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RESUMO

REAÇÕES À LEITURA LITERÁRIA EM PORTUGUÊS E EM INGLÊS

Cátia Aparecida Vieira Barboza
Orientadora: Profa. Dra. Sonia Zyngier
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de
Doutor em Linguística Aplicada.

Tomando como base teórica os fundamentos da Ciência Empírica da Literatura, a
presente tese se insere na área da Linguística Aplicada com o intuito de estudar
percepções de indivíduos à leitura de fragmentos de textos literários. Para tanto,
identifica e categoriza elementos que indicam níveis de envolvimento com a leitura.
Mais especificamente, os participantes descrevem suas impressões após a leitura de um
trecho de uma obra literária apresentada sem a identificação de autoria nem de sua
fonte. Os fragmentos de textos utilizados foram retirados do romance Mrs. Dalloway, de
Virginia Woolf, e do conto Bliss, de Katherine Mansfield, apresentados para uns na
forma original em língua inglesa e, para outros, na forma traduzida em língua
portuguesa. Atendendo ao design da pesquisa, os participantes foram divididos em dois
grupos: o primeiro, constituído de professores de inglês e graduandos de diversos cursos
de Letras em língua inglesa, leu uma das obras no original. O segundo, formado por
profissionais de diversas áreas, leu um fragmento vertido para a língua portuguesa.
Além de identificar discurso dos participantes categorias que demonstrem possíveis
reações afetivas à leitura, também foi examinada a relação que essas categorias
estabelecem com a experiência de leitura e proficiência do leitor. A análise identificou
seis categorias, que demonstraram diferentes graus de relação com o texto, partindo dos
aspectos mais textuais para os mais afetivos. Os participantes que leram o texto em
língua inglesa apresentaram um número maior de categorias do que os participantes que
leram o texto em português. Também foi possível verificar que os participantes
classificados com mais experiência de leitura apresentaram maior frequência nas
categorias ligadas ao envolvimento afetivo. Com base nos resultados apresentados é
possível perceber que o nível de proficiência em língua estrangeira não afetou os tipos
de categoria identificados, mas as diferenças na frequência foram reveladoras. Ler na
língua estrangeira possibilitou mais interações com o texto e, consequentemente, maior
envolvimento com o texto literário.

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Ciência Empírica da Literatura (CEL); emoção;
leitura literária; leitura em língua estrangeira.

ABSTRACT

REACTIONS TO LITERARY READING IN PORTUGUESE AND IN ENGLISH

Cátia Aparecida Vieira Barboza
Orientadora: Profa. Dra. Sonia Zyngier
Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar Linguística Aplicada, Instituto de Letras, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de
Doutor em Linguística Aplicada.
This thesis belongs to the area of Applied Linguistics and is theoretically-grounded on
the tenets of Empirical Science of Literature. Its main focus is the study of participants‟
perceptions after reading fragments of literary texts. To this purpose it identifies and
categorizes elements that may establish readers‟ levels of involvement. More
specifically, the participants describe their impressions after reading a fragment of a
literary work to which no authorship or source is attached. The fragments used were
taken from Virginia Woolf‟s Mrs. Dalloway and Katherine Mansfield‟s short story
“Bliss” and were presented to some of the participants in their original versions in
English and to other participants in their translation into Portuguese. Following the
research design, the participants were divided into two groups: the first group,
constituted of English teachers and graduation students of English, read the fragments in
English; the second group, formed by professionals from different areas, read the
selected extract translated into Portuguese. Besides identifying the categories in the
participants‟ discourse that may show possible affective involvement, the relation these
categories establish with reading experience and proficiency was also examined. The
analysis revealed six categories that present different degrees of involvement with the
text and that range from the more textual aspects to the more affective ones. The
participants who read the text in English presented a higher number of categories than
those who read the text in Portuguese. Another aspect was that the participants who
claimed to have more reading experience presented more frequent categories connected
to affective involvement. Based on these results, it is possible to conclude that the
proficiency level in the foreign language did not affect the types of categories identified,
but the differences in their frequency were revealing. Reading in the foreign language
opened more possibilities of interaction with the text and, consequently, more
involvement with the literary text.

Key-words: Applied Linguistics; Empirical Science of Literature; emotion; literary
reading; EFL reading.

SINOPSE

Estudo empírico sobre a reação de participantes à leitura de fragmentos de
textos literários em língua inglesa e em tradução para língua portuguesa. Definição do
perfil dos leitores, identificação e categorização das reações à leitura. Observação da
possível influência da língua e experiência de leitura na reação emotiva à leitura
literária.
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1. INTRODUÇÃO

Os prazeres da leitura são múltiplos. Lemos para saber, para
compreender, para refletir. Lemos também pela beleza da linguagem,
para nossa emoção, para nossa perturbação. Lemos para compartilhar.
Lemos para sonhar e para aprender a sonhar. (MORAIS, 1996, p.12)

Belas palavras as da epígrafe. No entanto, mesmo que se afirme que a
leitura é uma fonte de “prazeres múltiplos”, pesquisas mostram que o prazer de ler não
é garantido. De fato, essa tese toma por pressuposto que o prazer deve estar no âmago
de qualquer leitura literária. Segundo Fialho (2005, p.1), “prazer não é o que torna uma
obra um clássico, mas este sentimento é essencial para a experiência literária”. A partir
dessa premissa, alguns questionamentos surgem, dentre eles entender o que afasta ou
aproxima o leitor desse deleite.
Na verdade, inúmeros são os estudos sobre literatura, mas as pesquisas se
apresentam em sua maioria sob a forma de argumentações teóricas. O mesmo ocorre no
âmbito dos estudos sobre recepção literária, que carecem de investigações empíricas
sobre como leitores reagem aos textos e o que os aproxima ou os afasta da experiência
literária. Por isso, faz-se necessário empreender estudos empíricos. Nesse sentido, os
fundamentos da Ciência Empírica da Literatura (CEL) (vide Seção 2.1) serão centrais
ao presente estudo. Parte de seus pressupostos encontra-se na noção do “agir literário”
(cf. MARTINDALE, 1990). A CEL entende LITERATURA não como uma coleção de
textos, geralmente interpretados a partir de uma perspectiva hermenêutica, mas como
um sistema social que compreende vários atores, entre eles, o leitor, aquele que age e
reage no encontro com um texto considerado literário.
Desde o início é importante deixar claro que, embora em número muito
mais reduzido do que os dos estudos teóricos, pesquisas empíricas sobre as ações de
leitores durante a leitura literária podem ser encontradas (vide MIALL, 2006; van
PEER,

2011;

HANAUER,

1999;

FIALHO,

2012;

entre

outros).

Crescem

questionamentos como “O que o leitor faz quando lê um texto?” (van PEER, 1986;
HANAUER, 2007), “Como o leitor entende e justifica um texto literário?”
(HAKEMULDER, 2007; HJORT & LAVER, 1997), “O leitor se identificaria com
algum aspecto do texto?” (SKLAR, 2013) que buscam entender a experiência do leitor
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com o texto literário e explicam como os aspectos afetivos e cognitivos estão
envolvidos na leitura literária.
Em estudos anteriores (BARBOZA, 2003; CARVALHO, 2001; FIALHO,
2005; MENEZES, 2010), notou-se que a leitura de obras literárias realizada por
graduandos de Letras, em sua maioria, não era prazerosa nem espontânea, e sim
realizada como obrigação penosa. De fato, os resultados dessas pesquisas revelam as
consequências do que veio a ser chamada “crise da literatura” (cf. CALVINO, 2002), e
demonstram que os leitores não se engajam afetivamente no processo de leitura. Esses
estudos incluem a socialização literária (CARVALHO, 2001, BRAGUEZ, 2008), a
percepção de professores de cursos universitários (MENEZES, 2010) e as próprias
reações de alunos (BARBOZA, 2003). Os resultados dessas pesquisas são, no mínimo,
preocupantes. Exposto o problema, faz-se necessário investir em mais estudos de
natureza empírica para a investigação da recepção literária, como o que foi realizado
nesta tese.
Uma das preocupações com a leitura literária deriva das dificuldades
apresentadas pelos estudantes brasileiros para ler. De acordo com as últimas avaliações
de indicadores nacionais como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) de 2011 e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes1 (PISA) de
2009, o nível de desempenho de alunos brasileiros em leitura e compreensão textual está
bem abaixo da média mundial. O IDEB foi criado pelo Inep (Instituto Nacional de
Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, como parte do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), para medir a qualidade de cada escola e de cada
rede de ensino. Ele é calculado com base na taxa de rendimento escolar (aprovação e
evasão), no desempenho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica), e na Prova Brasil. Em 2011, os indicadores para o cálculo do IDEB
foram a Prova Brasil e a taxa de aprovação. Participaram da Prova Brasil os alunos de
5° e 9º ano do ensino fundamental que responderam a 22 itens de português e a 22 de
matemática. Do ensino médio participaram os estudantes do 3º ano, que responderam a
26 itens de português e a 26 de matemática. As médias vão de zero a dez, como as
avaliações tradicionais, cujas notas refletem o número de acertos2. A Tabela 1.1 mostra
as médias dos últimos anos de avaliação realizada pelo IDEB:

1
2

Em inglês: Programme for International Student Assessment.
De acordo com informações disponíveis em: http://provabrasil.inep.gov.br
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Ano
2005
2007
2009
2011

