os que dão início a estudos críticos em que a noção 

de foregrounding é desenvolvida. 
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Para Victor Shklovsky (1965 [1917]) a função da arte seria transformar a percepção 

dos objetos em algo novo e diferente. No ensaio “Arte como Técnica”,
8
 ele afirma que: 

 

A técnica da arte é tornar os objetos incomuns, tornar as formas difíceis, aumentar a 

dificuldade e a extensão da percepção porque tal processo de percepção é um fim 

estético em si mesmo e deve ser prolongado.9 (SHKLOVSKY, 1965 [1917] p. 12).  

 

De acordo com o autor, a linguagem literária difere daquela do dia-a-dia por fazer uso 

de recursos linguísticos que a tornam complexa e levam à ruptura do que é familiar em 

relação à leitura. Tal processo de estranhamento (ostranenie) por parte do leitor durante a 

leitura literária foi justamente o foco do trabalho dos Formalistas.  

Mais tarde, Jan Mukarovský (1964) contribui com a noção de aktualisace. 

Foregrounding, para Mukarovký (1964), refere-se à série de recursos estilísticos utilizados na 

literatura, seja em nível fonético (aliteração, rima), gramatical (inversão, elipse) ou semântico 

(metáfora, ironia). Segundo o autor, foregrounding pode ocorrer na linguagem do dia-a-dia, 

mas não de maneira sistemática como em textos literários. Quando se trata desses últimos, tal 

fenômeno ocorre de maneira estruturada, tendendo a ser tanto sistemático como hierárquico. 

Mukarovký (1964) argumenta que na linguagem cotidiana o objetivo primordial é a 

comunicação, mas na literatura o propósito do foregrounding é a ruptura com tal comunicação 

diária. Em suas palavras: 

  

Foregrounding é o oposto de automatização, ou seja, a desautomatização de um ato; 

quanto mais um ato é automático, menos conscientemente ele é executado; quanto 

mais ele é foregrounded, mais consciente ele se torna. Falando mais objetivamente, 

automatização esquematiza um evento; foregrounding significa a violação do 

esquema 10 (1981 [1932], p. 19) 

                                                
8 Minha tradução para “Art as technique”. 
9 Minha tradução para: “The technique of art is to make objects 'unfamiliar,' to make forms difficult, to increase 

the difficulty and length of perception because the process of perception is an aesthetic end in itself and must be 

prolonged.”  
10 Minha tradução, do original “Foregrounding is the opposite of automatization, that is, the desautomatization of 

an act; the more an act is automatized, the less it is consciously executed; the more it is foregrounded, the more 

completely conscious does it become. Objectively speaking: automatization schematizes an event; foregrounding 

means the violation of the scheme.” 
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Sendo assim, entende-se que um texto para ser considerado literário, deve conter 

elementos de foregrounding, ou seja, que saltam aos olhos do leitor e provocam 

estranhamento. Este fenômeno descrito teoricamente teve sua validade testada através de 

estudos empíricos descritos a seguir.   

 

2.2.1) Estudos empíricos 

 

Desde a formalização teórica pelos russos e tchecos até hoje, já se conta com uma 

quantidade considerável de estudos empíricos que investigam foregrounding. Miall e Kuiken 

(1994, p. 389) relatam estudo sobre a reação de leitores a contos, selecionados de acordo com 

o número de palavras e a presença do foregrounding. O estudo em si consistiu em quatro 

etapas em que os participantes liam o texto e respondiam a um questionário sobre a leitura. Os 

aspectos observados foram tempo de leitura, avaliação de impacto e de afeto. Participaram de 

tal estudo alunos universitários dos últimos períodos de Literatura Inglesa e alunos de um 

curso introdutório de Psicologia; os primeiros foram classificados como leitores literários 

assíduos, ou seja, liam textos literários com frequência em função de sua área de estudo.Aos 

segundos foi pedido que respondessem a um questionário acerca de seus hábitos de leitura. As 

respostas dos alunos de psicologia sobre leitura literária revelaram que os mesmos não tinham 

hábito de ler textos considerados literários e, quando o faziam, era por obrigação acadêmica. 

De acordo com os autores, os elementos de foregrounding foram capazes de influenciar as 

respostas dos participantes, ou seja, estes elementos prolongaram o tempo de leitura e também 

provocaram avaliação destes participantes, mais voltada para um envolvimento afetivo.  

Posteriormente, Miall e Kuiken (2002) apontaram quatro tipos de emoções que podem 

emergir no momento da leitura literária. O primeiro grupo englobava as emoções referentes à 
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avaliação, tais como prazer e entretenimento que seriam responsáveis pelo incentivo à leitura. 

O segundo grupo distinguia as emoções oriundas da empatia com a figura de um personagem, 

do narrador ou do próprio autor, mas não resultaram de aspectos de interpretação textual, 

apesar de representarem um papel importante na construção ficcional do texto lido. O terceiro 

grupo foi composto por emoções relacionadas à apreciação e ao prazer estético, mas apesar de 

ser o momento inicial da resposta do leitor a componentes formais do texto literário 

responsáveis por chamar e manter a atenção do leitor, tais respostas estéticas somente 

anteciparam um outro tipo de emoção. O quarto e último grupo descrito pelos autores foi 

composto por emoções que apresentavam potencial de modificação. Tais emoções 

modificadoras parecem ser provocadas tanto por aspectos formais quanto narrativos. 

Ressalta-se a necessidade de se estudar empiricamente os efeitos de foregrounding, 

uma vez que assim pode-se passar a entender melhor a interação entre texto e leitor e a 

importância da leitura para as pessoas (VAN PEER, 2007, p. 99). Desde a década de 80, a 

teoria do foregrounding foi testada em mais de duas mil pessoas, o que, em se tratando de 

pesquisas na área de Humanas, é um número significativo, já que não há uma tradição de 

estudos quantitativos na área.  

Em estudo empírico, van Peer et al. (2007) tinham especial interesse em verificar se a 

diminuição do nível de foregrounding também reduzia a apreciação estética. Para tanto, 

utilizaram uma frase de um poema, tendo seu nível de foregrounding neutralizado 

gradativamente, através da substituição paulatina de uma palavra por outra de uso mais 

frequente, aproximando o verso cada vez mais da linguagem do dia-a-dia. Em seguida, 

apresentaram o segundo grupo de efeitos relacionados, a percepção da estrutura estética do 

texto lido. Segundo os autores, quando a atenção do leitor é direcionada para as palavras do 

texto, tornam-se mais conscientes de sua construção.  
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O terceiro grupo descrito pelos autores é o relacionado à interpretação do texto. Para 

eles, quanto mais elementos de foregrounding um texto possuir, maior será o tempo de 

leitura; este fenômeno sugere que o leitor esteja mais envolvido em processos cognitivos 

(VAN PEER et al., 2007a). Tal resultado confirma a teoria de Shklovsky, que dizia que a 

percepção de elementos de foregrounding prolonga a leitura (SHKLOVSKY, 1917). Além 

dos efeitos cognitivos, os autores sugeriram que o foregrounding também é caracterizado por 

aspectos emotivos, assim como no estudo de Miall e Kuiken (1994).   

 Os autores também verificaram a mudança comportamental a partir da leitura do texto 

literário. Para Van Peer et al. (2007), a desautomatização proposta por Shklovsky (1917) 

provocada pelo desvio da linguagem suscitaria uma mudança, por parte do leitor, da 

percepção do mundo. Nesse estudo os autores não confirmaram todas as suas hipóteses 

iniciais, no entanto oferecem um desenho de pesquisa confiável no qual a presente dissertação 

se baseia. E mais, demonstra empiricamente os efeitos do foregrounding no leitor. Os 

resultados da pesquisa de van Peer et al. somente foram possíveis de serem conseguidos pelo 

uso de recursos normalmente advindos das Ciências Exatas e que desta forma conferem ao 

estudo maior confiabilidade.  

Utilizar-se de análises estatísticas é de extrema relevância para a área de Humanas, já 

que faz com que se chegue a conclusões mais generalizantes e mais precisas sobre o objeto de 

estudo. A escolha por um estudo empírico na presente dissertação se deu por se entender que 

há uma necessidade de se realizar pesquisas mais sistematizadas na área de estudos literários 

que verifiquem a recepção de poemas por leitores reais, principalmente alunos do curso de 

Letras. A seção a seguir, trata das teorias de emoção que sustentam o estudo em questão. 

 

 

 



33 

 

2.3) Teorias da emoção  

O objetivo da presente seção é definir o conceito de emoção que se apoiará a 

dissertação. Na Seção 2.3.1 um histórico dos estudos relacionados a essa questão é traçado. A 

Seção 2.3.2 pretende demonstrar teoricamente que emoção e cognição estão associadas. 

Segundo Miall (2006) se quisermos entender o processo de leitura então se deve levar em 

consideração as emoções tanto quanto a cognição. Logo, tratar de tal assunto em detalhes se 

faz necessário visto que o foco de investigação está no efeito da leitura literária no leitor e, 

sendo as emoções parte da constituição humana e estarem presentes durante a experiência 

literária, as mesmas devem ser levadas em consideração.    

 

2.3.1) Arte e emoção 

 

 Para se entender a relação entre arte e emoção é preciso que se busque a origem dos 

estudos acerca deste assunto. Levar-se em consideração somente as teorias atuais não dá conta 

de se entender as conquistas atuais. Com objetivo de se esclarecer este caminhar, a seguir 

traçar-se-á um breve histórico. 

 Definir emoção não é fácil, visto que há muitas visões distintas dentro dessa área de 

estudo. Para se tentar fazê-lo, delinear-se-á uma retrospectiva desde a Antiguidade até o 

século XX, pontuando as várias teorias compreendidas nesse espaço de tempo. Dessa forma, 

demonstra-se que a preocupação com o efeito das emoções na experiência de vida do ser 

humano não é algo restrito à atualidade.  

 Aristóteles, discípulo de Platão, em sua obra Poética (350 a.C.), foi um dos primeiros 

a buscar sistematizar a relação entre as emoções e a recepção da obra literária. O autor discute 

principalmente a tragédia, através da qual o indivíduo vivencia as emoções negativas que 

talvez não tenha ainda experimentado na realidade.  
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 As emoções estão intrinsecamente ligadas à ação, pois é a partir delas que o ser 

humano avalia e atua na natureza. O conceito aristotélico conhecido como catarse, segundo o 

qual se purifica as emoções através do contato com a tragédia, oferece a oportunidade não 

apenas de se colocar como meros espectadores da história de outra pessoa, mas de inclusive 

se colocar em seu lugar. Tal processo se daria a partir da empatia por parte do espectador pela 

tragédia vivida no palco quando o indivíduo se projeta na referida situação e se beneficia da 

experiência sem ter que vivenciá-la realmente. Ainda vale destacar que Aristóteles ressalta a 

ideia de a tragédia não ser apenas imitação de uma ação completa, mas de eventos que, por 

meio de passagens contraditórias, dão origem às emoções dramáticas da piedade e do terror 

no espectador-leitor. Dessa forma, verifica-se que para Aristóteles (350 a.C.), há uma 

necessidade de expurgação das emoções em excesso. Assim, a arte desempenharia uma 

função social.  

 Aristóteles, portanto, abre as portas para outros pensadores e estudiosos buscarem 

explicações para a relação entre arte e emoções. Um dos pensadores que se valeu do 

pensamento clássico foi Descartes. No século XVII (1911 [1649]), o referido autor via na 

razão a fonte de todo conhecimento, sendo a responsável pelos aspectos cognitivos da mente 

humana. Somente através dela seria possível chegar às respostas para as questões levantadas 

pelas inquietações humanas. Segundo o pensamento cartesiano, corpo e mente estão 

separados como entidades independentes: a mente como detentora da razão é privilegiada em 

detrimento do corpo, o palco das emoções. Tais afirmações são a base da célebre frase 

“Cogito, ergo sum” (Penso, logo existo), segundo a qual a cognição prevalece e as emoções, 

não seriam confiáveis. A mente poderia manipulá-las. Esta última poderia fazer sentir dadas 

emoções sem que se tivesse contato real com aquilo que havia levado à determinada emoção.  

 A preocupação de Descartes é com a influência das emoções no bem-estar físico e 

mental do ser humano. Para o filósofo, as emoções não são boas em sua essência. Deve-se ter 
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precaução ao lidar com as mesmas. Descartes não era o único a se preocupar com as emoções 

e seus efeitos no ser humano. Um outro filósofo que o fez foi Benedict de Spinoza.  

 Ainda no século XVII, em seu livro Ética – Demonstrada à Maneira dos Geômetras, 

Benedict de Spinoza (1677) argumenta que as emoções têm por objetivo a autopreservação do 

ser humano. Para explicar sua teoria, Spinoza usa o método de proposições e demonstrações. 

Sob a perspectiva do autor, a influência das emoções nas ações poderia ser entendida pelo fato 

de o ser humano ser influenciado por fatores externos que o levariam a reagir. O maior desejo 

de Spinoza foi dar subsídios para que a Humanidade se visse livre da tirania do medo, que, em 

sua opinião, a fragilizava e destruía. Para tal, propõe que se buscasse, através do uso da razão, 

uma maior consciência de Deus/Natureza, de si mesmo e de todas as coisas aproximando-se 

da Verdade. O perigo, que leva a um sentimento de terror, portanto, seria considerado como 

negativo e contrário ao instinto de autopreservação do indivíduo. 