Ensino Fundamental
1º ao 5º
6º ao 9º
3,8
3,5
4,2
3,8
4,6
4,0
5,0
4,1

Ensino Médio
3,4
3,5
3,6
3,7

Tabela 1.1: Resultados do IDEB no Brasil3

O que é possível perceber nos resultados apresentados na Tabela 1.1 é que,
apesar de as médias de 2005 até 2011 terem aumentado, elas ainda são baixas,
mostrando uma dificuldade que parece se intensificar no Ensino Médio. Ao contrário do
esperado, os melhores resultados foram obtidos pelos alunos do primeiro segmento do
Ensino Fundamental, que obtiveram média 5,0 em 2011. Esse aumento não é
semelhante ao dos alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, que apresentam um nível mais baixo de aproveitamento, mantendo-se bem
abaixo da média.
Outro instrumento de âmbito internacional é o PISA, um projeto
desenvolvido pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), destinado à avaliação de estudantes de 15 (quinze) anos de idade, fase em
que se estima que estes jovens terminaram ou estão terminando a escolaridade mínima
obrigatória4. Seu objetivo é avaliar comparativamente aptidões ou competências e
produzir, em todos os países envolvidos, indicadores de desempenho estudantil que
possam fornecer orientação, incentivo e instrumentos a fim de melhorar a eficácia da
atuação na Educação. As áreas avaliadas são Leitura, Matemática e Ciências.
Para realizar a prova, cada estudante tem em média duas horas para
responder de 60 a 65 questões. A cada três anos o foco da avaliação concentra-se em
uma área. Em 2000 o foco foi a Leitura; em 2003, Matemática; em 2006, Ciências e em
2009 o foco foi novamente a Leitura. Para o presente estudo é interessante considerar os
resultados de 2000 e 2009, que mostram uma melhoria dos estudantes brasileiros na
habilidade de leitura. Para testá-la, o PISA elabora provas que simulam atividades
frequentemente realizadas dentro e fora da escola. Os resultados são apresentados em
uma escala e em três sub escalas, relativas aos três domínios avaliados (identificação e
3

Quadro baseado nos dados disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=277893
4
Disponível em: http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_79.php

e
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recuperação de informação, interpretação e reflexão). A Tabela 1.2 a seguir mostra os
resultados das últimas edições do PISA. Aquelas onde o foco foi a leitura estão em
destaque.

Nº de participantes
Pontos

2000
4.893
396

2003
4.452
403

2006
9.295
393

2009
20.127
412

Tabela 1.2: Quadro evolutivo dos resultados do Brasil no PISA5.

De acordo com a Tabela 1.2, houve pequena melhoria no desempenho dos
estudantes brasileiros na habilidade de leitura, que, na verdade não representa uma
mudança de fato se considerarmos que o número de participantes aumentou
consideravelmente. Fica evidente que os resultados apresentados ainda estão abaixo da
média mundial. No Quadro 1.1 observa-se a posição do Brasil em relação aos outros
países participantes6:

G1 (acima da média OCDE)
Finlândia, Canadá, Nova
Zelândia, Austrália, Irlanda,
Coreia do Sul, Reino Unido,
Japão, Suécia, Áustria,
Bélgica, Islândia.

G2 (média OCDE)
Noruega, França,
Estados Unidos,
Dinamarca, Suíça.

G3 (abaixo da média
OCDE)
Espanha, República Tcheca,
Itália, Alemanha,
Liechtenstein, Hungria,
Polônia, Grécia, Portugal,
Federação Russa, Letônia,
Luxemburgo, Chile, México e
Brasil.

Quadro 1.1: Grupos de países no PISA 20007 divididos pela média OCDE.

No quadro internacional, o resultado brasileiro ainda está bastante distante
dos primeiros classificados. Na primeira edição, em 2000, cujo foco foi a Leitura, o
Brasil ficou em último lugar entre 32 países. A média dos alunos brasileiros não
ultrapassou o Nível 1, considerado básico para a compreensão de textos. Já em 2009, o
Brasil foi o 3º país a crescer mais na década, na comparação com os resultados de 2000.
Em Leitura, foi a 10ª nação com maior crescimento, mesmo atrás de outros países
latino-americanos como o Peru e Chile8. Dentre os 65 países que participaram do
estudo, o Brasil ficou em 53ª colocação em leitura, ocupando a mesma posição no

5

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
Dados baseados nos resultados do PISA 2000.
7
Disponível em: http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
8
Disponível em: http://www.futura.org.br/wp-content/uploads/downloads/2012/06/Destino-Educacao-LivroMetodologia.pdf
6
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ranking geral9. Comparando-se esses resultados com os obtidos em outros países latinoamericanos, o Brasil só ficou à frente de Argentina, Panamá e Peru.
Pelo que se verifica nos resultados apresentados nas avaliações do IDEB e
PISA, compreende-se que um grande número de brasileiros ainda não atingiu o nível
pleno de letramento. De acordo com o Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional), é
possível definir quatro níveis de alfabetismo10:


Analfabetos: não conseguem realizar nem mesmo tarefas simples que envolvem
a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga ler números
familiares (números de telefone, preços, etc.).



Alfabetizados em nível rudimentar: localizam uma informação explícita em
textos curtos e familiares (como, por exemplo, um anúncio ou pequena carta),
leem e escrevem números usuais e realizam operações simples, como manusear
dinheiro para o pagamento de pequenas quantias.



Alfabetizados em nível básico: leem e compreendem textos de média extensão,
localizam informações mesmo com pequenas inferências, leem números na casa
dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de
operações e têm noção de proporcionalidade.



Alfabetizados em nível pleno: pessoas cujas habilidades não mais impõem
restrições para compreender e interpretar textos usuais: leem textos mais longos,
analisam e relacionam suas partes, comparam e avaliam informações,
distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à
matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle,
envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas
de dupla entrada, mapas e gráficos.
Segundo dados do Inaf apresentados pelo Instituto Paulo Montenegro11, o

percentual da população alfabetizada funcionalmente foi de 61% em 2001 para 73% em
2011, mas apenas um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilidades de
leitura, escrita e matemática. Estes resultados evidenciam que o Brasil já avançou,
principalmente nos níveis iniciais do alfabetismo, mas não conseguiu progressos

9

Disponível em: http://oglobo.globo.com/educacao/pisa-2009-brasil-esta-entre-os-paises-que-mais-evoluiram-naeducacao-mas-ainda-ocupa-as-2915236
10
Disponível em: http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por
11
Disponível em: http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por
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visíveis para o pleno domínio de habilidades que são hoje condição imprescindível para
a inserção adequada em uma sociedade letrada. Entende-se, então, porque as
dificuldades apresentadas em relação à leitura podem afetar a leitura literária e
consequentemente estar relacionadas à crise da literatura.
Além das dificuldades no plano cognitivo verificadas através dos testes
nacionais e internacionais, notam-se também problemas referentes à resposta afetiva do
aluno em relação à atividade de leitura. Em relatório apresentado pela UNICEF,
observa-se que a leitura não é um hábito frequente entre os adolescentes. O hábito de
leitura, seja de livros ou revistas, não está ligado a uma atividade de lazer para esse
grupo. Entre aqueles que não leem, 31% alegam que não o fazem simplesmente porque
não gostam da leitura. Outros 31% argumentam que lhes falta tempo, enquanto 16%
dizem não ter dinheiro para comprar livros. Nacionalmente, 37% dos adolescentes têm
hábito de leitura ocasional; 23% não leem; 17% só o fazem quando o professor manda,
e outros 17% leem com frequência. Dentre esses, o hábito de leitura é mais intenso entre
as meninas: 26,8% dos meninos não leem em contraste com 19,2% das meninas12. A
Tabela 1.3 apresenta os principais tipos de leitura preferidos pelos adolescentes
brasileiros:

Qual o seu tipo de leitura preferido?
Histórias em quadrinhos
Aventura
Romance
Poesia
Auto Ajuda
Policial
Religiosos
Outros
Sem resposta

(%)
18
15
14
8
4
3
3
15
20
Total
100
(5.840)
Tabela 1.3: Tipos de leitura preferidos pelos adolescentes brasileiros

Como se verifica na Tabela 1.3, as histórias em quadrinhos foram o tipo de
leitura mais mencionado (18% dos entrevistados). Logo a seguir aparecem livros de
aventuras (15%), romances (14%) e poesia (8%). Muito interessante o fato de que 20%
12

“A
Voz
dos
Adolescentes”,
UNICEF/Fator
OM/2002.
http://www.unicef.org/brazil/pt/vozdosadolescentes02.pdf. Acessado em: 20 de fev. 2012.

Disonível

em:
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não terem respondido. Os dados apresentados revelam que, além de uma grande parte
dos adolescentes não terem atingido um nível de alfabetização satisfatório, eles também
não se referem à leitura como uma atividade prazerosa, e demonstram maior interesse
por leituras de menor prestígio dentro da comunidade acadêmica, ou seja, exatamente
aquelas que provavelmente estão desvinculadas da “obrigação” escolar. Resta saber se a
dificuldade que apresentam na leitura pode influenciar o nível de afetividade
demonstrado nessa atividade. Daí a necessidade de se desenvolver estudos empíricos
que investiguem como se dá a relação entre texto e leitor.
Além da questão do nível de alfabetismo, ou proficiência do leitor, outro
fator que pode influenciar a relação de afetividade entre ele e o texto é a sua experiência
como leitor. Essa experiência, ou contato com diferentes tipos de texto, se dá muitas
vezes através da escola. Segundo Barbosa (2013), o gosto pela leitura é algo que a
escola deve “ensinar”, já que, em suas palavras, “o prazer de ler é fruto também do
exercício cotidiano da leitura”.
Entretanto, ao invés de aproximar o aluno da leitura, a prática pedagógica
tem atuado de modo inverso. Segundo Fialho (2005), o fato de que o ensino de literatura
tende a priorizar o contexto histórico e dados autobiográficos, por exemplo, por vezes
leva o aluno a ver o texto literário como um objeto arqueológico com códigos
indecifráveis e práticas culturais ininteligíveis que, para se compreender, requer a
mediação de uma autoridade. Isso faz com que os alunos se apropriem da voz do
professor ou da crítica especializada para chegar a uma interpretação. A experiência
individual do leitor, nesse contexto, só tende ao fracasso.
Esse tipo de prática pedagógica voltada para o entorno do texto e para “o
que o autor diz” sem consideração para a experiência individual do leitor obviamente
contribui para o distanciamento. De acordo com Miall (2006), essa abordagem prejudica
os alunos de literatura visto que, “perguntar o que um texto literário significa os desvia
da experiência que o texto oferece e pode levar a jogos na sala de aula onde o aluno
deve adivinhar o que o professor ou o examinador tem em mente13” (MIALL, 1996, p.
39).

13

Minha tradução para “Asking students what a literary text means distracts them from the experience that the text
offers, and may lead to dispiriting games in the classroom where the student is supposed to guess what the teacher or
examiner has in mind.”
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De fato, muitos professores de Literatura têm por tradição se preocupado
mais em ensinar sobre o texto do que, propriamente, em “letrar literariamente” os
alunos (BRASIL/MEC, 2006, p. 54). Assumir o objetivo primeiro da disciplina, que é a
formação do leitor do texto literário, implica deslocar para segundo plano os
conhecimentos teóricos e historiográficos e expor os alunos ao contato com os textos,
de modo que possam enfrentar as possíveis dificuldades em abordar textos às vezes
muito “exigentes”, para, daí, aprender a fruí-los.
Os números apresentados na Tabela 1.3 mostram que as preferências de
leitura dos alunos de hoje não são compatíveis com o que a comunidade literária e a
academia consideram o cânone literário. De fato, a leitura das obras canônicas vem
sendo substituída por outras de menor prestigio acadêmico, mas nas quais o leitor
geralmente busca simplesmente viver uma experiência, e não buscar uma interpretação
que lhe renda boa nota nas provas. Segundo Berkowitz (2006),14 “o amor pela literatura
está ameaçado, principalmente porque por mais de três décadas um grande número de
acadêmicos (professores) de literatura tem contribuído para a extinção desta chama”.
Ao buscar ampliar os estudos empíricos sobre a experiência literária
verificando a reação dos participantes à leitura, esta tese também observa se o idioma no
qual o texto se apresenta modifica a percepção que o leitor tem do mesmo e a forma
como interage com ele. Pretende-se oferecer uma reflexão para outras pesquisas que
investiguem o que se espera do aluno em sala de aula. Segundo Zyngier e Fialho (2010,
p.14),
Tanto a leitura dos textos quanto sua recepção requerem um ambiente
onde não somente as individualidades possam florescer e as vozes dos
alunos podem ser de fato ouvidas, mas também onde os alunos podem
desenvolver quem eles realmente são e o que trazem para a sala de
aula15.

Entende-se, portanto, que este estudo é relevante para o ensino de literatura,
pois pode auxiliar na compreensão do que ocorre quando da reação à leitura de um texto

14

Berkowitz, 2006 disponível em: http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/7414 . Minha tradução
para o original: “The love of literature is endangered, in particular because for more than three decades a large
faction of professors of literature has contributed to extinguishing the flame”.
15
Minha tradução para: “Both reading and responding to texts require an environment in which not only
individualities can thrive and students‟ voices can be truly heard, but also where learners can develop who they
already are and what they bring to class”.
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literário e, assim, poderá contribuir para o desenvolvimento de estratégias que facilitem
a capacitação de leitores críticos.
Por observar como leitores reagem e buscam entender a linguagem de textos
escritos, esta pesquisa está ligada à Linguística Aplicada. A interdisciplinaridade
também se faz presente na busca de subsídios da psicologia, da pedagogia, dos estudos
neurocientíficos e da teoria literária. Mais especificamente, a presente investigação visa
verificar aspectos cognitivos e emotivos que possam ser identificados no discurso dos
participantes ao descreverem suas reações à leitura de trechos de obras literárias.
As propostas de estudo empírico e interdisciplinar apresentadas nesta tese se
sintetizam através das perguntas de pesquisa a seguir:


As reações à leitura literária poderiam ser identificadas e categorizadas a
partir do discurso dos participantes sobre essa experiência?
Esta pergunta se desdobra em outros questionamentos:


Que categorias são identificadas na reação dos participantes após
a leitura literária?



As mesmas categorias são identificadas na leitura do trecho
original em língua inglesa e na leitura do mesmo trecho traduzido
para a língua portuguesa?



Haveria diferença entre a quantidade e de variedade apresentada
após a leitura do texto original e do traduzido?



Até que ponto a experiência de leitura dos participantes seria uma
variável relevante?



O nível de proficiência de leitura no idioma estrangeiro atribuído
ao participante pode influenciar na quantidade e nos tipos de
categorias identificadas em suas respostas?

Para que se chegue a respostas fundamentadas, é necessário detalhar-se o
plano e a estratégia de trabalho para que, inclusive, este estudo possa servir como
contribuição para futuras pesquisas empíricas.
No presente capítulo, são apresentados os objetivos, a justificativa e a
motivação deste estudo, principalmente tomando-se por base a crise atual da leitura e da
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leitura literária e a necessidade de investigação da recepção literária através de pesquisa
empírica. Também no primeiro capítulo é detalhado o layout e organização dos
capítulos, como se segue.
O Capítulo 2, que apresenta a Fundamentação Teórica, se divide em três
partes. A Seção 2.1 trata da Ciência Empírica da Literatura (CEL), sua origem e bases
teóricas. Também nesta seção são apresentados os principais estudos desenvolvidos
nesta área e que servem como base de reflexão para a pesquisa desenvolvida para esta
tese. Na Seção 2.2 discorre-se sobre os estudos que envolvem a emoção, inicialmente
tratando-se da sua definição, origens filosóficas e evolução até o presente. Entre os
estudos sobre a emoção, focaliza-se o seu papel no fluxo de leitura e na recepção
literária. Finalizando a revisão da literatura, na Seção 2.3 são abordados os conceitos e
teorias relativas à leitura em língua materna e em língua estrangeira para uma melhor
compreensão dos aspectos cognitivos inerentes a estes processos.
O Capítulo 3 apresenta o detalhamento dos procedimentos metodológicos
utilizados neste estudo. A Seção 3.1 trata da natureza e importância dos estudos
empíricos e como eles vêm sendo utilizados nas pesquisas sobre leitura literária. Na
Seção 3.2 aborda-se o paradigma utilizado neste estudo, partindo da discussão sobre a
visão dualista proposta por Dilthey e a visão monista que se apresenta nos estudos da
pós modernidade científica. É introduzida então, a proposta de Zyngier (comunicação
pessoal), onde os paradigmas particularizador e generalizador são integrados para um
estudo de percepções múltiplas, pautado no monismo.
Ainda no terceiro capítulo, a Seção 3.3, que é a mais extensa, detalha os
procedimentos de coleta de dados. Primeiramente, em 3.3.1, são descritos os
procedimentos utilizados na coleta de dados no modo presencial: contexto, perfil dos
participantes e instrumentos utilizados. Como desdobramento dessa subseção são
apresentadas as etapas e resultados parciais obtidos na aplicação no modo presencial.
Após a descrição das dificuldades encontradas na adequação desse modo de coleta de
dados para os objetivos desta pesquisa inicia-se a descrição dos procedimentos para a
utilização do modo online. Primeiramente justifica-se a utilização desse tipo de estudo e
sua fundamentação especificando suas vantagens e desvantagens em relação à coleta de
dados presencial. Também descreve-se o contexto, perfil dos participantes e
instrumentos. Em seguida trata-se da aplicação e considerações finais sobre esta etapa
da pesquisa.
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O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados. Inicialmente, na Seção 4.1
são apresentados os dados. Inicialmente define-se o perfil dos dois grupos de
participantes que responderam ao questionário com o texto em inglês (Grupo I) e com o
texto em português (Grupo P), observando aspectos como idade, curso e etapa de
formação. A seguir são apresentados os resultados obtidos da correção dos testes de
nivelamento submetidos ao Grupo I. Na seção 4.2 discutem-se os resultados obtidos,
sempre relacionando-os aos questionamentos propostos no Capítulo 1. A Seção 4.3
apresenta os resultados e a comparação dos grupos em relação ao teste de experiência de
leitura. Na Seção 4.4 observa-se a relação entre o nivelamento e a experiência de leitura.
A Seção 4.5 tem como objetivo especificar os critérios para o estabelecimento das
categorias e a categorização das respostas abertas. A seguir, são observados os
resultados das comparações entre nivelamento, experiência de leitura e categorias nos
Grupos I e P.
A conclusão é apresentada no Capítulo 5, onde a tese retoma os principais
aspectos observados na pesquisa para fazer uma avaliação geral. Também são propostos
nesse capítulo encaminhamentos que permitam o prosseguimento desta pesquisa
contribuindo, assim, para próximos estudos empíricos que se fizerem. À conclusão,
seguem-se a bibliografia e os anexos necessários a esse estudo.
Uma vez detalhado o percurso a ser trilhado, no próximo capítulo serão
discutidos os fundamentos teóricos que norteiam a presente tese.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentadas as principais bases teóricas que servem de
suporte para a investigação empírica proposta nesta tese. Em um primeiro momento
pretende-se definir e justificar o status científico dos estudos literários dentro de uma
visão empírica apresentando as bases teóricas da Ciência Empírica da Literatura (CEL).
O objetivo deste tópico é demonstrar que a base teórica sobre a qual se desenvolve esse
estudo não considera a literatura simplesmente como uma coletânea de textos
considerados canônicos, mas como um sistema social no qual as ações desenvolvidas
por um dos agentes do sistema, o leitor, são observadas.
Outra área relevante para a presente pesquisa é a questão da emoção. Ao se
discutir sua natureza, faz-se um breve histórico de estudos representativos.
Primeiramente são observadas suas bases filosóficas na Antiguidade Clássica e na
modernidade. A seguir, relatam-se as primeiras observações científicas sobre a emoção
e a contribuição da abordagem neurocientífica. Concluindo esta seção são discutidas
pesquisas que relacionam leitura literária e emoção. As teorias sobre a leitura, seus
aspectos cognitivos, os níveis de leitura são apresentados em outra seção desta
fundamentação teórica, onde são discutidos aspectos teóricos sobre a leitura em língua
materna e em língua estrangeira.
Ao se apresentar os fundamentos teóricos pelos quais se pautam esta tese,
objetiva-se deixar claro por quais parâmetros serão buscados, discutidos e avaliados os
resultados desta pesquisa, buscando-se sempre uma coerência lógica de pensamento.
Reforça-se a proposta interdisciplinar da área de linguística aplicada, contribuindo-se,
assim, para um melhor entendimento sobre como os participantes deste estudo reagiram
a textos literários em língua materna e em língua estrangeira.
2.1.