 Para Spinoza, dependendo do estímulo externo, uma determinada emoção seria 

desencadeada, podendo ser considerada positiva ou negativa. As emoções positivas seriam 

aquelas que ofereceriam ao ser humano prazer. Esse sentimento proviria de uma força maior, 

(Deus ou a Natureza). Já as emoções ou paixões denominadas negativas, maléficas, gerariam 

medo e ameaçariam a existência humana. Segundo o filósofo, as emoções não seriam nem 

boas nem ruins, mas parte integrante da natureza humana.  

 Continuando na linha do tempo, já no século XIX, Charles Darwin (1882) e William 

James (1884) dedicaram parte de suas obras à tentativa de explicar as emoções. Darwin 

descreveu três princípios pelos quais as expressões de nossas emoções poderiam ser 

explicadas. Em primeiro lugar, pelo hábito, visto que nossas ações estariam condicionadas 

pela repetição e não seriam inatas ou aprendidas pelo indivíduo através da experiência ou da 

tentativa e erro. Em seguida, traça o princípio da ação contrária, que se expressa através da 

idéia de que quando expostos a emoções conhecidas, os indivíduos as expressam também de 
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forma habitual e quando expostos a emoções diretamente opostas às primeiras, as expressam 

de forma oposta à habitual.  

 Finalmente, Darwin sustentava que as emoções são ação direta do sistema nervoso, 

definindo que certas expressões aconteceriam sem as termos influenciado conscientemente. 

Poder-se-iam disfarçar algumas evidências dessas expressões, mas não aquelas sob comando 

direto do sistema nervoso. O terror, por exemplo, seria uma consequência do medo e poderia 

ser interpretado como uma emoção proveniente do hábito, provavelmente um comportamento 

vestigial da evolução humana, quando no passado o ser humano tinha que literalmente lutar 

por sua sobrevivência. Nesse período, era posto à prova todos os dias para preservar sua 

espécie. Hoje não se tem mais que caçar ou se proteger de outros animais ameaçadores com o 

objetivo de autopreservação. Segundo Darwin, essas situações de busca da preservação 

deixaram marcas em nosso modo de ser. 

No mesmo período em que Darwin buscava descrever as emoções humanas 

comparando-as com a de outros animais, William James (1884) descreveu o processamento 

das emoções pelo ser humano. Propôs uma teoria biológica das emoções segundo a qual um 

indivíduo, após perceber um estímulo que de alguma forma o afeta, sofre alterações 

fisiológicas perturbadoras, como palpitações, falta de ar, etc. Precisamente, o reconhecimento 

desses sintomas (pelo cérebro) geraria a emoção. James (1884) considerou somente as 

emoções que tinham uma expressão corpórea distinta, aquelas que possuem características 

claras como tremor quando com medo, ou olhos arregalados quando surpreso. Surpresa, 

curiosidade, êxtase, medo, fúria, luxúria, cobiça e desejo seriam os nomes pelos quais se 

reconhecem os estados emocionais percebidos pelo ser humano. O terror, por exemplo, à luz 

da teoria de James, seria somente a percepção dos processos físicos no momento de exposição 

ao perigo iminente.  
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No histórico apresentado nesta seção buscou-se descrever o caminho percorrido para 

se chegar às teorias acerca da emoção desenvolvidas no século XX que serão apresentadas a 

seguir. No entanto, mesmo no que se refere à base filosófica (ARISTÓTELES, 350 a.C.; 

DESCARTES, 1649; SPINOZA, 1677) e o início dos estudos acerca das emoções sob o 

prisma da teoria evolucionista de Darwin (1872), ou na da abordagem corporal de James 

(1884), percebe-se a importância do estudo das emoções para a vida do ser humano e 

consequentemente para a reação quando da leitura de um texto literário. A seguir apresentar-

se-á a noção de emoção a que se refere a presente dissertação assim como ela se relaciona à 

leitura literária, o outro foco de investigação da pesquisa aqui descrita.   

 

2.3.2) Emoção, sensação e leitura literária  

 

 Dentre os estudiosos que pesquisam a relação entre emoção e cognição percebe-se que 

os mesmos se dividem em duas grandes correntes; a cognitivista e a sócio-construcionista 

(HJORT & LAVER, 1997). Os primeiros sustentam a noção de que a emoção está totalmente 

dissociada da cognição e que uma pode ocorrer sem a influência da outra (ZAJONC, 1980, 1984; 

PANKSEPP, 1992). Já os segundos sustentam a noção de que não existe emoção sem cognição, 

afirmando que a primeira é subordinada e dependente da segunda (LAZARUS, 1984; ORTONY 

& TURNER, 1990).  

 Em primeiro lugar, os cognitivistas (ZAJONC, 1984; PANKSEPP, 1992) buscam uma 

separação neurofisiológica entre emoção e cognição. Acreditam que a emoção não é 

necessária para se desenvolver a cognição. Baseiam-se no evolucionismo, segundo o qual a 

emoção seria uma reação a um estímulo externo, ou seja, mudanças fisiológicas e/ou 

corporais, como aceleração dos batimentos cardíacos (no caso do medo), dilatação da pupila 

(no caso do espanto), etc. Segundo Zajonc (1984), cognição e afeto são sistemas diferentes 

que na maioria das situações acontecem independentes um do outro, mas que podem ocorrer 
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conjuntamente, isto é, o afeto pode ocorrer sem que haja um processo cognitivo anterior. Para 

os cognitivistas, somente pela observação caso a caso é que se pode chegar a generalizações 

acerca das emoções. Na abordagem cognitivista, a sociedade não exerce influência sobre as 

emoções já que a mesma baseia-se nas suas causas psicológicas (HJORT & LAVER, 1997). 

Os cognitivistas focalizam as causas das emoções e buscam definir quais são básicas, que 

segundo eles, seriam um número limitado das quais outras derivariam. Essa noção é 

questionada primeiro sobre quais seriam e, segundo, se poderiam ser aplicadas a todas as 

culturas. Os cognitivistas baseiam suas concepções em dados empíricos e descrições. 

 Em contrapartida, os sócio-construcionistas (LAZARUS, 1984; ORTONY, 1984) 

descrevem a cognição como pré-condição para a existência das emoções afirmando que elas 

estariam relacionadas à sua situação geradora. Segundo os sócio-construcionistas, as emoções 

estariam intrinsecamente ligadas a fatores externos, e seriam ativadas assim que se entrasse 

em contato com a situação que as suscitaram. Já as emoções básicas seriam reações reflexas 

às situações a que se fosse exposto no decorrer da existência e, a partir dessas reações 

reflexas, avaliar-se-ia a situação. Essa seria a maneira pela qual uma emoção é gerada.  

 Estes dois grupos estão em oposição e muitas vezes não parecem estar se referindo às 

mesmas questões. No entanto, há estudiosos que buscam o equilíbrio entre as duas 

abordagens, entre eles Antonio Damasio (2003), que traça uma distinção entre emoção e 

sensação. Para Damasio (1994; 2003), a primeira é uma expressão corpórea a um dado 

estímulo (físico), enquanto que a segunda é a tomada de consciência dessa expressão 

(abstrato). Para o neurocientista, a diferença entre emoção e sensação se faz primordial para o 

entendimento de seus papéis na vida do ser humano. Segundo o autor, as emoções e a razão 

não são excludentes, mas sim complementares. Por exemplo, para se tomar decisões sobre 

situações de incertezas e inseguranças ambas se fazem necessárias. Avaliamos a situação e 

fazemos uso tanto das experiências emocionais quanto das visões racionais para solucionar 
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uma questão. De acordo com Damasio (1994), o erro que Descartes cometeu foi o de separar 

o corpo e a mente, como se a mente (razão) pudesse existir sem o corpo (onde ocorrem as 

manifestações emotivas). Ele ainda afirma que esta dicotomia cartesiana tem variações 

modernas, segundo as quais a mente e o cérebro estão relacionados e não separadas.  A mente 

operaria como um programa rodando em uma máquina chamada cérebro; o cérebro e o corpo 

estão relacionados, mas somente no sentido do primeiro não sobreviver sem o suporte do 

segundo. Partindo de tal premissa, Damasio (1994) argumenta que a afirmação “Penso, logo 

existo” não é verdadeira, pois para ele, primeiro somos e depois pensamos. Vivenciamos as 

emoções para daí refletirmos sobre elas. Ele ainda reforça que o erro de Descartes foi sugerir 

que a racionalização, o julgamento moral e o sofrimento que advém da dor física ou 

emocional podem existir separadamente do corpo. Para ele, não seria possível a separação das 

operações mentais das corporais, e as emoções teriam uma função reguladora da vida do ser 

humano.  

 Em se pensando no processo de criação literária, percebe-se que é permeado por 

tomadas de decisão acerca do tema, do público alvo, do tipo de texto etc., e, nesse processo, 

as emoções não poderiam ser colocadas à parte, visto que as mesmas não poderiam ser 

separadas da razão. Damasio (2003), portanto, une em sua abordagem a postura cognitivista 

(centrado no indivíduo) e a postura sócio-construcionista (avaliação do meio pelo ser humano 

na tomada de decisão).  

 A partir da leitura dos autores supracitados, chega-se à conclusão de que emoção e 

cognição estão associadas. No âmbito da literatura, as emoções estão presentes em todos os 

níveis de interação entre a obra e o autor, o leitor, o crítico. De acordo com Van Peer (1997), a 

literatura nos coloca em contato com novas emoções. Por um momento, esse contato cortaria 

nossas amarras com o meio em que estamos envolvidos e com nossas preocupações práticas 

do dia a dia. Segundo o autor: 
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Ler literatura dificulta nossas reações imediatas, de forma que saímos dela uma 

pessoa mais rica, uma que tenha experimentado o abismo do desespero e os picos de 

exaltação. A literatura nos tira de nossa cinzenta experiência diária, mas nos traz de 

volta enriquecidos com novas sensibilidades. (van PEER, 1997, 222-223) 11 

 

 Quando se lê sobre uma determinada situação é possível se sentir impelido a reagir. 

Contudo, a leitura literária dificulta a reação imediata, uma vez que não se pode interferir na 

história, e diante de tal problema, se tem a oportunidade de entrar em contato com diversas 

emoções. Nesse sentido, a literatura e as emoções também têm um papel regulador da vida 

humana. 

 É fato que através da experiência literária pode-se entrar em contato com emoções que 

às vezes ainda não se experimentam na vida real. Entretanto, mesmo que já se tenha 

experimentado tais emoções, durante a leitura, o indivíduo encontra-se desconectado da 

realidade, mesmo que momentaneamente. Portanto, a literatura é capaz de, através da 

experiência da imaginação, evocar emoções poderosas que estão armazenadas no arcabouço 

emocional do sujeito, oferecendo a oportunidade de se adquirir um novo sentido para o leitor. 

Daí, conclui-se que a emoção não depende da cognição, mas ambas mantêm uma relação de 

complementariedade entre si. 

  Nos exemplos acima, verifica-se que, no que se refere à leitura literária, as emoções 

são parte integrante da experiência, mas ainda não se sabe como se dá esta relação. As 

pesquisas realizadas até o momento nesta área não oferecem certezas acerca da ligação entre 

as mesmas. No presente estudo busca-se trazer mais uma contribuição acerca deste assunto.  

 No próximo capítulo, discutir-se-ão os paradigmas adotados nesta dissertação assim 

como sua relação dialógica (Seção 3.1). Descrever-se-ão as etapas de confecção do 

instrumento de pesquisa, assim como a escolha dos textos que foram utilizados, sua avaliação 

                                                
11

 Minha tradução para: “Reading literature impedes our immediate reactions, so that we may come away from it 

a richer person, on who has experienced the abyss of despair and the peaks of exaltation. Literature takes us 

away from our grey everyday experience, but brings us back enriched with new sensibilities.”   
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e aplicação da versão final do questionário (Seção 3.2). Em seguida, apresenta-se o perfil dos 

leitores, como também se detalha o contexto de pesquisa (Seção 3.3). Finalmente, na Seção 

3.4, descrevem-se as categorias encontradas na análise das respostas dos participantes à 

questão aberta do questionário utilizado na presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O termo metodologia, oriundo da palavra grega methodos, é entendido como 

“caminho através do qual” (FERREIRA, 2004 p. 1322), que pode ser trilhado de maneiras 

diversas, dependendo da natureza e dos objetivos daquilo que se pretende investigar. Assim, 

serão apresentados neste capítulo os paradigmas e os procedimentos metodológicos que 

nortearam a presente pesquisa sobre a reação a diferentes textos de poesia. Aqui serão 

discutidas a natureza do estudo e as escolhas feitas em função dessa natureza. Concluindo, 

serão apresentados o contexto da pesquisa e o instrumento gerador dos dados para análise.  

 

3.1) Paradigmas generalizador e particularizador
12

 

 

Nesta seção, far-se-á a apresentação de dois paradigmas descrevendo suas 

características individuais e posteriormente justificando a escolha de uma base mista de 

pesquisa onde ambos os paradigmas são usados de forma a se complementarem. O saber 

científico está em constante modificação (CHAUÍ 2002: 250). A cada novo estudo, 

pesquisadores de uma determinada área questionam e reavaliam os métodos existentes, 

adaptando-os e reformulando-os. Este processo resulta em um trabalho meticuloso de 

investigação racional. A própria palavra Ciência, segundo Chauí (2002: 251), é algo que “se 

baseia em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias 

sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade”. No entanto, dizer a 

verdade pode ser compreendido de diversas formas, dependendo sempre de que ponto de vista 

se está observando. Desta forma, na pesquisa em Ciências Sociais deve-se levar em 

                                                
12  Comunicação pessoal de Zyngier, Rio de Janeiro, 2009.  
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consideração os paradigmas à disposição do pesquisador que irão determinar que metodologia 

seguir. 