A Ciência Empírica da Literatura16
A abordagem ao texto literário utilizada nesta tese desvia-se de uma

perspectiva hermenêutica, voltada para interpretações de significados. Aqui, entende-se
literatura como um sistema social dinâmico que se define através das ações de seus
agentes. Neste estudo, portanto, a literatura é entendida como um campo que deve ser
16

Daqui em diante a Ciência Empírica da Literatura será chamada de CEL.
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estudado empiricamente e não somente através da argumentação. Nas palavras de
Fajardo (2011, pp. 28-29).
Esse campo teórico objetiva [...] estudar o público encarando-o não
mais como elemento passivo, mas como ativo, já que a sua mudança
de gosto e preferência influencia a circulação e a produção da obra
literária [...] considera todos os fatores sociais que interferem no
processo de formação do gosto e que funcionam como mediadores de
leitura, como também as características dos consumidores conforme
sua condição social, cultural, etária, sexual, profissional, entre outros.

O autor reforça a ideia de que os estudos literários não podem deixar de
observar o leitor real, seu contexto e os fatores que motivam suas escolhas e estimulam
suas reações. Argumenta que são o gosto e as preferências dos leitores que influenciam
a circulação e produção de obras literárias, e é exatamente com foco nas ações do leitor
que esta pesquisa se desenvolve.
2.1.1. Origens
As práticas adotadas nos estudos literários antes do surgimento de uma
proposta empírica podem ser mais ou menos intensamente vinculadas ao texto ou à sua
relação com o contexto como por exemplo estudos sobre a biografia do autor, ou
condições culturais de produção e recepção. Schram e Steen (2001, p. 4) caracterizam
os procedimentos adotados pelos estudos literários tradicionais sintetizando-os da
seguinte forma:
a) Interpretação e avaliação de textos;
b) Descrição de grupos de textos (ex. autores, gêneros, períodos, história,
línguas, países, culturas) geralmente partindo de uma perspectiva
comparativa;
c) Formação teórica, ou seja, formulação de generalizações entre (grupos
de) textos.
Segundo Schram e Steen (2001, p.1), nos últimos anos outros tipos de
investigação surgiram para as quais a psicologia e a sociologia vêm contribuindo com
métodos e teorias que podem ser adaptados aos estudos literários. A maioria destes
estudos vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores de diversas áreas (teoria literária,
sociologia, psicologia, etc.) ligados à Associação Internacional para o Estudo Empírico
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da Literatura (IGEL)17, fundada na Alemanha em 1987 por Siegfried J. Schmidt, que
também propôs a designação “Empirical and Systemic Approach to Literature”18. O
objetivo do grupo, de uma maneira geral, vem sendo o de descrever e explicar aspectos
psicológicos e sociais da literatura de acordo com os métodos de pesquisa das ciências
sociais para que a literatura possa ser tratada de forma científica, desconstruindo-se
assim a visão tradicional da incompatibilidade entre literatura e ciência.
A CEL foi desenvolvida como parte dos estudos inter e transdisciplinares
realizados pelo grupo NIKOL (Nicht Konservativ Literaturwissenschaft, ou Ciência da
Literatura Não-Conservadora), também fundado por Schmidt em 1973 na Universidade
de Bielefeld. Inicialmente o grupo de pesquisadores era constituído por W. Kindt, J.
Wirrer e R. Zobel e P. Finke, que buscaram desenvolver uma teoria científica da
Literatura. Mais tarde, com a ida de Schmidt para a Universidade de Siegen, no Instituto
LUMIS, o grupo passou a ser representado por A. Barsh, H. Hauptmeier, D. Meustch,
G. Rusch e R. Vieohff, entre outros. Atuando por mais de 40 anos, os pesquisadores da
CEL legaram ampla bibliografia sobre a CEL e consolidaram suas bases teóricas.
A proposta inicial do grupo NIKOL foi a de desenvolver uma ciência que
estudasse as atividades literárias, se opondo à tradicional hermenêutica literária.
Pautados na noção de Luhmann (1995) sobre a sociedade como “um sistema de
interações comunicativas”, os estudiosos conceberam LITERATURA

19

, como um

subsistema social autônomo que se autorregula através das ações de seus agentes.
Uma teoria empírica da literatura, segundo Schmidt (Schmidt 1989, p. 2),
deve partir de uma teoria da ação, onde há uma mudança de foco do texto literário
isolado para atividades baseadas no texto literário, realizadas por produtores,
mediadores, recipientes e pós-processadores do fenômeno literário em seus respectivos
contextos sociais. A pesquisa empírica do objeto literário é, portanto, caracterizada nos
seguintes termos:
O estudo empírico da literatura focaliza questões que se centram no
estudo da literatura como prática cultural, incluindo os diversos efeitos
que provoca nos leitores, os vários aspectos sobre a forma como os
textos literários são lidos e os aspectos divergentes sobre a forma
como os textos literários são mediados e consumidos como produtos

17

IGEL é um acrônimo em alemão para Internationale Gesellsschaft fur empirische Literaturwissenschaft.
Abordagem sistêmica e empírica da literatura.
19
A palavra LITERATURA em caixa alta refere-se ao sistema conforme proposto por Schmidt.
18
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culturais que devem competir com outros textos e mídias (SCHRAM e
STEEN, 2001, p. 2-3).

Aos agentes que executam as ações literárias, Schmidt (1982, p.14)
relaciona os conceitos de habilidade, necessidade, motivação e intenção. O termo
“habilidade” se refere às pré-condições corporais e mentais inatas ou socialmente
construídas que o agente deve ter a fim de executar uma ação. O termo “necessidades”
também se refere a propriedades do indivíduo que podem ser inatas, relacionadas à
preservação e manutenção do sistema, ou adquiridas, aquelas que propõem a otimização
do sistema. A noção de “motivação”, de acordo com o autor (Schmidt, 1982, p. 15), diz
respeito aos estados do sistema hipotético e processos psíquicos atribuídos ao agente a
fim de que uma ação possa ser iniciada e executada. Finalmente, a “intenção”, segundo
o autor, depende da vontade e da crença de que esta ação será bem sucedida.
O presente estudo entende que os conceitos de habilidade, necessidade,
motivação e intenção conforme a teoria proposta pela CEL são questões essenciais a
serem observadas numa perspectiva empírica. Os estudos desenvolvidos pela CEL,
portanto, servem como fundamentação teórica para este estudo, visto que são
focalizadas as ações realizadas pelos leitores considerados como agentes do sistema
LITERATURA.
2.1.2. Algumas pesquisas sobre a leitura literária
Os estudos empíricos da literatura abrangem vários tipos de investigação.
No Brasil e em várias partes do mundo diversos pesquisadores vêm se dedicando a a
esse tipo de exploração. Segundo Miall (2000), a pesquisa empírica em literatura vem se
destacando principalmente pela sua contribuição nos estudos sobre o cânone, estilística
e recepção. O autor assim justifica a necessidade destes estudos (MIALL, 2000, p. 4546):
O leitor é convidado pelo texto literário a colocar suas experiências
sob a égide da suspeição, a reconsiderar ou modificar suas atitudes,
sentimentos e conceitos. Isso não elimina os estudos literários
tradicionais de Derrida ou Foucault, mas os desloca de sua localização
central atual e transforma cada tese crítica gerada por essas
abordagens em uma questão empírica: ou seja, o que, considerando-se
as evidências suficientes, podemos traçar desta suposta propriedade do
texto nas respostas dos leitores reais. Continuar a permitir que a
presente hermenêutica da suspeita reafirme seu domínio sobre os
estudos literários, é desconsiderar a pergunta mais importante de
todas: por que as pessoas leem? É como estudar os alimentos em
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termos de sua aparência, hábitos e história e não prestar atenção à sua
função nutricional20.

Reafirma-se, portanto, a necessidade de pesquisas empíricas, não com o
objetivo de eliminar os estudos literários tradicionais, mas para complementá-los
observando questionamentos que são fruto de necessidades reais. Uma dessas
preocupações, destacando-se o contexto brasileiro, vem sendo a questão da leitura,
conforme mencionado no Capítulo 1.
2.1.3. Literariedade
Muitas pesquisas empíricas vêm buscando entender se de fato há elementos
específicos à linguagem literária que a distinguem de outras formas de linguagem do
dia-a-dia. Essa questão diz respeito ao conceito de literariedade, que nasceu com os
Formalistas Russos21 no início do século XX. Na verdade, o Formalismo Russo
começou com dois grupos, o OPOYAZ, um acrônimo de Sociedade para o Estudo da
Linguagem Poética, fundado em 1916 em São Petersburgo e conduzido por Viktor
Shklovsky; o outro grupo, o Círculo Linguístico de Moscou, foi fundado em 1915.
Dentre os participantes destes grupos citam-se Roman Jakobson, Osip Brik, Boris
Eikhenbaum, Yury Tynianov, e Boris Tomashevsky. A grande preocupação desses
estudiosos era tornar científico o estudo da literatura e, para tanto, passaram a observar a
questão do que chamaram de literariedade de um texto.
O termo literariedade nasceu de uma reação ao simbolismo e foi cunhado
por Roman Jakobson para definir o foco de estudo na substancialidade do poema, para a
sua arquitetura formal, razão por que foram depreciativamente chamados de
"formalistas" pelos que defendiam um rígido sociologismo no campo dos estudos
literários. Nas palavras de Jakobson,
A poesia é linguagem em sua função estética. Deste modo, o objeto do
estudo literário não é a literatura, mas a literariedade, isto é, aquilo
que torna determinada obra uma obra literária. E no entanto, até hoje,
20

Minha tradução para o original: “The reader, in other words, is invited by a literary text to place her experiences
under the aegis of suspicion, to reconsider or modify her attitudes, feelings, and conceptions. This does not eliminate
literary studies under the sign of Derrida or Foucault, but it displaces them from their current central place and
turns each critical thesis generated by their approach into an empirical question: i.e., what, given sufficient evidence,
can we trace of this supposed property of the text in the responses of actual readers. To [46] continue otherwise,
allowing the present hermeneutics of suspicion to assert its domination of literary studies, is to leave out of account
the most important question of all: why do people read? It is like studying food in terms of its appearance, customs,
and history, while failing to pay attention to its nutritional function”.
21
Conferir: Encyclopædia Britannica Online, s. v. "Formalism", accessed May 23, 2013,
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/213786/Formalism.
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os historiadores da literatura, o mais das vezes, assemelhavam- se à
polícia que, desejando prender determinada pessoa, tivesse apanhado,
por via das dúvidas, tudo e todos que estivessem num apartamento, e
também os que passassem casualmente na rua naquele instante. Tudo
servia para os historiadores da literatura: os costumes, a psicologia, a
política, a filosofia. Em lugar de um estudo da literatura, criava-se um
conglomerado de disciplinas mal-acabadas. Parecia-se esquecer que
estes elementos pertencem às ciências correspondentes: História da
Filosofia, História da Cultura, Psicologia, etc., e que estas últimas
podiam, naturalmente, utilizar também os monumentos literários
como documentos defeituosos e de segunda ordem. Se o estudo da
literatura quer tornar-se uma ciência, ele deve reconhecer o 'processo'
como seu único 'herói'(cf. JAKOBSON, 1960, p.63).

Para os Formalistas, portanto, há uma distinção entre a linguagem literária e
outras formas de linguagem, e o objeto de estudo da ciência da literatura deve ser a
literariedade, isto é, algo imanente e que confere a uma obra sua qualidade literária,
aquilo que constitui o conjunto de traços distintivos do objeto literário. A ênfase,
portanto, é o modo como a literatura, especialmente, a poesia, é capaz de alterar
artisticamente, ou “tornar estranha” a linguagem cotidiana causando um efeito de
“desfamiliarização”. Os Formalistas enfatizavam a importância da forma e da técnica
sobre o conteúdo e buscavam mostrar a literatura como arte verbal autônoma. Através
dos estudos sobre as várias funções da literariedade, exploraram formas de distinguir a
poesia e a narrativa ficcional de outros discursos.
Para os Formalistas Russos, em especial Victor Shklovsky, a literariedade
estava ligada ao conceito de desfamiliarização, pois uma das principais características
dos textos literários é a de provocar no leitor um estranhamento e se desviar da
linguagem comum. Para Shklovsky o objetivo da arte é o de quebrar percepções
automáticas sobre as coisas e dar a elas uma nova percepção. Segundo ele,
desfamiliarizar a linguagem faz com que a literatura chame a atenção para si mesma,
forçando o leitor a notar aspectos que não lhe são familiares. Nas suas palavras,
O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da
singularização dos objetos e o procedimento que consiste em
obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção.
O ato da percepção em arte é um fim em si mesmo e deve ser
prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do objeto, o que
já é “passado” não importa para a arte22. (SHKLOVSKY. In
TOLEDO (org.), 1971, p. 45)

A noção de desfamiliarização foi explorada mais tarde por Jan Mukarovsky,
22

Grifos do texto original.
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que postulou o conceito do desvio linguístico, que chamou de foregrounding. Para
Murakovsky, o uso de recursos linguísticos como metáfora, ambiguidade, paralelismo,
entre outros, distinguem a linguagem comum da linguagem poética.
Segundo Viana et alii (2013) o interesse dos Formalistas era de fato estudar
cientificamente o que se considerava ser a materialidade do texto, mas com o passar dos
anos este conceito foi rediscutido e até mesmo negado (cf. Eagleton, 1983) até se chegar
a um ponto em que se torna difícil distinguir textos literários e não literários. Nesse
sentido, Carter (1997, p. 128) explica:
A oposição entre a linguagem literária e a não literária é inútil e a
noção da linguagem literária como uma categoria de sim/não deveria
ser substituída por uma que observa a linguagem literária como um
contínuo, uma gradação de literariedade no uso da língua com alguns
usos marcados como mais literários do que outros (CARTER, 1997, p.
128)23.

Essa ideia de uma gradação de literariedade (cline of literariness)
inicialmente proposta por Carter e Nash (1983), sustenta que a linguagem literária não é
especial ou diferente, pois qualquer traço formal chamado de “literário” pode ser
encontrado em outros tipos de discurso e a linguagem literária só é diferente de outras
linguagens quando se observa sua função. O problema passa a ser efetivamente medir os
diferentes níveis de literariedade. Para isso, Carter (1999) propõe três modelos: o
inerente, o sociocultural e o cognitivo. O modelo inerente (inherency model) vê a
literariedade através de certas características formais da língua (vide função
autorreferencial de Jakobson, 1960, p. 356) onde o foco recai na própria mensagem.
Observa-se aqui que a linguagem literária distingue-se de outros usos mais práticos da
língua. Quanto ao modelo sociocultural, entende-se a literariedade como algo
determinado social e culturalmente, ou seja, o literário é assim determinado por críticos
ou outras pessoas socialmente aprovadas para determinar tal função. Para Eagleton
(1983), não há uma linguagem que distingua a linguagem literária. Qualquer texto pode
ser entendido como literatura se for definido como tal pela comunidade:
Os julgamentos de valor parecem ter, sem dúvida, muita relação com
o que se considera literatura, e o que não se considera – não
necessariamente no sentido de que o estilo tem de ser “belo” para ser
23

Minha tradução para: “The opposition of literary to non-literary language is an unhelpful one and the notion of
literary language as a yes/no category should be replaced by one which sees literary language as a continuum, a
cline of literariness in language use with some uses of language being marked as more literary than others”.
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literário, mas sim de que tem de ser do tipo considerado belo; ele pode
ser um exemplo menor de um modo geralmente considerado como
valioso (EAGLETON, 1983, p. 11).