O paradigma particularizador, caracterizado por uma abordagem de cunho qualitativo, 

de acordo com Mathie & Carnozzi (2005: 1), tem por objetivo a construção de conhecimento 

acerca de questões complexas, de forma indutiva. O pesquisador tem contato direto e pessoal 

com os participantes e com o contexto da pesquisa. O responsável pela pesquisa age como 

mediador, observador e intérprete dos dados. Para Trochim (2000), os dados podem ser 

obtidos a partir de observações, entrevistas e estudos de caso e categorizados. Uma vez que 

dos dados emergem temas e categorias, acredita-se que a abordagem qualitativa gere 

descrições ricas. Seguindo a mesma linha, Mathie & Carnozzi (2005: 2) explicam que o 

método qualitativo “tem sua ênfase em como as pessoas percebem e interpretam o mundo, e 

como isto está ligado a muitas outras influências em suas vidas. As conclusões são 

verdadeiras somente para os indivíduos ou grupo daquele estudo em particular
13

.” Esses 

autores ainda afirmam que as conclusões de estudos qualitativos podem ser testadas em 

populações maiores por meio de estudos quantitativos, mas raramente podem ser replicados. 

Isto nos direciona ao próximo paradigma a ser discutido: o generalizador.   

Neste caso, as conclusões são generalizáveis a uma determinada população. Busca-se 

testar hipóteses, muitas vezes originárias de uma abordagem qualitativa, a fim de se verificar 

sua aplicabilidade a um setor maior da população. Tal abordagem é geralmente dedutiva. Os 

participantes nesse tipo de pesquisa são selecionados aleatoriamente, visando-se assim a uma 

amostra que seja realmente representativa da população. Na pesquisa quantitativa, o 

pesquisador normalmente não se envolve com seus participantes – vai a campo para coletar 

dados para posterior análise. Os dados podem inclusive ser coletados por outro que não o 

pesquisador. Tais dados são informações que receberão tratamento estatístico após sua coleta, 

                                                
13

 Minha tradução para: “The emphasis is on how people perceive and interpret the world, and how this is linked 

to many other influences in their lives. The conclusions only hold true for the particular individuals or groups in 

the study.”  
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sempre feita de maneira estruturada e padronizada. Os procedimentos de análise dos dados 

são, tanto no método qualitativo quanto no quantitativo, descritos rigorosamente de forma a 

dar solidez aos resultados.  

Não se acredita que nenhum dos métodos descritos seja melhor do que o outro. Deve-

se, no entanto, fazer uso do que cada abordagem oferece de melhor. Enquanto a abordagem 

qualitativa, particularizadora, permite a investigação das particularidades de um determinado 

grupo ou indivíduo, pode se verificar se os achados são generalizáveis à população através de 

estudos quantitativos, generalizadores. As duas abordagens, na verdade, são complementares. 

 Essa noção de complementariedade nem sempre existiu. Anteriormente, estas 

abordagens eram vistas como dois polos distintos, sendo a primeira mais comumente 

associada às Ciências Naturais, e a segunda voltada para as Humanidades. No entanto, esta 

relação excludente não é mais sustentada por alguns estudiosos (VAN PEER, 

HAKEMULDER & ZYNGIER, 2007b), que advogam em favor de uma relação dialógica 

entre ambas. Na verdade, van Peer, Hakemulder & Zyngier (2007b) demonstram, como muito 

antes Wilhelm Dilthey (1985 [1883]) já havia sustentado uma maneira dicotômica de se ver o 

mundo, representada pelos verbos explicar e entender. O primeiro referir-se-ia ao mundo das 

Ciências Naturais, visto que a causalidade estaria no cerne deste modo de pensamento, que 

busca explicar como “determinada ação X causa determinado efeito Y”. Já o segundo, 

entender teria mais afinidade com as Ciências Humanas, uma vez que tal modo de pensar 

busca compreender o significado do fenômeno observado em sua complexidade e não 

somente a relação de causa e efeito do primeiro.  

Esses dois modos de pensar o mundo estão intimamente ligados às abordagens de 

pesquisa. Ao contrário de Dilthey, Snow (1993 [1959]) percebeu que estas maneiras de se 

observar os fenômenos não eram excludentes e sugeriu uma “Terceira Cultura”, onde os 

paradigmas se encontrariam em diálogo. Esse dualismo pode ser mais bem descrito levando-
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se em consideração o que se está pesquisando. Como nas Ciências Sociais o foco é o ser 

humano e suas relações com o que o cerca, as abordagens qualitativa e quantitativa 

responderão a aspectos diferentes da pesquisa. Aqui, por exemplo, visa-se observar a reação à 

leitura de poesia, um acontecimento pessoal, através da resposta a um questionário que 

contém tanto perguntas que expressam causalidade, quanto outras que deixam o participante 

comentar livremente sobre o que ocorreu no processo. Em outros termos, as perguntas de 

pesquisa da presente dissertação buscam entender como um leitor real reage à leitura de 

poemas com diferentes níveis de foregrounding. A investigação aqui descrita adota uma 

perspectiva onde a relação dialógica entre as abordagens qualitativa e quantitativa leva a um 

entendimento mais profundo sobre leitura 

Com base nessas observações, desenvolveu-se um estudo empírico. Detemo-nos aqui 

um momento para definir o que é empírico. Van Peer, Hakemulder & Zyngier (2007b:7) vão 

além do sentido literal do termo , ou seja, “derivado de experimento ou de observação da 

realidade” (FERREIRA, 2004, p. 734) e o descrevem como “[...] um tipo de argumentação e 

um tipo de pesquisa baseada em evidências reais, do mundo real que podem ser investigadas 

por qualquer um.” 
14

 Com base nesta postulação, os autores argumentam que estudo empírico 

pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, sem deixar de lado a complexidade do objeto 

investigado. Vale ressaltar que a pesquisa empírica não é a única maneira de se observar o 

mundo a nossa volta; no entanto, é uma das mais poderosas e talvez até mesmo um dos 

melhores métodos de aprendermos sobre nós mesmos e sobre o mundo onde vivemos (van 

Peer et al., 2007, p. 20). 

É fato que as abordagens descritas acima têm suas limitações. Os estudos qualitativos, 

por se basearem em grupos pequenos, visto que a análise de seus dados requer muita 

experiência e tempo, não nos permitem tecer generalizações acerca do que se está 

                                                
14 Minha tradução para “[…] a kind of reasoning and a kind of research that is based on real evidence, that is, on 

evidence from the real world, which can be inspected by anyone.” 
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investigando. Por outro lado, um estudo de base quantitativa, que se calca em análises 

estatísticas, requer um elevado número de participantes para ser considerado abrangente. Tais 

restrições confirmam que, para ser mais completo, um estudo empírico deve buscar fazer uso 

de ambos os métodos. Portanto, a presente pesquisa utilizará ambos. As reações aqui 

estudadas, no papel dos participantes da pesquisa, podem ser comparadas a “gotas em um 

oceano” (NUSSBAUM, 1991, p. 884) 
15

, ou seja, se observadas em suas particularidades 

individuais mostrarão um aspecto único e singular (abordagem qualitativa, particularizadora) 

No entanto se observadas de maneira mais ampla poderão ser comparados à visão de um 

oceano em que não se vêem as gotas, mas se vêem os limites, as margens e as abrangências 

(abordagem quantitativa, generalizadora).  

 

3.2) Instrumento de pesquisa 

 

A primeira etapa de confecção do instrumento utilizado neste estudo foi a seleção dos 

textos a serem usados. Tal se fez necessário visto que a pesquisa aqui descrita busca verificar 

uma possível relação entre níveis de foregrounding e reações emocionais à leitura de poemas. 

A seleção dos textos, a posterior classificação quanto ao nível de foregroundig e sua 

qualidade literária são descritas nas Seções 3.2.1 e 3.2.2, respectivamente. Tais estudos e as 

adaptações necessárias à confecção do questionário são descritas na Seção 3.2.2. 

 

3.2.1) Critério de seleção de textos 

A primeira seleção dos poemas foi feita pela pesquisadora, que escolheu o tema amor 

por se tratar de um tópico mais comumente encontrado nas antologias e possivelmente mais 

emotivo. Após a leitura de algumas dezenas de poemas de poetas brasileiros 

                                                
15 A comparação aqui utilizada tem origem no trabalho de Nussbaum (1981) acerca das vantagens de se realizar 

estudos qualitativos. 
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reconhecidamente canônicos, foram selecionados vinte, submetidos, primeiramente, a uma 

professora especialista do ensino de literatura. Da seleção de vinte poemas, três foram 

escolhidos por seus diferentes níveis de dificuldade: “Canção”, de Cecília Meireles, 

“Destruição” de Carlos Drummond de Andrade e “Canção do Amor Imprevisto” de Mario 

Quintana. A escolha por tais poemas se deu pela avaliação da primeira avaliadora, que após 

analisá-los, concluiu que estes três eram os mais próximos em estrutura e semelhança de 

temas. Buscaram-se poemas que além da variação de nível de foregrounding também 

tivessem o mesmo número de versos. No entanto, isto não foi possível. A solução encontrada 

foi utilizá-los em sua versão original não excluindo versos cuja quantidade, apesar de 

diferente, era próxima, a saber, quinze, catorze e onze respectivamente. Na tabela abaixo se 

verifica a classificação de cada poema pela professora especialista. 

Níveis / textos 1 2 3 

Fonética 0% 14,28 0% 

Sintático-Gramatical 40,00% 28,57 0% 

Semântica 26,70% 50,00 1/11 

Total 66,70% 92,85 9,09 % 

Tabela 1. Avaliação professora especialista 

De acordo com a tabela acima o Texto 1 foi classificado como sendo de médio nível 

de foregrounding,o Texto 2 foi considerado como sendo de alto nível e o Texto 3 como sendo 

de baixo nível. 

A fim de se confirmar a classificação de tais textos, os mesmos foram submetidos a 

seis avaliadores que verificaram verso a verso a existência ou não de elementos do 

foregrounding nos referidos poemas. A avaliação dos recursos do foregrounding se 

concentrou em três aspectos da linguagem distintos: fonético, sintático-gramatical e 

semântico. Para a realização da referida avaliação, utilizou-se o questionário validado por 

Fialho (2005), onde se tem o poema numerado, seguido de uma tabela que contém o número 

do verso e uma célula para marcação. Ao avaliador ainda era pedido que marcasse em uma 
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escala likert, que variava de 1(fraquíssimo) a 5 (excelente) a qualidade literária do poema (cf. 

Anexo 1). Tal avaliação e seus resultados são descritos na seção a seguir. 

 

3.2.2) Análise dos textos escolhidos 

 

Primeiramente, se faz necessária a apresentação dos avaliadores que participaram 

desta etapa da pesquisa, assim como os motivos de sua escolha. A fim de se averiguar se os 

textos pré-selecionados pela pesquisadora apresentavam os níveis de foregrounding por ela 

descritos, foi preciso o recrutamento de avaliadores. Estes deveriam preencher certos 

requisitos, tais como: conhecerem a teoria do foregrounding, serem leitores literários e 

saberem reconhecer as marcas textuais características do foregrounding. Os seis avaliadores 

independentes eram: três professoras de literatura, duas mestrandas e uma doutoranda que 

faziam parte do Programa Interdisciplinar em Linguística Aplicada da mesma universidade do 

grupo de leitores.
16

 

Cada um dos avaliadores recebeu os três poemas e o procedimento acompanhou 

aquele descrito por Miall & Kuiken (1994) e Fialho (2005), segundo o qual os avaliadores 

deveriam ler o poema e marcar, verso a verso, na coluna específica a ocorrência de marcas 

textuais nos níveis, a saber, fonético, sintático-gramatical ou semântico. Tal procedimento 

aconteceu separadamente para se evitar contato entre os avaliadores, a fim de se obter 

resposta individuais sem interferência entre as mesmas. A análise dos níveis de foregrounding 

dos poemas está descrita na Tabela 1 abaixo.  

Níveis / textos 1 2 3 

Fonética 15,47% 10,08% 4,62% 

Sintático-Gramatical 20,93% 14,28% 3,96% 

Semântica 46,41% 33,60% 10,56% 

Total 82,81% 57,96% 19,14% 

Tabela 2. Níveis finais de foregrounding 

                                                
16 Agradeço às avaliadoras a ajuda inestimável.   



49 

 

 

Segundo a tabela acima, o Texto 1 foi classificado como tendo alto nível de 

foregrounding (82,81%), o Texto 2 como tendo um nível médio de foregrounding (57,96%), e 

o Texto 3 obteve a classificação de baixo nível de foregrounding (19,14%)
17

. 

Agora, ao se observar a Tabela 1, vê-se que, em se comparando a frequência de 

ocorrências de aspectos relativos ao foregrounding o Texto 3 (43,93% de ocorrências) 

confirmou sua classificação inicial, enquanto que com os Textos 1 e 2 o mesmo não ocorreu. 

O Texto 2 foi classificado como alto nível de foregrounding na análise da professora 

especialista (cf. Tabela 1). Já na opinião dos avaliadores, o mesmo foi considerado como 

sendo médio. Em contrapartida, o Texto 1 foi primeiramente considerado como médio, e 

posteriormente classificado como alto nível de foregrounding.  

 Abaixo a Tabela 3 descreve a classificação quanto à sua qualidade literária. A escala 

usada variava de 1 (fraquíssimo) a 5 (excelente). A tabela abaixo demonstra a média 

aritmética obtida pelos textos através da apreciação de cada avaliador. A mesma consiste no 

resultado da soma das respostas dos avaliadores divididas pelo número de avaliadores. Optou-

se pelo seu uso por ser a mais comumente utilizada em análises estatísticas (VAN PEER et 

al., 2007a).   

Avaliador 1 2 3 

1 3 4 2 

2 4 4 1 

3 3 4 2 

4 4 1 1 

5 5 4 1 

6 5 5 4 

Média 4,0 3,7 1,8 

Tabela 3: Qualidade literária / Atribuição-avaliador 

 

                                                
17 O valor de 19,14% apesar de parecer alto, dentro do contexto investigado e em relação ao dois outros valores 

obtidos, foi considerado baixo. 

Sendo:  1 = Fraquíssimo  

              5 = Excelente 
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 De acordo com os avaliadores, o Texto 1 foi considerado o de maior qualidade (4,0) e 

o Texto 3, o de menor (1,8). O Texto 2 obteve média 3,7. Confirmando desta forma a 

avaliação quanto ao nível de foregrounding (cf. Seção 2.2), pois se esperava que o texto 

considerado com maior nível de foregrounding, seja também o de maior qualidade literária.  

 

3.2.3) Descrição do questionário 

 

Com base no instrumento utilizado por Van Peer et alii. (2007) (cf. Seção 2.2.1) para 

medir a reação dos leitores após a leitura de versos de um poema com níveis decrescentes de 

foregrounding, construiu-se o questionário utilizado neste estudo. 

O questionário confeccionado tinha cinco itens, a saber, (1) um poema para leitura, (2) 

uma pergunta para se verificar que trechos do poema chamaram mais a atenção do leitor, (3) 

uma pergunta que visava obter a justificativa para a escolha dos trechos destacados no item 

anterior, (4) um conjunto de dezoito frases com variáveis para a avaliação do poema pelo 

leitor dentro das seguintes dimensões: apreciação estética, estrutura estética, envolvimento 

cognitivo, envolvimento emocional, contexto social, e mudança comportamental e (5) duas 

perguntas acerca da avaliação do participante de seu desempenho enquanto leitor em geral e 

leitor literário.  

 Como o instrumento descrito acima teve por base o mesmo utilizado por van Peer et 

alli (2007), decidiu-se por manter a mesma estrutura de dimensões e variáveis a serem 

testadas na presente pesquisa. Logo, têm-se seis dimensões: apreciação estética, estrutura 

estética, envolvimento cognitivo, envolvimento emocional, contexto social e mudança 

comportamental. Dentro de cada dimensão buscou-se criar três variáveis que testassem o 

efeito do foregrounding correspondente. Cada uma dessas variáveis é representada por uma 
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frase do questionário. Em sua disposição as três frases foram colocadas em posições distantes 

a fim de não evidenciar a existência de mais de uma frase para cada dimensão.  

 

3.3) Contextualização 

  

Na seção a seguir descrever-se-á o local de realização da investigação detalhada nesta 

dissertação, assim como seus participantes.  

 

 3.3.1) Local 

O experimento foi realizado dentro de uma universidade pública no Estado do Rio de 

Janeiro com alunos do curso de Letras. A escolha de tal contexto se deu por entender-se que 

alunos do referido curso tenham hábitos frequentes de leitura e, mais especificamente, de 

poesia, visto que o estudo de literatura faz parte do currículo acadêmico deste curso.  

 Como a pesquisa consistia na verificação da reação dos participantes a três poemas 

com níveis diferentes de foregrounding, foram necessários três encontros com turmas 

diferentes para a aplicação do instrumento. Todos os encontros aconteceram durante as aulas 

de Língua Portuguesa de uma mesma professora. Os grupos escolhidos foram duas turmas do 

terceiro período e uma do quarto. A seleção se deu em função da permissão da professora da 

turma que disponibilizou o tempo necessário para os alunos responderem ao questionário. A 

aplicação foi feita da mesma maneira em todas as turmas. Primeiramente, a professora 

apresentava a pesquisadora e pedia aos alunos que respondessem ao questionário com 

seriedade. Após a apresentação, a pesquisadora explicava o objetivo geral da pesquisa 

destacando que não havia resposta correta para as questões e também que tal instrumento não 

se tratava de um teste. É importante salientar que durante a explicação do enunciado da 

segunda questão não foi determinado se a seleção dos trechos deveria ser baseada em fatores 
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emotivos, cognitivos ou em interpretações, mas que os participantes selecionassem trechos 

que chamassem a atenção, o que possibilitou que a resposta dos mesmos se baseasse em suas 

próprias reações e não no discurso da pesquisadora. 

3.3.2) Participantes 

 Nesta pesquisa participaram alunos do terceiro e quarto períodos de Letras, não se 

fazendo distinção quanto à sua especialidade, já que aqui se observa a leitura em língua 

materna, comum a toda a população investigada. A escolha pela língua materna se deu pela 

facilidade de acesso da pesquisadora aos alunos da universidade citada na Seção 3.3.1. 

Sessenta e oito alunos do curso de Letras participaram da pesquisas. Vale ressaltar que 

o referido curso é dividido em oito períodos de aproximadamente cinco meses. Logo, os 

participantes até o momento do experimento possivelmente já tinham experiência em leitura 

literária, visto que fazem parte de seu currículo as disciplinas de literatura e teoria literária. 

Sua distribuição em relação aos tipos de textos é descrita na Tabela 4 a seguir. 

Texto T 1 T2 T3 Total 

Nº de 

Participantes 
22 25 21 68 

Tabela 4: Número de participantes 

  

Do total de 68 participantes, 58 eram do sexo feminino (79,20%). Os demais eram do 

sexo masculino (20,80%), conforme descrito no Gráfico 1 abaixo:  
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Gráfico 1: Sexo 

 

Esta proporção reflete a distribuição real em relação ao número de homens e mulheres 

da Faculdade de Letras em foco. A idade dos participantes variou de 18 a 50 anos, sendo que 

três indivíduos não completaram este item. A média de idade dos participantes foi de 21 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 : Idade  

 

Idades Frequência % Acumulado 

18 7 10,3 10,3 

19 14 20,6 30,9 

20 11 16,2 47,1 

21 6 8,8 55,9 

22 5 7,4 63,3 

23 6 8,8 72,1 

24 2 2,9 75,0 

25 1 1,5 76,5 

26 1 1,5 78,0 

27 2 2,9 80,9 

29 1 1,5 82,4 

30 1 1,5 83,9 

31 1 1,5 85,4 

33 2 2,9 88,3 

38 3 4,4 92,7 

39 1 1,5 94,2 

50 1 1,5 95,7 

Faltando 3 4,4 - 

Total 68 - 100,0 

79,20 % 

20,80% 
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Observa-se no Quadro 4 que as idades dos participantes concentraram-se na faixa dos 

18 aos 23 anos. Este grupo representou 72,10%. Conclui-se, portanto, que os respondentes da 

presente pesquisa eram em maioria mulheres com média de 21 anos. 

Na tabela baixo observa-se a auto-avaliação dos participantes quanto à sua 

performance como leitores de textos em geral e também como leitores de textos literários. 

 

 

 

 

 

 

 

Leitor 

Geral 
Frequência % 

Leitor 

Literário  
Frequência % 

muito bom 6 8,8 muito bom 1 1,5 

bom 45 66,2 bom 43 63,2 

neutro 12 17,6 neutro 23 33,8 

ruim 5 7,4 ruim 1 1,5 

muito 

ruim 

0 0 muito 

ruim 

0 0 

Total 68 100,0 Total 68 100,0 

Tabela 6 : Desempenho como leitor em geral e literário  

 

 

Como pode ser observado na Tabela 6, muitos participantes se consideram bons 

leitores de textos em geral (66,2 %). E em se tratando de textos literários, a situação se repete: 

muitos se definem como bons leitores literários (63,2%). Tal resultado é fruto da auto-

avaliação dos próprios participantes. Logo, pode não refletir seu real desempenho, uma vez 

que por se estar investigando alunos de Letras, é, de certa forma, esperado que futuros 

professores de Língua Portuguesa se considerem bons leitores. 

 

3.4) Categorização da pergunta aberta  
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As respostas dos 68 participantes à questão aberta referente aos trechos do texto lido 

por eles que mais lhe chamaram atenção foram cuidadosamente categorizadas. Passa-se agora 

para a descrição destas categorias. 

 

3.4.1) Descrição das Categorias 

 

A partir das justificativas para a escolha de determinados trechos foi possível dividir 

as respostas dos sujeitos em categorias, listadas abaixo: 

 

 

 Semântica  

 Figura de Linguagem 

 Interpretação 

 Uso da Linguagem  

 Reflexão 

 Apreciação  

Quadro 1: Categorias 

 

Antes de iniciar a análise dos dados (Capítulo 4), é preciso tecer alguns comentários 

acerca das seis categorias encontradas. A primeira categoria, Semântica, refere-se à definição 

do significado das palavras destacadas pelos participantes como em “te fies – sem significado 

para brasileiros/uso comum ”(Q.56) 
18

, “não sei o significado desta palavra, colocaria como 

pasmo, abobalhado [refere-se a palavra taciturno]” (Q.90). Não se fez distinção entre a 

explicação do trecho ou palavra e seu não reconhecimento, visto que, em ambos os casos os 

participantes tinham o foco no significado. A segunda, Figura de Linguagem, refere-se ao 

reconhecimento por parte do sujeito de figuras de linguagem, tais como antítese, paradoxo, 

                                                
18

 Na organização dos dados, os questionários respondidos pelos participantes foram etiquetados por números. 

Nesta organização os questionários de 56 a 77 referem-se ao T1, os de 78 a 98 ao T3 e os de 99 a 123 referem-se 

ao T2. 
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como em “Achei o paradoxo muito interessante [...]” (Q.99), “Esta parte me marca pela 

antítese feita à natureza do amor, que é de total amizade, união, paz, harmonia.” (Q.100). A 

terceira, Interpretação, reflete a tentativa do participante de interpretar o trecho destacado 

fazendo uso de suas próprias palavras, como por exemplo: “O autor para desmentir a 

concepção consensual de amor ao dizer ele estraga os amantes, ao invés de enobrecê-los. A 

partir da concepção egocêntrica de projetar sua própria figura no outro, o amante “se estraga” 

(Q.107). A quarta, Uso da Linguagem, relaciona as respostas dos participantes referentes às 

escolhas linguísticas do autor, como em: “o poema começa em 1ª pessoa e depois passa para a 

3ª pessoa” (Q.82), “características impactantes, negativas (referindo-se aos adjetivos egoísta e 

mau)” (Q.88). A quinta, Reflexão, caracteriza-se pelo questionamento e pela ponderação 

acerca do texto, como nos exemplos: “como assim duas pessoas viram ninguém?”(Q108), 

“Ser invisível talvez fosse a solução dos conflitos vividos” (Q.114). A sexta categoria, 

Apreciação, refere-se às respostas que demonstram uma avaliação positiva pelos 

participantes, como em: “A frase soa bela e dá a impressão de se cair em um abismo” (Q118), 

“imagem bonita = os amantes são 1 pessoa só” (Q119).  

Neste capítulo foram descritos os paradigmas orientadores da presente pesquisa assim 

como os procedimentos metodológicos adotados para a coleta dos dados. Tendo em vista o 

papel central que as respostas dos participantes desempenham neste estudo, as categorias 

acima detalhadas dão subsídios para analisarem-se os dados obtidos quantitativamente a 

serem discutidos no Capítulo 4 a seguir. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

  O presente estudo visa investigar a reação de leitores universitários do curso de Letras 

a textos com diferentes níveis de foregrounding. Neste capítulo, inicialmente apresentar-se-ão 

os resultados quantitativos (Seção 4.1). Em seguida, será feita a descrição dos dados 

qualitativos obtidos através a questão aberta. Na Seção 4.3 será feita a discussão de ambos os 

resultados conjuntamente. 

 

4.1) Resultados quantitativos 

 

 Para comparar a reação aos três textos descritos na Seção 3.2.2, lançou-se mão do 

teste ANOVA (Análise de Variância), que verifica a média de respostas para cada variável, 

dentro de cada dimensão. Por dimensão, entende-se o grupo de variáveis que mede reações 

semelhantes (cf. Seção 3.2.3). A escolha pelo ANOVA se deu pelo mesmo possibilitar a 

comparação das respostas dos participantes a cada texto em relação a cada dimensão. Para 

análise das respostas levou-se em consideração somente as variáveis que obtiveram valor p, 

ou seja, valor de significância, maior ou igual a 0,005. Este valor indica que se está 

considerando uma margem de erro de 5% (van Peer, 2007, p. 236). 

A Tabela 7 abaixo indica cada dimensão, as variáveis correspondentes e também o 

valor de significância (p) obtido. 
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Dimensões Variáveis  P 

1. Apreciação Estética Musicalidade 

Beleza 

Impacto 

,007 

,682 

,881 

2. Estrutura Estética Profundidade 

Complexidade 

Elaboração  

,974 

,009 

,136 

3.Envolvimento Cognitivo  Pensar 

Memorização 

Aprendizado 

,362 

,409 

,712 

4. Envolvimento Emocional Emoção 

Tocado 

Tristeza 

,879 

,615 

,433 

5. Contexto Social Antologia 

Aula de Literatura 

Sentimentos  

,434 

,239 

,334 

6. Mudança Comportamental Sensibilização 

Perspectiva 

Diferente  

,928 

,071 

,642 

Tabela 7: Variáveis 

 De acordo com a tabela acima, as únicas variáveis que apresentaram diferença 

significativa foram a Musical, dentro da dimensão Apreciação Estética e a variável 

Complexo, referente à dimensão Estrutura Estética. Já Perspectiva, relativa à dimensão 

Atitudes, aparece como uma tendência a uma diferença entre as reações dos participantes. 