De acordo com o autor, o termo “valor” se refere àquilo “que é considerado
como valioso por certas pessoas, em situações específicas, de acordo com critérios
específicos e à luz de determinados objetivos” (EAGLETON, 1983, p. 12).
A questão da função do leitor na caracterização da literariedade do texto
também foi discutida por Zyngier (1994, p.100). Segundo a autora, a linguagem literária
não é determinada a priori, mas estabelecida através de padrões identificados pelo leitor
no momento da leitura, ou seja, somente o que o leitor reconhece como traços
responsáveis por determinados efeitos podem ser considerados estilisticamente
significantes. Complementando esta ideia de literariedade entende-se que a percepção
literária está fundamentada também em aspectos culturais. Ao definir as dimensões do
texto literário, Zyngier (1994, p. 84) aponta para a função social do texto literário:
Toda cultura produz seus próprios textos. Eles são passados de
geração em geração seguindo conjuntos de regras e convenções
definidos pelas comunidades. A função do texto é ao mesmo tempo
comunitária e individual. Ao transmitir crenças comunitárias, o texto
mantém a unidade do grupo, mas ao mesmo tempo, ele lida com
indivíduos e suas emoções.24

Apesar que considerar que existem traços inerentes ao texto, o principal
determinante da literariedade, de acordo com a pesquisadora, é a percepção do leitor,
sua avaliação de padrões estilísticos e a sua decisão atribuir a determinado texto valor
literário. Miall (2006, p. 144) em estudo posterior também reafirma esta perspectiva.
Para ele, “Literariedade é, necessariamente, resultado da interação entre texto e leitor, e
não meramente um conjunto específico de traços textuais formais”25.
Já o modelo cognitivo de literariedade proposto por Carter (1999) relaciona
a linguagem literária a processos mentais. De acordo com o autor, nossa linguagem
cotidiana não trabalha somente de forma literal. Para fundamentar essa proposta o autor
cita as metáforas do cotidiano desenvolvidas por Lakoff e Johnson (1980)26. No estudo
citado,a linguagem figurada não é considerada um desvio, mas algo onipresente na
24

Minha tradução para: “Every culture produces its own texts. They are handed down from generation to generation
following sets of rules and conventions established by communities. The function of the text is both communal and
individual. By transmitting communal beliefs, the text keeps the group‟s unity, but, at the same time it deals with
individuals and their emotions.” (ZYNGIER, 1994, p. 84)
25
Minha tradução para: “Literariness is, necessarily, a result of interaction between text and reader, not merely a
specific set of formal textual features.” (MIALL, 2006, p. 144).
26
Conferir também Lakoff e Turner (1989, 1991), onde os autores deram continuidade a esse estudo.

39

linguagem cotidiana. Lakoff e Johnson afirmam, inclusive, que as raízes da própria
linguagem são figurativas (cf. CARTER, 1999, p. 205). Gibbs (1994) está de acordo
com essa posição quando defende que a cognição é moldada por processos figurativos e
poéticos. Segundo o autor, “metáfora, metonímia, ironia e outros tropos não são
distorções linguísticas de um pensamento mental literal, mas constituem esquemas
básicos pelos quais as pessoas conceituam sua experiência e o mundo ao seu redor”27
(GIBBS, 1994, p. 1).
Pelo exposto, pode-se dizer que a literariedade de um texto encontra-se em
sua forma e em sua função, ou seja, os elementos linguísticos do texto literário suscitam
estranhamento no leitor, provocando prazer estético. Assim como Viana et alii (2013),
entende-se que a linguagem literária se caracteriza por usos inovadores de padrões
linguísticos, que juntamente com outros fatores têm a função de quebrar a expectativa
do leitor. Segundo os autores, é exatamente essa imprevisibilidade que constitui a
literariedade. A linguagem dos textos literários se caracterizaria, portanto, pela
criatividade, inovação e pelo inesperado.
2.1.4. Foregrounding28
O conceito de foregrounding também foi uma das contribuições do
Formalismo. De acordo com Zyngier et alii (2008) foregrounding nasceu a partir dos
conceitos de ostranenie (ou seja, “tornar estranho”) proposto pelos Formalistas Russos
(SHKLOVSKY, 1965 [1917]) e aktualisace (foregrounding), introduzido por Jan
Mukařovsky (1984 [1932]). Segundo Viana et alii (2013), ostranenie postulava que a
finalidade da arte era tornar objetos conhecidos desconhecidos a fim de prolongar a
percepção e proporcionar uma experiência estética. Este efeito que é provocado no
leitor através do estranhamento é chamado de foregrounding.
Inicialmente,

segundo

Zyngier

et

alii

(2008), os

estudos

sobre

foregrounding aplicados à literatura eram basicamente foco de linguistas e teóricos de
literatura interessados na questão de como traços estilísticos dos textos literários
poderiam desautomatizar a percepção (cf. van PEER, 1986; MIALL e KUIKEN, 1994;
HAKEMULDER, 2004). Pesquisas na área linguística observam o uso de uma gama de

27

Minha tradução para: “Metaphor, metonymy, irony and other tropes are not linguistic distortions of literal mental
though, but constitute basic schemes by which people conceptualize their experience and the external world.”
(GIBBS, 1994, p. 1)
28
Não há uma tradução para o termo foregrounding em língua portuguesa e optou-se por manter a designação em
língua inglesa seguindo outras pesquisas desenvolvidas sobre o assunto no Brasil.
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marcadores linguísticos referentes aos níveis sintático, morfológico e lexical cuja
função é a de marcar a informação expressa na frase como mais ou menos aparente
(foreground or background). Atualmente, noção de foregrounding adquiriu sentido
mais amplo, pois entende-se que também na linguagem do dia-a-dia ela existe (vide, por
exemplo, anúncios que buscam chamar a atenção do consumidor). No caso de textos
literários, o foregrounding resulta em efeitos estéticos através dos desvios de normas e
convenções automatizadas (cf. SHEN, 2007, p. 104).
Outros estudos como os desenvolvidos por Miall and Kuiken (1994),
Hakemulder (2004) e Zyngier et al. (2007) entendem que se foregrounding diz respeito
ao novo e ao desconhecido, deve haver uma relação entre o grau de desvio do texto e a
apreciação estética do leitor. Miall e Kuiken (1994) observaram também uma
diminuição na velocidade de leitura de textos que utilizam mais recursos de
foregrounding. Fialho (2004) observou que os leitores podem não estar prontos ou não
saber lidar com textos com muito foregrounding. Na verdade, os leitores em geral
buscam dispender o mínimo esforço e não procuram estratégias mais eficientes de
leitura. Se houver muito foregrounding, eles simplesmente desistem da leitura,
demonstrando desinteresse pela atividade.
Esta tese entende que conceitos como literariedade e foregrounding são
relevantes para os questionamentos propostos no Capítulo 1 já que estão presentes no
encontro do leitor com o texto. Dependendo do grau de foregrounding de um texto, o
leitor irá reagir, desde sua total rejeição à sua total apreciação. Grande parte das
contribuições feitas neste tipo de pesquisa têm vindo da psicologia e dos estudos sobre a
estética empírica.
Um dos grandes colaboradores no desenvolvimento de pesquisas voltadas
para o estudo da estética empírica no século XX foi o psicólogo canadense Daniel E.
Berlyne (1924-1976). A estética empírica, de acordo com van Peer et alii (2007, p. 14),
diz respeito ao estudo daquilo que as pessoas consideram belo, cativante e prazeroso
quando exploram objetos estéticos (obras de arte, peças teatrais, esculturas, produções
de TV ou romances). Berlyne (1971) propõe uma abordagem empírica onde reinterpreta
a curva de Wundt para o desenvolvimento de sua teoria estética. Para ele, a apreciação
estética de um texto normalmente se dá através de uma curva em que a apreciação
começa, cresce e diminui. Eis a curva:
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Figura 2.1 A curva de Wundt (reinterpretada por Berlyne)29

Para Berlyne, a novidade e a complexidade aumentam o estímulo, mostrado
na intensidade representada pela coordenada horizontal. Essa intensidade do estímulo
faz com que aumente o interesse até certo ponto, a partir do qual a novidade e a
complexidade deixam de ser estímulos de apreciação estética prazerosa.
Dada a importância das contribuições da psicologia para o estudo da
experiência literária, na próxima seção discute-se a influência dos estudos sobre emoção
que podem pautar uma pesquisa sobre leitura literária
2.2.

A natureza das emoções
Por vários séculos o mundo dos sentimentos foi considerado como

altamente subjetivo e instável e esteve restrito ao olhar dos filósofos. Entretanto,
nenhum aspecto de nossa vida mental é mais importante para a qualidade e significado
de nossa existência do que as emoções. Antes de iniciar-se a investigação empírica
proposta nesta tese, nesta seção traça-se um resumo dos estudos sobre a emoção assim
como suas principais definições e características. A Figura 2.2 apresenta um resumo das
principais teorias sobre a emoção, da antiguidade clássica até a modernidade.

29

Retirado de: van Peer et alii, 2012, p. 11
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Figura 2.2. Teorias sobre a emoção30

30

Mapa conceitual organizado com base na tabela desenvolvida pelos alunos do curso Emoção, Discurso e Interação
da Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ em 2010/01.
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Conforme apresentado na Figura 2.2, é possível perceber que existem várias teorias para
explicar o que são as emoções e como elas funcionam. Nas próximas seções estas
teorias sobre a natureza das emoções serão apresentadas de forma mais detalhada.
Também justifica-se a aplicação destes conceitos nesta tese.
2.2.1. A emoção na Antiguidade clássica
A abordagem filosófica dada às emoções pelos gregos concentrou-se no
papel que elas tinham na vida dos seres humanos, basicamente observando se elas se
configuram como positivas ou negativas. O retorno à Antiguidade Clássica para um
estudo sobre as emoções justifica-se não somente por conta de uma extensa literatura
sobre o assunto, mas também porque a cultura grega forneceu à cultura ocidental suas
primeiras pesquisas analíticas sobre as emoções31.
Em sua Poética32, Aristóteles expõe os primeiros estudos que relacionam a
emoção à recepção artística e propõe uma discussão sobre o tema através do conceito de
catarse (do grego Κάθαρσις "kátharsis"), que etimologicamente significa purgação,
purificação, limpeza. O filósofo refere-se às emoções ao tratar da tragédia, que define
como:
a imitação de uma ação nobre, que deve ser acabada e de extensão
determinada, realizada em um discurso ornamentado de modo diverso
para cada uma de suas partes, discurso dramatizado e não meramente
narrado e cujo efeito seria o de levar a cabo mediante a piedade e o
medo uma purificação de tais emoções (ARISTÓTELES, versão
editada de 1984, p. 251).