 Os gráficos da próxima seção representam as reações a cada tipo de texto, a saber, 

alto, médio e baixo nível de foregrounding, respectivamente. Far-se-á a descrição da reação 

de cada variável individualmente.  

 

4.1.1) Apreciação estética 

 

 Como descrito no Capítulo 2, os efeitos do foregrounding relativos à Apreciação 

Estética estão relacionados ao grau de desvio da norma. Quanto mais desviante, menor a 

apreciação. Abaixo são descritos os resultados para a variável Musicalidade, dentro da 

dimensão Apreciação Estética. 
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Gráfico 2 : Musicalidade 

 

O Gráfico 2 representa a reação dos participantes à variável “O poema é musical”. 

Neste caso, os participantes demonstram considerar o poema com alto nível de foregrounding, 

o mais musical dentre os três lidos. Este resultado confirma a hipótese de que o Texto 1, que 

apresenta mais recursos fonéticos, é percebido como o mais musical. Contudo, sua média 

tende à neutralidade (medianas: T1 = 3,32; T2 =2,64; T3 = 1,95), já que a escala varia de 1 

(não concordo) a 5 (concordo plenamente).  

O Gráfico 3 a seguir demonstra o resultado quanto à variável “O poema é lindo”.  

T1 T3 T2 T1 
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Gráfico 3: Beleza 

 No Gráfico 3, observa-se que todos os grupos tenderam para a posição de 

neutralidade, [T1(3,23), T2(3,20) e T3(3,52)]. Entretanto o Texto 3, com menor grau de 

foregrounding foi o que obteve maior média demonstrando uma avaliação, por parte dos 

participantes, mais próxima da concordância com a afirmação da variável. Na presente 

dimensão se observa a reação do leitor a aspectos relacionados à apreciação do texto, 

esperava-se que os participantes avaliassem os textos de maneira similar nas três variáveis. 

No entanto, isto não é confirmado em relação a beleza. Uma possível explicação para tal é 

uma má interpretação da própria palavra. É possível que os participantes tenham avaliado o 

texto em função do significado e não da linguagem, que era o esperado. 

O próximo gráfico apresenta o resultado quanto ao Impacto
19

 provocado no leitor pela 

leitura dos poemas. 

                                                
19 Por impacto aqui se entende a resposta dos leitores quanto à assertiva “O poema é marcante”. Não se leva em 

consideração discussões acerca da definição do termo. 

T3 T2 T1 



61 

 

 

  Gráfico 4: Impacto 

 

 

 O Gráfico 4 ilustra como os participantes apresentaram reação semelhante quanto a 

esta variável, visto que suas médias foram muito próximas, [T1(3,32), T2(3,12) e T3(3,14)]. 

Apesar de estas médias se demonstrarem em uma posição de neutralidade, o Texto 1, com o 

maior nível de foregrounding obteve média maior (média = 3,32), revelando que os 

participantes o acharam mais marcante. Segundo Shklovsky (1965[1917]), a linguagem 

literária tem por finalidade quebrar a automatização provocada pela linguagem utilizada na 

comunicação diária. Esta quebra é provocada pelo impacto dos elementos do foregrounding 

no texto, no entanto o T1, não parece provocar efeito diferente dos outros dois.  

 

4.1.2) Estrutura estética 

 

A percepção da dimensão Estrutura Estética é provocada pela relação entre o grau de desvio 

da linguagem e a consciência da complexidade e elaboração da estrutura do texto. A seguir 

relatam-se os resultados referentes a esta percepção quanto à variável Sentido profundo. 

T3 T2 T1 
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Gráfico 5 : Sentido profundo 

 

 Em relação à variável Sentido profundo, os participantes obtiveram as seguintes 

médias: [T1(3,77), T2(3,80) e T3(3,71)]. Logo, todos os três grupos avaliaram os textos como 

sendo profundos. Vale enfatizar que o Texto 3, o de baixo nível de foregrounding, foi o que 

apresentou menor média, portanto, o que poderia ser considerado menos profundo apesar de 

não se poder garantir esse resultado com firmeza visto que não houve diferença significativa 

entre a reação dos três grupos (cf. Tabela 6). 

O Gráfico 6 representa a avaliação dos participantes quanto à complexidade dos 

textos, em função da utilização de recursos estilísticos. 

T3 T2 T1 
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Gráfico 6: Complexidade 

 Sendo o Texto 1 o de maior nível de foregrounding, fica evidente na representação 

gráfica a diferença de reação entre os grupos. Os leitores do Texto 1 obtiveram média 3,77. 

Em contrapartida, o grupo que leu o Texto 3 apresentou média 2,57. Tais números confirmam 

a hipótese de que quanto mais recursos estilísticos, mais os leitores percebem os textos como 

complexos. Daí a avaliação do Texto 1 como o mais complexo.  

No gráfico abaixo ilustra as reações à variável Elaboração. 

 

Gráfico 7: Elaboração 

T1 T2 T3 

T1 T2 T3 
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Aqui, o Texto 1, com alto nível de foregrounding obteve a média de 4,18 (vide Anexo 

5). Tal média evidencia a identificação das marcas textuais referentes ao nível de 

foregrounding por parte dos participantes. Os mesmos o consideram elaborado, 

provavelmente pelo alto número de recursos estilísticos utilizados nele, confirmando os 

resultados do Gráfico 6 (Complexidade).  

 

4.1.3) Envolvimento cognitivo 

 

 A dimensão Envolvimento Cognitivo está relacionada à interpretação e entendimento 

do texto como descrito no Capítulo 3. Os gráficos 8, 9 e 10 abaixo demonstram as reações dos 

participantes em relação às três variáveis da dimensão Envolvimento Cognitivo, que são: 

Reflexão, Memorização e Aprendizado.  

 

 

Gráfico 8: Reflexão 

 

 

T1 T2 T3 
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No Gráfico 8, o grupo com média mais alta, contrariando a hipótese de que o mesmo 

se manteria no nível da neutralidade, foi o T2 com médio nível de foregrounding, o mesmo 

obteve média igual a 3,96, enquanto que o de nível alto e baixo obtiveram, 3,55 e 3,48, 

respectivamente.  

  A seguir, o Gráfico 8 indica a reação dos participantes a variável Memorização. 

 
 

Gráfico 9: Memorização 

 

 Em relação à memorização do poema, o Gráfico 9 indica que os três grupos tiveram 

comportamentos semelhantes, ou seja, a maioria não expressou interesse em memorizá-los. 

Vale ressaltar que o T3 obteve maior media (2,57) para esta variável, o que pode ter sido 

provocado pelo fato do poema ser o menos complexo, logo o de mais fácil memorização. A 

média do T1 e do T2 foram 2,18 e 1,92 respectivamente. 

 Em seguida, apresenta-se o Gráfico 10 referente à variável Aprendizado. 

T3 T2 T1 
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Gráfico 10: Aprendizado 

 

 O Gráfico 10 demonstra a reação em relação ao envolvimento do leitor com o texto 

em relação ao possível aprendizado com a leitura. O que se constata é que os três grupos se 

portaram praticamente da mesma maneira, ou seja, consideraram não ter havido aprendizado 

através da leitura. Este resultado se explica pelo fato de todas as médias terem sido abaixo da 

neutralidade [T1 (2,91); T2 (2,83); T3 (2,57)], ou seja, próximas a discordância com a frase 

“Aprendi alguma coisa com este poema”. 

 

4.1.4) Envolvimento emocional 

 

 A dimensão denominada Envolvimento Emocional tem como objetivo verificar as 

reações dos participantes quanto a sua resposta emocional em relação à leitura dos textos. O 

Gráfico 11 indica a reação dos participantes à frase “Este poema me emocionou”. 

 

T3 T2 T1 

T3 T2 T1 
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Gráfico 11: Emoção 

 

 O Gráfico 11 mostra que os leitores avaliaram os textos de maneira muito similar, 

ficando este fato manifesto pelas médias dos três níveis que giraram em torno de 2,50 

[T1(2,36); T2(2,56) e T3(2,57)], ou seja, os textos não parecem emocionar o leitor, não 

importando o nível de foregrounding. Vale ressaltar que os textos em questão eram poemas 

versando sobre amor, este fato se torna mais interessante ao se destacar que os participantes 

desta pesquisa são alunos do curso de Letras, logo, é peculiar que os mesmo não se 

emocionem com tal leitura.  

 Abaixo, observa-se o  gráfico referente à variável Sensibilização. 

T3 T2 T1 
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Gráfico 12: Tocado 

 

 O Gráfico 12 indica que os três grupos avaliaram sua reação à leitura do poema como 

não tendo sido tocados emocionalmente pelo mesmo. Isso confirma o resultado do Gráfico 

anterior sobre Emoção. Mas é da mesma forma um tanto incoerente com o fato dos 

participantes serem alunos de Letras e, portanto, supostamente apreciarem a leitura literária e 

serem tocados pela mesma. 

 O próximo gráfico apresenta o resultado que se refere à variável Tristeza. 

 

T3 T2 T1 
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Gráfico 13: Tristeza 

 

 A variável referente à tristeza, representada pelo Gráfico 13, indica que tal sensação 

não foi provocada por nenhum dos textos. Tendo em vista a idéia de que a poesia é um evento 

na vida do leitor, “uma combustão alimentada por uma certa personalidade e um certo texto 

em certo momento” 
20

 (Rosenblatt, 1985 [1938], p. xvi), ou seja, a experiência literária, 

especialmente a leitura de poesia é uma experiência de vida, algo que na palavras de 

Rosenblatt, “acontece entre o leitor os signos na página” . Logo o presente resultado indica 

um afastamento do aluno de letras desta experiência.  

 

4.1.5) Contexto social 

 

 Nos Gráficos 14, 15 e 16 abaixo, observamos as representações das reações dos 

leitores dentro da dimensão relacionada ao contexto social a que esses textos estão associados. 

Esta dimensão avalia se, dependendo do contexto em que o texto foi apresentado, a reação dos 

participantes varia. Na pesquisa em questão os textos foram lidos durante aulas de português 

                                                
20 Minha tradução para “[...] a combustion fed by the coming together of a particular personality and a particular 

text at a particular time” 

T3 T2 T1 
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dentro da Faculdade de Letras. Logo, esta dimensão visão verificar se este contexto 

influenciou na avaliação dos participantes. 

 A seguir apresenta-se o Gráfico 14 referente à variável Antologia. 

 

 

Gráfico 14: Antologia 

 

No gráfico acima se percebe que os participantes tenderam a classificar o texto de 

nível alto (T1) e o médio (T2) como provenientes de uma antologia, enquanto que o de nível 

baixo (T1) obteve a menor média, ou seja, não foi considerado como tendo sido retirado de 

uma antologia. Os participantes, de certa forma, souberam avaliar a qualidade literária dos 

poemas, colocando o T 1 e o T 2 como sendo oriundos de antologia. No entanto, não 

apreciam esses textos. Leem-nos clinicamente (cf. Seção 4.2.1).  

 O Gráfico 15 descreve a reação dos participantes à variável Aula de Literatura. 

T3 T2 T1 
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Gráfico 15: Aula de literatura 

 

 No gráfico acima, todos os respondentes identificaram os textos como pertencentes a 

uma sala de aula de literatura, pois todas as médias mantiveram-se na acima da faixa de 

neutralidade (3) tendendo para concordo (4) [T1 (3,82); T2 (3,40) e T3 (3,05)]. No entanto o 

de nível baixo (T3) obteve média igual a 3,05 tendendo à neutralidade.  

O Gráfico 16 abaixo apresenta os resultados para a reação dos participantes quanto à 

variável Sentimentos.  

 

T3 T2 T1 
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Gráfico 16: Sentimentos 

 

 No que se refere à função do texto, o poema de baixo nível de foregrounding (T1) foi 

o que obteve maior média (3,95) entre os três. Por função de texto, entende-se a função que o 

mesmo desempenha em relação a quem o lê. No caso dos textos utilizados na presente 

pesquisa – poemas –, o de nível baixo de foregrounding é o que tem menos utilização de 

recursos estilísticos, logo o considerado mais próximo da linguagem utilizada pelos 

respondentes em seu dia a dia.  

 

4.1.6) Mudança comportamental 

  

 Os Gráficos 17, 18 e 19 demonstram as reações dos participantes em relação às 

mudanças comportamentais provocadas pela leitura. Tal mudança seria provocada pela 

desautomatização da linguagem, que levaria a uma mudança de percepção do mundo. 

  

T3 T2 T1 
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Gráfico 17: Sensibilização 

 

 Nenhum dos textos, segundo o Gráfico 17, foi capaz de mudar atitude dos 

participantes quanto a sua a sensibilidade após a leitura.  

 No Gráfico 18 apresentam-se os resultados para a variável Nova Perspectiva. 

 
Gráfico 18: Nova perspectiva 

  

 Na questão da introdução de uma nova perspectiva pelos textos, os participantes dos 

grupos que leram o T1 e o T3 tenderam à discordância com a questão em foco [T1 (2,41) e T3 

T3 T2 T1 

T3 T2 T1 
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(2,14)]. Entretanto, a reação ao T2 difere dos outros dois parecendo trazer algo de novo para 

os participantes mesmo que esse resultado tenda para a neutralidade. 

 Os resultados referentes à questão de os textos serem capazes de fazer o participante 

ver as coisas de uma maneira diferente é apresentada no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 19: Diferente 

 

 Os participantes tenderam avaliaram os textos como não sendo capazes de fazê-los ver 

as coisas de maneiras diferentes após a leitura. Em oposição ao gráfico anterior onde apenas 

dois (T1 e T3) tendiam a discordância, neste caso não há uma grande diferença entre os três 

textos [T1 (2,09); T2 (2,36) e T3 (2,00)].  

 A fim de confirmar ou refutar os resultados apresentados acima, analisou-se as 

respostas dos participantes à questão qualitativa à luz das teorias que fundamentam a presente 

investigação. 

 

 

 

T3 T2 T1 
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4.2) Resultados qualitativos 

  

 A partir da análise dos comentários feitos pelos participantes, acerca dos segmentos 

escolhidos que mais lhes chamaram a atenção no item 4 do questionário, fez-se a 

categorização desses dados. A seguir, apresentar-se-á o resultado de tal categorização. Após a 

categorização das respostas dos sujeitos, foi confeccionada uma tabela que apresenta a 

frequência de ocorrência para cada categoria em relação a cada texto. 

 

4.2.1) Categorias 

  

 Segue abaixo a tabela que apresenta o número de ocorrências em cada categoria assim 

como seu percentual para cada texto. 

 

Texto 

Categoria  

T1 T2 T3 

nº % nº % nº % 

Semântica 24 32,43 13 11,82 04 6,78 

Figura de linguagem 06 8,11 05 4,55 06 10,17 

Interpretação 34 45,95 40 36,36 30 50,85 

Uso de Linguagem 10 13,51 30 27,27 07 11,86 

Reflexão 0 0 17 15,45 05 8,47 

Apreciação 0 0 05 4,55 07 11,86 

Total 74 100 110 100 59 100 

Tabela 8: Categorias 

 

 A começar pela categoria Semântica, observa-se que T1 foi o texto com maior 

número de ocorrências. Isto parece ter sido suscitado pelo fato de o mesmo apresentar o nível 

mais alto de foregrounding. Na avaliação do T1 pelos juízes, este obteve 46,41% de 

ocorrências de foregrounding a nível semântico (cf. Tabela 2) e o referido fenômeno ocorre 

também na avaliação dos participantes. Vale lembrar que em ambas as classificações, 



76 

 

Semântica, se referem a marcas textuais relacionadas ao significado de uma ou mais palavras 

existentes no verso “te fies – sem significado p/ brasileiros/ uso comum” (Q56), “nácar de 

silencio – não sei o que significa” (Q59) 
21

. Este dado parece comprovar a classificação do 

texto como alto em nível de foregrounding. 

 Com relação às Figuras de Linguagem identificadas nos textos, suas ocorrências nos 

três grupos foram próximas. Outra vez, a avaliação dos participantes corrobora a dos 

avaliadores especialistas, pois ambos identificam as figuras de linguagem existentes nos 

textos. Ademais, é valido mencionar que para os sujeitos pesquisados não se fez distinção 

entre o tipo de figura de linguagem que fora identificada nos textos. Levaram-se em 

consideração todas as menções ao uso de figuras de linguagem. Exemplos: “relação de 

antítese entre o ato de beijar e de ser inimigos” (Q112) 
22

, “Esta parte me marca pela antítese 

feita à natureza do amor, que é de total amizade, união, paz, harmonia...” (Q100). 

 Nota-se claramente pelos números de ocorrências da categoria Interpretação que os 

participantes, em sua maioria e em relação aos três textos, tenderam à busca de uma 

explicação acerca do conteúdo de cada poema, não fazendo uso de suas próprias experiências 

nessa avaliação, “Este trecho chamou minha atenção por mostrar a unidade que se forma 

quando duas pessoas se amam” (Q100), “uma paixão avassaladora” (Q120). Tal fenômeno 

parece ser uma tendência mundial
23

, os alunos de uma forma generalizada, não importando 

seu grau de instrução, parecem estar cada vez mais distanciados da experiência literária 

prazerosa, o fazem de forma clínica, distanciada. Este fato é verificado tanto no Brasil quanto 

                                                
21

 Na organização dos dados, os questionários respondidos pelos participantes foram denominados por números 

referentes ao texto lido. Assim, os questionários de 56 a 77 referem-se ao T1, os questionários de 78 a 98 

referem-se ao T 3 e os de 99 a 123 ao T2. Os questionários de 1 a 56 foram descartados por não apresentarem as 

pergunta a cerca do perfil de leitor. A sequência de numeração se baseou na ordem de aplicação. 

 
22 Apesar de os textos dos alunos conterem desvios da norma gramatical, optou-se por mantê-los na íntegra. 
 
23

 Entrevista dada à The Chronicle of Higher Education por Olivia Fialho (PhD Candidate Comparative 

Literature, University of Alberta) em 12 de maio de 2010. 
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em países como os Estados Unidos. Há autores que chegam a afirmar que a literatura como 

uma disciplina está fadada à extinção (Miall, 2006). No Brasil esta evidência é ainda mais 

clara, visto que a disciplina Literatura não faz mais parte do currículo de escolas públicas 

tanto do segundo segmento do ensino fundamental quanto do ensino médio, tendo sido 

incorporada às aulas de língua portuguesa. Muitas vezes a leitura literária assim como o 

estudo sistematizado da literatura são colocados de lado pelo professor de língua portuguesa 

tanto por falta de interesse por parte da disciplina quanto por falta de domínio deste conteúdo. 

Esta exclusão já era uma realidade velada, haja vista o resultado da performance dos alunos 

nas provas de avaliação, totalmente voltadas para a leitura e consequentemente para a 

interpretação de texto, aplicadas pelo governo (por exemplo, Prova Brasil e SAEB). É valido 

ressaltar que na presente dissertação busca-se verificar o efeito da leitura literário no leitor 

real e que esta leitura clínica não é o que se espera, principalmente de alunos do curso de 

Letras, que serão provavelmente os futuros formadores de leitores do país.  

 Na categoria Uso da Linguagem, estão incluídos os comentários acerca das escolhas 

linguísticas feitas pelos participantes para justificar suas escolhas. Nesta categoria, 

agruparam-se os comentários sobre adjetivos, substantivos, advérbios e verbos referindo-se à 

escolha deste e não de outro vocábulo. Esta categoria demonstra claramente o tipo de análise 

feito pelos leitores, ou seja, uma leitura clínica, voltada para as palavras do texto e não para a 

experiência de leitura. Em relação às 30 ocorrências nesta categoria para o T2, as mesmas 

parecem ter sido suscitadas pelo fato de este poema conter várias oposições de palavras, por 

exemplo, “amar x cruelmente”, “amantes x inimigos” (cf. Anexo 2) 

 A quinta, Reflexão, refere-se às justificativas que estão relacionadas ao processo de 

reflexão acerca do conteúdo do poema pelo participante, “Como alguém pode amar o outro e 

não ver o outro?” (Q122), “Como assim duas pessoas viram ninguém?” (Q108). É valido 

ressaltar que o T1, o texto com nível mais alto de foregrounding, não obteve nenhuma 
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ocorrência dentro desta categoria. Em ordem decrescente aparece, em seguida, o T3 que 

obteve 5 e o T2 com 17 ocorrências. Este resultado é interessante à luz da teoria do 

foregrounding, segundo a qual o texto de maior complexidade, devido à ruptura com a 

automatização da experiência literária, levaria a uma maior reflexão, enquanto que o de nível 

baixo não produziria o mesmo efeito (cf. Seção 2.2). Os dados acima descritos demonstram 

algo muito diferente tanto para o T1 quanto para o T3, pois os dois parecem não provocar 

reflexões ou reavaliações nos leitores . Em contrapartida o T2 que teoricamente ficaria com 

uma avaliação mediana obteve 17 ocorrências para esta categoria, o que nos leva a acreditar 

que o mesmo provocou uma certa reflexão nos participantes. O mesmo fenômeno se repete 

nos resultados quantitativos (cf. Seção 4.1.3).  

 Na sexta e última categoria, Apreciação, estão agrupadas as justificativas que se 

basearam na avaliação positiva do texto, demonstrada por elogios ou mesmo afirmações 

claras de que gostaram dos mesmos, “Maneira interessante de descrever como a mulher 

chega” (Q96), “Achei este trecho exagerado e sem nexo. A alegria não deveria ser dolorosa...” 

(Q92). Nota-se que, assim como em Reflexão, não houve ocorrências nesta categoria para o 

T1. Os participantes parecem, de uma maneira geral, tentar entendê-lo, mas não o apreciam. 

Este fato confirmar novamente a hipótese de que os alunos se distanciam do texto que lhes 

oferece dificuldades de compreensão, e se aproximam do com linguagem mais simples.   

 

4.3) Discussão  

  

A seguir será apresentada a discussão acerca dos resultados quantitativos e qualitativos 

descritos acima. A fim de se organizar tal discussão, primeiro serão discutidas apenas as 

variáveis que obtiveram valor de significância p ≤ 0.05. Em seguida será feita a discussão das 
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demais variáveis. Das dezoito variáveis testadas no experimento, somente duas, a saber, 

musicalidade (p = 0,007) e complexidade (p = 0,009), obtiveram valor de significância
24

.  

 

4.3.1) Musicalidade 

A relação entre música e literatura, mais especificamente entre a primeira e a poesia 

tem sido considerada uma força modeladora dentro da área de estudos literários 

(CRAPOULET, 2009). Ainda segundo a autora, a poesia, utilizada no questionário da 

presente dissertação, é considerada “intrinsecamente musical” (2009, p. 79). No entanto, o 

conceito de musicalidade tem um papel controverso dentro das áreas de estudo em que é 

utilizado, a saber, estudos literários e música propriamente dita. Não há um consenso entre os 

teóricos quanto ao que é a musicalidade nem em uma área nem na outra. Entretanto, 

Crapoulet (2009, p. 80) afirma que tal conceito é usado de maneira interdisciplinar, visto que 

a área da música toma emprestado termos da literatura e vice e versa. Objetivando a análise 

dos dados encontrados na presente pesquisa, adotar-se-á a relação entre musicalidade da 

poesia descrita por Crapoulet (2009, p. 82), segundo a qual poesia sempre esteve associada à 

música através de sua ênfase nas qualidades expressivas de ritmo e sons. Logo, quando se 

compara a reação dos participantes aos três textos com diferentes níveis de foregrounding, 

sendo o T1 o com nível mais alto e, portanto o que faz uso de mais recursos estilísticos, 

percebe-se que tal relação se confirma. A reação dos leitores aos textos lidos foi coerente com 

a teoria do foregrounding no que diz respeito ao efeito provocado pelas escolhas linguísticas 

do autor dos poemas. Os participantes avaliaram o T1 como sendo o mais musical, muito 

provavelmente por este conter mais ocorrências de marcas textuais em nível fonético, tais 

como aliterações e repetições. Seguindo a mesma hipótese, o T3 foi avaliado como sendo o 

menos musical. Contudo, este resultado não é confirmado na análise qualitativa, visto que os 

                                                
24 Para presente discussão optou-se por discutir as variáveis que obtiveram diferença significativa . Portanto a 

variável nova Perspectiva não foi incluída nesta discussão por ter sido considerada somente uma tendência. 
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leitores não tecem comentários quanto à sua apreciação ao T1 (cf. Tabela 8), o que pode ser 

interpretado como um reconhecimento das marcas textuais, mas não a sua avaliação positiva. 

O T3 teve apenas sete ocorrências para a categoria apreciação (cf. Tabela 8) o que pode 

indicar que o mesmo também não agradou aos leitores. É valido ressaltar que o T2 na análise 

quantitativa seguiu o padrão descrito na teoria e se manteve entre T1 e T2. No entanto na 

análise qualitativa o mesmo foi o que obteve mais ocorrências na categoria apreciação, ou 

seja, na avaliação dos leitores quanto à musicalidade do texto o mesmo é reconhecido com 

medianamente musical. Porém, os leitores parecem apreciá-lo mais. Os resultados acima 

descritos levam a crer que os participantes são capazes de reconhecer as marcas textuais dos 

textos e avaliá-los como musicais. Todavia não parecem apreciar mais o T1 pela existência de 

tais recursos. O T2, o texto com nível médio de foregrounding parece provocar mais reações 

positivas nos leitores do que em relação aos outros dois. Para se entender melhor o porquê 

dessa diferença é necessário que se replique o experimento incluindo uma questão onde o 

participante justifique suas respostas quantitativas de maneira qualitativa.   

 

4.3.2) Complexidade 

 

 A complexidade textual vivenciada pelo leitor depende de respostas emocionais a 

estruturas linguísticas e afeta a maneira como o mesmo avalia o texto durante o processo de 

leitura. De acordo com Zyngier et al.  (2007, p. 656) primeiro o leitor toma consciência das 

características linguísticas e seus padrões e então constrói uma relação entre estes elementos.  

A reação dos participantes da pesquisa corrobora, em parte, esta visão de complexidade. 