Aristóteles observa os efeitos emocionais produzidos pelo drama através da
identificação entre o leitor e o personagem. Cita como benefícios sociais o fato de
eliminar os “excessos”, ou emoções, que na Antiguidade eram vistos como negativos,
para finalmente trazer o indivíduo de volta ao equilíbrio entre emoção e razão, e
consequentemente, ao bem-estar. Uma explicação da origem do termo é proposta por
Puente (2013)33:
O sentido fundamental do verbo κᾰθαίρω é o de limpar, purificar e depurar,
ou seja, o de remover algo (sujeira, mácula, mescla ou obscuridade) que está

31

Cf. David Konstan, The Emotions of the Ancient Greeks: Studies in Aristotle and Classical Literature, University
of Toronto Press, 2006.
32
Conferir em ARISTÓTELES, [350 a.C.]1984
33
Artigo disponível online em: http://www.ifcs.ufrj.br/~fsantoro/ousia/artigo_rey.pdf. Acesso em 18 mar. 2013.
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privando a coisa, o homem, ou o discurso a que este algo está agora unido de
sua pureza original. Esse processo de limpeza, purificação, purgação ou
depuração é indicado pelo substantivo κάθαρσις, formado pelo tema verbal
mais o sufixo -σις que indica normalmente uma ação abstrata. O resultado
deste processo, por sua vez, é expresso pelo adjetivo Κρητική que significa
limpo, puro, purgado ou depurado, e pode ser dito de uma coisa, de um
indivíduo ou de um discurso.

Assim como Aristóteles, para Platão, filosofar era agir puramente de forma
racional. A catarse, portanto, consiste no afastamento progressivo entre a alma e o
corpo. O corpo físico é a parte sensível, emocional, considerado como a origem do mal,
e o objetivo do filósofo deve ser afastar ao máximo sua psique dos mandos e desmandos
do corpo físico. Segundo Platão (versão de 1991): “Enquanto possuirmos o corpo e
nossa alma permanecer enredada neste mal, jamais alcançaremos de modo adequado o
que ardentemente desejamos, isto é, a verdade”. Para o filósofo, portanto, era preciso
distinguir o corpo físico, com seus impulsos instintivos e apegos, do corpo enquanto
veículo de progresso humano.
2.2.2. Discussões filosóficas na modernidade
Os pensamentos de Platão e de Aristóteles ganharam força na França, no século
XVII, com René Descartes, considerado o primeiro filósofo moderno. Segundo
Descartes, só se pode dizer que existe aquilo que pode ser provado, sendo o ato de
duvidar indubitável. Assim, surgiu sua famosa frase: “Penso, logo existo”. E desta
forma o homem é estimulado a pensar, verificar, analisar, sintetizar, enumerar, e para
que isso ocorra as emoções devem ser deixadas de lado.
Descartes abordou o tema das emoções em As Paixões da Alma
(1979/1649). Através da observação e do racionalismo, o filósofo buscou explicar a
relação entre corpo e alma, introduzindo o conceito de “dualismo”, ou seja, a divisão
entre corpo e alma (mente). Descartes entendeu o corpo funcionando como uma
máquina, e a alma ou mente, caracterizada como entidade abstrata (não-material),
interagindo com o corpo através do que ele chamou de “glândula pineal”. Segundo a
visão dualista, a mente controla o corpo, mas este também pode influenciar o
pensamento racional.
Para Descartes, na alma há seis paixões que ele considera como primitivas:
admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. Todas elas relacionam-se com o corpo.