Quando se compara a reação dos leitores aos três textos percebe-se que os mesmos 

reconheceram o Texto 1 como o mais complexo e isso é facilmente comprovado pela análise 

de nível de foregrounding, segundo a qual ele apresenta o maior número de ocorrências de 
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recursos linguísticos. É importante salientar que, assim como o texto com alto nível de 

foregrounding foi reconhecido como o mais complexo, o com baixo nível obteve média que o 

classifica como menos complexo também. Esse mesmo resultado é descrito na análise das 

respostas dos participantes à questão aberta onde se pedia que marcassem nos textos os 

trechos que chamassem mais atenção e posteriormente explicassem o porquê da escolha. Na 

análise qualitativa emergiram dos dados categorias referentes ao reconhecimento dos padrões 

complexos da linguagem. Zyngier et alii. (2007, p.657) alegam que a avaliação da 

complexidade textual depende da desfamiliarização seguida do reconhecimento dos elementos 

do foregrounding. No presente estudo os participantes parecem ter passado por este processo, 

visto que reconheceram no texto com alto nível de foregrounding a existência de maior 

complexidade e nas justificativas para a escolha dos trechos (questão aberta), justificam-se 

apontando o uso de palavras desconhecidas e as escolhas linguísticas feitas pelo autor dos 

poemas. A complexidade leva a uma dificuldade de compreensão do texto e o leitor tem de 

fazer uso de estratégias que o ajudem a resolvê-la. No entanto, nesse sentido, a complexidade 

os afastou do evento de leitura. 

 

4.3.3) Demais variáveis 

  

Nesta seção serão discutidas as demais variáveis do experimento, que, diferentemente 

das duas discutidas acima, não obtiveram diferença significativa entre os grupos. Tais 

resultados serão discutidos de maneira mais generalizada. 

 Atualmente há uma busca pela renovação das nomenclaturas para se denominar a 

maneira pela qual o leitor se aproxima do texto (ZYNGIER, 2010) 
25

. A autora define duas 

abordagens. De um lado a interpretativista, clínica, que busca entender o que, o como do 

texto, tendo seu foco direcionado para os processos cognitivos da experiência de leitura. Por 

                                                
25  Comunicação pessoal, Rio de Janeiro, 12 de maio de 2010. 
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outro, uma abordagem experiencial, em que o leitor coloca suas emoções, ou seja, uma 

abordagem em que há envolvimento afetivo. Os dados obtidos na presente pesquisa 

corroboram os resultados de estudos anteriores (CARVALHO, 2001; FIALHO, 2007; Van 

PEER et alli, 2007a, entre outros), segundo os quais os leitores tendem a uma reação ao texto 

literário voltada para a interpretação, para os aspectos estruturais do texto e para um 

afastamento. Quanto mais alto o nível de foregrounding, mais estes aspectos se tornam 

salientes (ZYNGIER et alii, 2007). Esta proeminência dos elementos textuais acaba por forçar 

o leitor a se distanciar afetivamente e a buscar no texto aspectos que o ajudem a compreendê-

lo. O leitor recorre à cognição e não a emoção em sua avaliação. Em contrapartida, quanto 

mais baixo o nível de foregrounding, mais o leitor se abre para a experiência literária e a 

linguagem do texto sai do foco. Ele se permite responder afetivamente. Aqui os processos 

cognitivos ocorrem de maneira mais automatizada, visto que o leitor não se vê desafiado pela 

estrutura textual, deixando suas experiências pessoais emergirem durante a leitura. 

 Em relação à Apreciação Estética os grupos não tiveram uma reação semelhante entre 

si. Na variável musicalidade, o T1 foi considerado o mais musical. Tal resposta está 

provavelmente calcada na existência de recursos linguísticos (ex. aliterações), que fazem o 

leitor avaliá-lo como musical. Já em relação à Beleza e ao Impacto os leitores tenderam a uma 

avaliação neutra. No entanto, quando comparamos a reação entre os grupos, 

independentemente de sua posição de neutralidade, o T3 foi o considerado mais belo. Este 

fato confirma a hipótese de que quanto menos elementos de foregrounding o texto possui 

mais o leitor se permite experimentar a beleza do texto, ou seja, mais ele se permite um 

envolvimento pessoal. Novamente em relação à variável Impacto quando se compara a reação 

dos três grupos, o T1 se destaca como o que causou maior impacto. 

 Quanto à Estrutura Estética, as reações aos textos não divergiram em relação à sentido 

profundo e elaborado, em ambas as variáveis os textos foram avaliados de maneira 
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semelhante. Apesar de numericamente poder-se dizer que os participantes consideraram o T1 

mais elaborado, esta diferença não foi significativa estatisticamente, ou seja, seus valores de p 

foram maiores que 0,005 (cf. Seção 4.1) para a variável complexidade. Para as demais, 

primeiramente, os participantes avaliaram os textos, em relação ao sentido, de forma muito 

semelhante, ou seja, avaliação dos três grupos foi muito próxima (cf. Seção 4.1.2). Esta 

resposta parece ter sido instigada mais pelo tema – amor – do que pela estrutura textual, visto 

que em relação a este item os três poemas eram muito diferentes. Sendo assim, para se 

verificar se foi o tema ou a estrutura que provocou tal reação, faz-se necessário o aumento da 

amostra ou ainda a inclusão de um texto com mesmo nível de foregrounding, mas com outra 

temática. Em conformidade com o nível de foregrounding e a reação quanto à complexidade 

dos textos, o T1 foi considerado o mais elaborado. 

 Em relação ao Envolvimento Cognitivo as três variáveis desta dimensão obtiveram 

respostas diferentes entre os grupos. Na variável Reflexão, apesar dos grupos terem se 

comportado de maneira semelhante (cf. Seção 4.1.3), o T2 foi o que aparentemente mais 

provocou o processo de reflexão. Este resultado se repete nos resultados qualitativos onde esta 

categoria obteve 17 ocorrências enquanto que T1 não obteve nenhuma e T3 somente 7.  

Quanto à memorização T3 foi o que os leitores demonstraram mais interesse em decorar, 

provavelmente por ser o texto que exigiu menos esforço cognitivo. Entretanto, estas 

diferenças não foram significativas estatisticamente. 

 Curiosamente quanto ao Envolvimento Emocional nenhum texto parece ter provocado 

uma resposta emocional nos leitores, visto que as três variáveis deste grupo obtiveram 

respostas abaixo de três, ou seja, mais próximas ao pólo de discordância da escala, em relação 

aos três textos. Este dado é muito provavelmente fruto de um condicionamento dos 

participantes a uma abordagem mecânica, clínica ao texto e à tradição do ensino de literatura. 

Vale ressaltar que todos os questionários foram aplicados durante aulas de Língua Portuguesa, 
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em turmas diferentes, mas todas estavam estudando o mesmo tópico – Estrutura das Palavras. 

Tal dado é relevante quando levamos em consideração pesquisas (CARVALHO, 2001) que 

relatam uma mecanização no ensino de literatura onde os alunos tanto do ensino médio 

quanto universitário, aprendem a replicar padrões aprendidos e não experienciar o textos. Os 

dados apresentados nesta dissertação parecem corroborar tais resultados.  

 Em relação ao Contexto Social de leitura de poesia, todos os textos foram avaliados 

como pertencentes ao universo literário, possivelmente por se tratarem de poesia, visto que de 

uma forma geral, poesia é vista como objeto de estudo das aulas de literatura.  

 Finalmente, quanto a Mudança Comportamental, semelhante ao Envolvimento 

Emocional, nenhum texto incitou mudança nas atitudes do leitor. A reação geral dos 

participantes, excluindo-se musicalidade e complexidade, tendeu para uma posição de 

imparcialidade em comparação aos três textos. A fim de se verificar se resultados são 

generalizáveis à amostra é necessário o aumento do número de participantes assim como a 

testagem das mesmas variáveis com textos de outras temáticas que não amor. No próximo 

capítulo, apresenta-se uma conclusão acerca dos resultados do presente estudo e são indicados os 

possíveis encaminhamentos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

O ato de ler será abandonado algum dia? A História não oferece resposta afirmativa, 

visto que a relação do ser humano com a leitura vem de longa data, com registros das 

primeiras letras escritas remetendo a 2300 a.C.,(ZILBERMAN, 2001). Desde então esta 

relação vem sofrendo mudanças sociais e tecnológicas, inicialmente com a criação da 

imprensa com Guttemberg no século XV até o século XXI, bem como com o advento da 

informática. A preocupação com o fim da leitura fica evidente em obras, tais como “A 

literatura em perigo” de Todorov (2009), ou ainda dentro do contexto brasileiro 

especificamente “Fim dos livros, fim dos leitores?” de Zilberman (2001). Em ambos os livros, 

o discurso dos autores é construído em cima da questão da leitura literária. Tanto um autor 

quanto o outro parte da visão de leitura como instrumento de modificação do ser humano, 

algo que “amplia o nosso universo” (TODOROV, 2009, p. 23), que leva à vivência através do 

contato com mundos imaginários e que, portanto, deve ser perpetuada em nossa sociedade.  

O panorama de leitura no contexto brasileiro não é positivo. Dentre os alunos 

universitários aqui investigados, quase nenhum ouviu falar de grandes nomes da literatura 

canônica e foram raríssimos os que já haviam lido as obras em questão (MEIRA, 2009, p. 9). 

Nas palavras do autor: 

 

O contato maior que qualquer aluno do ensino médio tem com o texto literário de 

fato se dá seja nas abonações e exemplos que auxiliam na compreensão das regras e 

formações da língua portuguesa, seja nas próprias aulas de literatura, que se 

resumem principalmente ao ensino de historia. (MEIRA, 2009, p. 9) 

 

Essa situação se reflete na atitude dos alunos universitários frente à leitura de textos 

literários, e, no presente estudo, frente à leitura da poesia, tendo em vista que o objetivo da 

presente dissertação era investigar a reação de estudantes universitários de um curso de Letras 
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à leitura de poemas com diferentes níveis de foregrounding. Verificou-se um afastamento 

afetivo com relação aos textos com mais elementos de foregrounding, ou seja, mais literários. 

 O texto literário, como discutido no Capítulo 2, pode ser definido tanto por seus 

elementos linguísticos quanto por seu efeito no leitor. Na presente dissertação, buscou-se 

verificar se os elementos de foregroundingseriam capazes de provocar efeitos diversos nos 

leitores. A princípio esperava-se que, seguindo o que afirmam os formalistas (cf. Seção 2.1), 

os participantes desta pesquisa apresentassem uma maior apreciação do texto com nível mais 

alto de foregrounding. No entanto, isso não aconteceu. 

De acordo com os formalistas russos (cf. Seção 2.2), os elementos que caracterizam o 

foregrounding podem provocar uma desautomatização da percepção por parte do leitor, 

prolongando, dessa forma, a experiência literária e levando ao prazer estético. Assim, conclui-

se que quanto mais foregrounding o texto possui, maior a desautomatização, logo, maior o 

prazer estético. No entanto, os resultados obtidos no contexto aqui investigado demonstraram 

que os participantes, de uma maneira geral, não tiveram reações muito diferentes em relação 

aos três textos lidos. A fim de organizar a conclusão far-se-á a discussão por dimensão 

investigada. 

Em relação à Apreciação estética, somente uma das variáveis obteve diferença 

significativa entre os grupos com relação à variável musicalidade. A discussão acerca do que se 

entende por um texto musical não encontra um consenso. No entanto, Crapoulet (2009) afirma 

que tal discussão tem um cunho interdisciplinar e define musicalidade textual através do uso dos 

recursos linguísticos relacionados na fonética, como aliterações e repetições. Na presente 

pesquisa, os participantes reconheceram o T1, o texto com maior nível de foregrounding como o 

mais musical, confirmando dessa forma tanto o julgamento dos avaliadores quanto a própria teoria 

do foregrounding. A reação aos outros dois textos, com médio e baixo nível de foregrounding, 

também se confirmou visto que o T3 foi considerado o menos musical. 
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Em concordância com os resultados obtidos sobre a dimensão Apreciação estética, a 

reação às variáveis dentro da dimensão Estrutura estética mostrou diferença significativa entre os 

grupos para uma das variáveis, a de complexidade. Novamente o T1 foi o texto considerado mais 

complexo e o T3 o menos. Essa reação provavelmente foi provocada pela existência de um maior 

número de elementos linguísticos, que possivelmente tornaram a linguagem utilizada mais 

complexa. 

Os resultados aqui obtidos não indicam grande envolvimento cognitivo por parte dos 

participantes. Nesta dimensão não houve diferença significativa entre os grupos. Entretanto é 

válido ressaltar que o T2 parece demonstrar uma tendência em relação à variável Reflexão tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente (cf. seção 4.3.3). O interessante aqui é o fato desta 

reação ter sido provocada pelo texto com nível médio de foregrounding e não pelos de nível alto 

ou baixo. 

Ademais, é interessante observar a reação dos participantes às variáveis que testavam seu 

envolvimento emocional com relação aos textos. Aparentemente nenhum texto foi capaz de 

despertar emoção nos participantes. Trata-se de um fato curioso, visto que os três versavam sobre 

amor e eram poesias. Esse resultado de certa maneira se opõe às conclusões a que Menezes (2005) 

chegou ao pesquisar os hábitos de leitura de alunos de Letras da mesma universidade. No referido 

estudo, os participantes “consideram a dimensão afetiva do processo de leitura como muito 

importante” (id. p.152). Ou seja, no presente contexto, a leitura dos textos selecionados não se 

mostrou adequada à incitação de emoções.  

Em relação ao reconhecimento dos textos como pertencentes ao contexto da literatura os 

três textos obtiveram avaliações semelhantes, ou seja, foram julgados como sendo literários. 

Somente o T3 teve uma avaliação próxima da negativa em relação à variável Antologia, ou seja, 

não foi considerado parte de uma coletânea. 

Finalmente, na dimensão Mudança comportamental, nenhum dos três textos provocou 

uma mudança no comportamento dos participantes. Entretanto, em relação à variável nova 
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perspectiva, o T2 mostra uma tendência; uma explicação possível seria que tal reação teria sido 

provocada mais pelo conteúdo do poema do que por sua estrutura ou presença de elementos do 

foregrounding. 

A fim de verificar se as perguntas apresentadas no Capítulo 1 foram respondidas, as 

mesmas são retomadas na presente seção:  

a) Há uma relação entre níveis de foregrounding e emoção? 

Percebe-se que em relação ao envolvimento emocional dos participantes com os textos, a 

presença de muitos elementos de foregrounding provoca rejeição durante a leitura. No 

entanto, em se comparando a reação a cada texto isoladamente, mesmo que as diferenças 

entre suas reações não tenham apresentado diferença significativa, nota-se que o Texto 3, com 

baixo nível de foregrounding (19,14%), obteve as maiores médias (cf. Anexo 6). Nesse caso, 

pode-se considerar que houve somente uma pequena relação entre foregrounding e emoção.  

b) Níveis diferentes de foregrounding afetam a emoção? 

Os níveis diferentes de foregrounding parecem afetar as dimensões Apreciação estética e 

Estrutura estética, visto que as variáveis musicalidade e complexidade dentro das dimensões 

citadas acima, respectivamente, obtiveram diferença significativa. 

c) Nível alto de foregrounding distancia o leitor?  

Ao se comparar a reação dos participantes aos textos lidos, constata-se que realmente o de nível 

alto de foregrounding distancia o leitor, levando-o a fazer uma análise clínica, voltada para a 

interpretação, enfatizando o significado do texto, em vez da experiência literária. 

A conclusão a que se chega é a de que os participantes da presente investigação fazem 

uma leitura distanciada, clínica (cf. Seção 4.2.1), buscando uma interpretação para o texto lido e 

não se envolvendo com o mesmo. Tal fato causa estranheza e preocupação, visto que os sujeitos 

aqui pesquisados são alunos de um curso de Letras e, consequentemente, possíveis futuros 

professores. Essas ocorrências não se restringem, no entanto, ao meio universitário, mas 

permeiam todo o universo escolar, como demonstrados nos relatórios apresentados no Capítulo 1. 
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Cabe lembrar, no entanto, que as conclusões aqui apresentadas não são perenes e, portanto, podem 

e devem ser testadas novamente. Acredita-se aqui ter-se contribuído para se entender de forma 

detalhada a relação dos leitores com os textos literários, indicando que há muito ainda a ser 

investigado e também modificado no diz respeito ao ensino de literatura e ao incentivo à leitura. 

Como direcionamento para novos estudos, sugerir-se-ão a seguir alguns encaminhamentos.  

Primeiramente faz-se necessário o aumento da amostra analisada a fim de se verificar mais 

precisamente se estes dados refletem realmente a população investigada e se, dessa forma, seus 

resultados poderão ser generalizáveis a outros contextos. Uma outra possibilidade é a aplicação 

desta pesquisa em outros grupos, tais como alunos do Ensino Médio e de outras áreas do 

conhecimento. O desenvolvimento de um questionário mais detalhado sobre hábitos de leitura e 

perfil sócio-econômico também ajudaria a esclarecer os dados obtidos nesta e em futuras 

pesquisas. Um outro aspecto a ser observado é em relação ao contexto de aplicação. Faz-se 

necessária a aplicação fora de sala de aula, a fim de se verificar se este ambiente influencia a 

reação dos participantes. E ainda verificar a reação dos participantes quanto à idade, gênero e 

escolaridade o que também pode suscitar novas descobertas. 

Investigar a relação entre leitores reais e o texto literário mostrou-se uma atividade 

recompensadora, porém inquietante. O distanciamento que se evidenciou precisa ser visto em 

mais detalhe, de forma que a leitura literária volte a ganhar o espaço que a ela deve ser 

atribuído nas salas-de-aula e na vida. De outra forma, os futuros leitores jamais entenderão a 

profundidade das palavras de Borges na epígrafe dessa dissertação. 
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ANEXO 1 – Questionário avaliador – T1 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGÜÍSTICA 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 poema abaixo: 
 
(1)   Não te fies do tempo nem da eternidade, 

(2)   que as nuvens me puxam pelos vestidos 

(3)   que os ventos me arrastam contra o meu desejo! 

(4)   Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, 

(5)   que amanhã morro e não te vejo! 
(6)   Não demores tão longe, em lugar tão secreto, 

(7)   nácar de silêncio que o mar comprime, 

(8)   o lábio, limite do instante absoluto! 

(9)   Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, 

(10) que amanhã eu morro e não te escuto! 

(11) Aparece-me agora, que ainda reconheço 

(12) a anêmona aberta na tua face 

(13) e em redor dos muros o vento inimigo... 

(14) Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, 

(15) que amanhã eu morro e não te digo... 
 
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 
versos. 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).  

VERSOS Fonética 
Sintático-

Gramatical 
Semântica 

1    
2    

3    

4    

5    

6    
7    
8    
9    

10    

11    
12    
13    
14    
15    
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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 poema é: 

Fraquíssimo 1 2 3 4 5 Excelente 

 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 2 – Questionário avaliador – T2 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGÜÍSTICA 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 poema abaixo: 
 
(1) Os amantes se amam cruelmente  

(2) e com se amarem tanto não se vêem.  

(3) Um se beija no outro, refletido.  

(4) Dois amantes que são? Dois inimigos.  

(5) Amantes são meninos estragados  

(6) pelo mimo de amar: e não percebem  

(7) quanto se pulverizam no enlaçar-se,  

(8) e como o que era mundo volve a nada.  

(9) Nada. Ninguém. Amor, puro fantasma  

(10) que os passeia de leve, assim a cobra  

(11) se imprime na lembrança de seu trilho.  

(12) E eles quedam mordidos para sempre.  

(13) deixaram de existir, mas o existido  

(14) continua a doer eternamente. 

 
 
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 
versos. 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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VERSOS Fonética 
Sintático-

Gramatical 
Semântica 

1    
2    

3    

4    

5    

6    
7    
8    
9    

10    

11    
12    
13    
14    

 
3. Agora, classifique o texto de acordo com sua qualidade literária, marcando o número que melhor 
corresponde à sua opinião. Esse poema é: 

Fraquíssimo 1 2 3 4 5 Excelente 

 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 3 – Questionário avaliador – T3 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGÜÍSTICA 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 poema abaixo: 
 
(1) Eu sou um homem fechado. 

(2) O mundo me tornou egoísta e mau. 

(3) E a minha poesia é um vício triste, 

(4) Desesperado e solitário 

(5) Que eu faço tudo para abafar. 

(6) Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, 

(7) Com o teu passo leve, 

(8) Com esses teus cabelos... 

(9) E o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria atônita... 

(10) A subia, a dolorosa alegria de um espantalho inútil 

(11) Aonde viessem pousar os passarinhos! 
 
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 versos. 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).  

 
 

VERSOS Fonética 
Sintático-

Gramatical 
Semântica 

1    
2    

3    

4    

5    

6    
7    
8    
9    

10    

11    
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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 poema é: 

Fraquíssimo 1 2 3 4 5 Excelente 

 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO 4 – Questionário final  

 

                   
 
Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre a questão da leitura e está sendo 
desenvolvida na Universidade Federal do Rio do Janeiro.  O preenchimento deverá levar 20 
minutos. Por favor, responda a todas as questões. Suas respostas serão tratadas 
anonimamente. Não há respostas certas ou erradas. Estamos interessados em sua opinião, 
que é muito importante para nós. 

Obrigada! 
Sexo:    (     )   Masculino                       (     )  Feminino   Idade:  _____________ 

 

Como você classifica o seu desempenho como leitor? 

Muito Bom (  ) Bom (  )  Neutro (  ) Ruim (  ) Muito Ruim (  ) 

Como você classifica o seu desempenho como leitor de textos literários 

Muito Bom (  ) Bom (  )  Neutro (  ) Ruim (  ) Muito Ruim (  ) 

 
1. Leia o texto abaixo.  
 

Não te fies do tempo nem da eternidade, 

que as nuvens me puxam pelos vestidos 

que os ventos me arrastam contra o meu desejo! 

Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, 

que amanhã morro e não te vejo! 

Não demores tão longe, em lugar tão secreto, 

nácar de silêncio que o mar comprime, 

o lábio, limite do instante absoluto! 

Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, 

que amanhã eu morro e não te escuto! 

Aparece-me agora, que ainda reconheço 

a anêmona aberta na tua face 

e em redor dos muros o vento inimigo... 

Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, 

que amanhã eu morro e não te digo... 
 
 
2. Volte ao poema e sublinhe os trechos (máximo de 4 palavras por trecho) que mais 
chamaram a sua atenção numerando-os. 

 
3. Para cada trecho que você enumerado por você, acrescente uma explicação pra o que 
chamou mais a sua atenção. 
 

Número Explicação 
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4. Por favor, leia as frases abaixo e responda às perguntas colocando um círculo em volta do 
número que melhor corresponder à sua opinião em relação ao poema, SENDO 1 
EQUIVALENTE A NÃO CONCORDO E 5 CONCORDO PLENAMENTE.  

 
1. Acho o poema elaborado. 

 

1        2       3      4       5 
  

2. O poema é lindo. 

 
1        2       3      4       5 
   

3. O poema me faz parar e pensar. 
 
1        2       3      4       5 

 
4. O poema tem um sentido profundo.  

 

1        2       3      4       5 
 

5. Acho o poema complexo. 

 
1        2       3      4       5 
 

6. O poema é musical.  
 

1        2       3      4       5 

   
7. Acho o poema marcante. 

 

1        2       3      4       5 
   

8. Este poema provavelmente foi tirado de uma antologia. 

 
1        2       3      4       5 
 

9. Aprendi alguma coisa com este poema. 
 
1        2       3      4       5 
 

10. Esse poema me emocionou. 
 
1        2       3      4       5 

 
11. Este é um poema que as pessoas utilizariam para descrever seus sentimentos. 

 

1        2       3      4       5 
   

12. Este poema me deixou triste. 

 
1        2       3      4       5 
 

 
13. Acho que este poema introduz uma nova perspectiva. 

 

1        2       3      4       5 
 

14. Esse poema me fez ver as coisas de forma diferente 

 
1        2       3      4       5 
 

15. Fiquei tocado(a) com este poema 
 

1        2       3      4       5 

 
16. Este poema me tornou mais sensível. 

 

1        2       3      4       5 
   

17. Eu gostaria de memorizar este poema. 
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1        2       3      4       5 

 
18.  Este poema é típico de uma sala-de-aula de literatura. 

 

1        2       3      4       5 
 

 
   Muito obrigada! 
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ANEXO 5 – Tabela com dados descritivos – ANOVA 

 

 

Variáveis Nível 

FG 
Média Desvio Padrão 

Acho o poema elaborado. Alto 4,18 ,958 

Médio 3,56 1,227 

Baixo 3,76 ,944 

O poema é lindo. Alto 3,23 1,232 

Médio 3,20 1,414 

Baixo 3,52 1,401 

O poema me faz parar e pensar. Alto 3,55 1,224 

Médio 3,96 1,241 

Baixo 3,48 1,289 

O poema tem um sentido profundo. Alto 3,77 1,343 

Médio 3,80 1,323 

Baixo 3,71 1,146 

Acho o poema complexo. Alto 3,77 1,152 

Médio 3,12 1,301 

Baixo 2,57 1,248 

O poema é musical. Alto 3,32 1,427 

Médio 2,64 1,497 

Baixo 1,95 1,117 

Acho o poema marcante. Alto 3,32 1,393 

Médio 3,12 1,394 

Baixo 3,14 1,558 

Este poema provavelmente  foi retirado de uma 

antologia. 

Alto 3,05 1,244 

Médio 3,09 1,276 

Baixo 2,62 1,396 

Aprendi alguma coisa com este poema. Alto 2,91 1,444 

Médio 2,83 1,435 

Baixo 2,57 1,287 

Este poema me emocionou. Alto 2,36 1,432 

Médio 2,56 1,583 

Baixo 2,57 1,568 

Este é um poema que as pessoas utilizariam para 

descrever seus sentimentos. 

Alto 3,32 1,524 

Médio 3,42 1,530 

Baixo 3,95 1,431 

    

    

Este poema me deixou triste. Alto 1,77 1,232 

Médio 1,68 1,108 

Baixo 2,14 1,424 
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Acho que este poema introduz uma nova perspectiva. Alto 2,41 1,297 

Médio 3,16 1,795 

Baixo 2,14 1,424 

Este poema me fez ver as coisas de forma diferente. Alto 2,09 1,377 

Médio 2,36 1,350 

Baixo 2,00 1,342 

Fiquei tocado com este poema. Alto 2,18 1,259 

Médio 2,40 1,414 

Baixo 2,62 1,658 

Este poema me tornou mais sensível. Alto 1,82 1,259 

Médio 1,76 1,165 

Baixo 1,90 1,375 

Eu gostaria de memorizar este poema. Alto 2,18 1,468 

Médio 1,92 1,470 

Baixo 2,57 1,964 

Este poema é típico de uma sala de aula de literatura. Alto 3,82 1,468 

Médio 3,40 1,581 

Baixo 3,05 1,359 

 

 

 