45

Descartes afirma que todas as paixões são boas por natureza, mas, assim como
Aristóteles, ele propõe que se deve evitar o seu mau uso ou excesso.
Outro filósofo a tratar da emoção foi Spinoza (1955/1677), que rejeitou a
afirmação de que a razão pode dominar a emoção. Para ele uma emoção pode ser
ultrapassada apenas por uma emoção maior. Segundo o filósofo, o termo “afeto” inclui
emoções como a raiva e o destempero. Elas influenciam a conduta humana geralmente
para pior. Para Spinoza, ninguém determinou a natureza e força do afeto nem como
fazer para controlá-lo. Spinoza distingue o afeto como algo que envolve ação e que é
ativado por ideias adequadas. Já a paixão é algo passivo e provém de ideias
inadequadas.
Em sua obra Ética (1955/1677), ele trata das origens e natureza das
emoções. O pensador defende uma visão panteísta, onde Deus e natureza se confundem.
Para Spinoza (1955/1677), Deus está em cada planta, animal, seres humanos, na
natureza como um todo. Ele acreditava que a alma ou a matéria seriam igualmente
atributos do ser divino. Este entendimento se baseia em uma visão monista que, ao
invés de separar alma e matéria, as interconecta. As formulações de Spinoza contrariam
o modelo dualista de Descartes (1649/1979) que acreditava em duas formas distintas de
realidade, duas substâncias, a saber, pensamento (ou alma) e extensão (ou matéria),
como elementos totalmente dissociados.
O que se pode perceber a partir do tratamento filosófico dado à questão das
emoções é que sempre houve preocupação com o efeito que elas provocam nos
indivíduos. Para os filósofos citados, no entanto, as emoções deveriam ser sempre
controladas, evitado o exagero. Mesmo assim, Aristóteles, Descartes e Spinoza
sustentaram que, seja como dualidade ou como uniformidade, corpo e mente, razão e
emoção devem ser estudados e conhecidos, pois impulsionam os indivíduos e os
mobilizam de diversas formas, influenciando de forma positiva ou negativa suas ações.
2.2.3. Primeiras observações científicas
Apesar da preocupação com a emoção e os seus efeitos sobre o comportamento
humano, desde a Grécia Antiga e até meados do século XIX, a principal corrente de
pensamento era a de que as emoções eram instintos básicos que deveriam ser
controlados sob pena de o indivíduo ter a sua capacidade de pensar seriamente afetada.
Por conta dessa postura, os estudos sobre a emoção foram postos em segundo plano.
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Até certo ponto, pode-se dizer que as emoções passaram a receber
tratamento científico a partir dos estudos realizados por Charles Darwin. Em seu ensaio
A expressão das emoções nos homens e animais (1965/1872), Darwin observou e
descreveu os efeitos fisiológicos causados por emoções e sensações, apresentando
argumentos de sustentação para a teoria sobre a evolução das espécies. Baseando seu
estudo em observações do comportamento humano e animal, o estudioso identificou
traços semelhantes que evidenciam um caráter universal, identificando culturas, gêneros
e espécies diferentes, e também comportamentos inatos, que parecem terem sido
herdados de gerações anteriores. Darwin acreditava que as expressões faciais das
emoções são inatas e nos permitem avaliar as emoções de outra pessoa. Teorias mais
recentes sobre as emoções também consideram que as elas são respostas inatas a
determinados estímulos. Os estudos desenvolvidos pela teoria evolucionista consideram
que as emoções são positivas, demonstrando a importância das mesmas e evidenciando,
através de exemplos práticos, o papel delas no processo evolutivo de seres humanos e
de animais.
Segundo Barrett (2011), a abordagem evolucionista de Darwin forneceu as
bases para uma ciência da expressão emocional, chamada de abordagem da “emoção
básica”. Apesar de sua teoria ainda não ser plenamente aceita na comunidade científica,
existem evidências que demonstram haver uma forte base biológica para as emoções,
independente de cultura, mas que está sujeita a influência de certas normas sociais.
Outro estudioso que teve um papel importante na abordagem científica da
emoção foi William James. Em What is an emotion? (1884), James apresentou uma
abordagem fisiológica ou corporal da emoção e a definiu como a percepção que o
indivíduo tem das mudanças do corpo, ou seja, a emoção acontece pelo dar-se conta,
pela consciência de algo. Desta forma, as emoções nos moveriam corporalmente, pois
influenciariam o indivíduo, provocando uma série de mudanças no sistema nervoso
autônomo que abastece os órgãos, como as veias, o estômago, e as glândulas, resultando
em vários tipos de sensações e reações corporais.
Em suma, está fora dos limites dessa tese fazer uma ampla revisão histórica
dos estudos sobre emoção. É suficiente mostrar que, desde o início, as visões divergem.
Enquanto Darwin sustentou que as emoções podem ser conscientes ou inconscientes,
James argumentou que eram puramente racionais, ou seja, para ele não há emoção se o
indivíduo não se dá conta do que ocorre em seu corpo. A relevância de se reportar a dois
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expoentes dos estudos sobre emoção justifica-se pela necessidade de se mostrar a
questão a partir de uma perspectiva diacrônica e, dessa forma, reforçar a necessidade de
se dar continuidade aos estudos sobre esse aspecto tão necessário, inclusive, para a
sobrevivência. No caso dessa tese, o foco nas emoções é imprescindível já que elas são
inerentes à experiência literária.
2.2.4. Considerações de base neurocientífica
Os estudos científicos sobre a emoção ganharam força no final do século
XX com o advento da neurociência, cujo foco são os estudos sobre o funcionamento do
sistema nervoso. Originalmente dentro do domínio da biologia, os estudos
neurocientíficos adquiriram nos últimos anos status interdisciplinar, tornando-se
portanto objeto de estudo também da psicologia e contribuindo para a compreensão
sobre do papel da emoção.
Uma das grandes discussões entre os pesquisadores diz respeito à definição
de emoção e a sua relação com a cognição. Retoma-se, portanto, a discussão sobre a
dualidade, delegando-a à neurociência cognitiva, que estuda os mecanismos biológicos
subjacentes à cognição.
Com as pesquisas no campo da neurociência, várias teorias começaram a
surgir observando o papel da cognição. Um dos principais pesquisadores, Richard
Lazarus propõe a primazia da cognição. Ou seja, para que a emoção ocorra, antes deve
haver uma atividade cognitiva na forma de julgamentos, avaliações ou pensamentos.
Para ele, uma intencionalidade cognitiva é necessária (appraisal theory). Para a teoria
cognitiva (cf. LAZARUS, 1982; 1984; SMITH e LAZARUS, 1990), a atividade
cognitiva envolvida na interpretação de um contexto emocional pode ser consciente ou
inconsciente e reflete uma relação de constante mudança entre a pessoa e o ambiente.
Desta forma, entende-se que uma experiência emocional não deve estar simplesmente
restrita ao que acontece dentro do cérebro, mas como algo que evolui à medida que as
relações com o ambiente são avaliadas, ou seja, antes que a emoção aconteça, a pessoa
compreende, seja na forma de uma percepção avaliativa primitiva ou de um processo
simbólico o que está acontecendo e o que isso pode representar para si. Lazarus (1982)
propõe que a pré-avaliação emocional se desenvolve da seguinte forma:
1. Primeira avaliação - avaliação cognitiva, o indivíduo acessa o evento
cognitivamente e o identifica como sendo positivo ou negativo;
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2. Segunda avaliação - a reação cognitiva desencadeia mudanças
fisiológicas como o aumento dos batimentos cardíacos;
3. Reavaliação – monitoramento da primeira e da segunda avaliação, o
indivíduo sente a emoção e escolhe como reagir.
Para o pesquisador, a qualidade e a intensidade das emoções são controladas
por processos cognitivos (cf. LAZARUS, 1984, p. 127), ou seja, pensamento e emoção
são inseparáveis. Uma emoção não é definida simplesmente através do comportamento,
relatos subjetivos, ou mudanças fisiológicas. Sua identificação exige todos os três
componentes. Para Lazarus, um pesquisador deve se preocupar com quais estados ou
processos podem ou não ser chamados de emoção. Como saber se preferências podem
ser consideradas emoções, como reações estéticas na literatura, por exemplo? Ele
responde que a emoção na experiência artística não é meramente um receptáculo
passivo ou a apreensão de informação, mas envolve participação ativa.
Outros pesquisadores, como o psicólogo Robert B. Zajonc, pensam de
modo distinto, propondo uma teoria naturalista, onde as emoções são produto de
processos naturais que acontecem independente de normas sociais e interpretação
consciente. Eles entendem que as emoções são resultado de hormônios e respostas
neuromusculares de expressões faciais, além de mecanismos genéticos (cf. RATNER,
1989). Em “Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences” (ZAJONC, 1980),
que foi amplamente debatido, principalmente por Lazarus (cf. LAZARUS, 1984),
Zajonc sugere que as reações afetivas podem ocorrer sem uma decodificação perceptual
ou cognitiva, ou seja, os sistemas afetivo e cognitivo são independentes entre si e o
sistema afetivo é mais forte e proeminente. Zajonc (1980, 1984) focalizou suas
pesquisas nos processos inerentes ao comportamento social com foco na relação entre o
afeto, a emoção e a cognição. O pesquisador reitera sua crítica aos teóricos que
defendem a primazia da cognição. Para ele, estes teóricos formularam suas teses sem
base em experimentos empíricos, não tendo, portanto, bases científicas que sustentem
suas proposições. Ratner (1989) resume os postulados de Zajonc (1980, 1984) em
defesa de uma visão naturalista, onde destacam-se:
1. As emoções acontecem independentemente da cognição. A transmissão
de energia sensória para as reações emocionais acontece independente da
consciência e não envolve mediação ou transformação da informação;
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2. Filogeneticamente e ontogeneticamente a emoção precede e determina a
cognição.
3. As emoções do adulto humano são a continuidade das emoções dos
animais e crianças, que possuem consciência rudimentar, provando,
portanto, que a emoção não requer cognição. A universalidade ontogenética
e filogenética das emoções demonstra sua primazia sobre a cognição;
4. As emoções são mais espontâneas, comunicativas e reconhecíveis, a
cognição é ambígua e controlada;
5. Algumas emoções básicas compreendem e subjazem “todas” as emoções.
As emoções básicas se reduzem a: medo, raiva, alegria, tristeza, expectativa,
interesse, surpresa e desgosto.
6. Cada emoção básica tem o seu próprio mecanismo fisiológico
determinante

que

é

em

princípio,

geneticamente

determinado

e

posteriormente torna-se uma função do aprendizado e da experiência;
7. A emoção e a cognição são processados por partes diferentes do cérebro.
As emoções são controladas pelo hemisfério direito e a cognição pelo
hemisfério esquerdo.
8. Certas expressões faciais das emoções são comuns a diversas culturas;
A teoria sócio-construtivista, defendida por Lazarus et al. (1970; 1980),
postula que, ao contrário dos animais e humanos recém nascidos cujas reações
emocionais são imediatas, a emoção no ser humano adulto depende de esquemas
cognitivos derivados de conceitos construídos socialmente, os quais fazem a mediação
entre os estímulos e as reações emocionais. As emoções dependem, então, de uma
consciência social que diz quando, onde e como sentir e também quando, onde e como
agir.
Nos estudos propostos por Ortony et al. (1988) e Ortony e Turner (1990),
também há um interesse no sócio-construtivismo. Para os pesquisadores, as emoções
estão ligadas a um processo que implica um entendimento de algo que ocorre no
ambiente. Desta forma, tanto Lazarus quanto Ortony e seus colaboradores entendem que
uma reação emocional não é algo ligado somente ao corpo, ou ao cérebro, mas a um
determinado contexto. As emoções são, portanto, produtos culturais que devem seu
sentido e coerência ao aprendizado de regras sociais. Para haver emoção deve haver
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também cognição, sendo esta, portanto, uma pré-condição necessária para que haja um
envolvimento afetivo ou emocional, mesmo que isto ocorra inconscientemente.
Já a neurociência afetiva apresentada pelo psicólogo e neurocientista
americano Jaak Panksepp estuda os mecanismos neurais da emoção. De acordo com
Panksepp (1992), esse campo de estudos caracteriza-se como interdisciplinar, já que
envolve a neurociência, estudos psicológicos sobre a personalidade, emoção e humor.
Para o pesquisador, o estudo dos processos neurais pode ajudar a compreender as
emoções assim como as alterações ligadas a elas. Panksepp, assim como Zajonc,
também entende que cognição e emoção podem ocorrer como fenômenos
independentes. O afeto e a emoção, portanto, muitas vezes são anteriores à cognição.
2.2.5. Estudos contemporâneos sobre as emoções
Apesar de sua importância, as emoções foram ignoradas durante muitos
séculos por filósofos e pesquisadores em geral. Mais recentemente, entretanto, voltaram
a ser objeto de estudo da filosofia e de outros ramos da ciência. Na contemporaneidade
os estudos sobre as emoções apresentam-se dentro de uma psicologia evolutiva que
sugere que a emoção é um elemento essencial da evolução e das ações humanas.
Antes de apresentar as principais teorias sobre a emoção desenvolvidas na
atualidade, é importante definir o que alguns dos principais pesquisadores entendem
como emoção. Dentre as diferentes definições encontradas para a palavra emoção
podemos listar:
1. Um estado mental que tem um forte componente de sentimento.34
2. Reações complexas que estão ligadas ao nosso corpo e mente. Estas
reações incluem: um estado mental subjetivo como os sentimentos de raiva,
ansiedade ou amor; um impulso ou ato como fugir ou atacar, independente
de ser ou não expresso; e mudanças profundas no corpo tais como
aceleração dos batimentos cardíacos ou pressão arterial.35
3. Emoção é um processo, um tipo particular de avaliação automática
influenciada por nosso passado pessoal e evolutivo, no qual nós sentimos
que algo importante para o nosso bem estar está acontecendo, e um conjunto
34

“A mental state that has a strong feeling component.” [GOLEMAN, Daniel. Destructive Emotions: A Scientific
Dialogue with the Dalai Lama. New York: Random House, 2003.]
35

“Complex reactions that engage both our minds and our bodies. These reactions include: a subjective mental state,
such as the feeling of anger, anxiety, or love; an impulse to act, such as fleeing or attacking, whether or not it is

expressed overtly; and profound changes in the body, such as increased heart rate or blood pressure.”
[LAZARUS, Richard and LAZARUS, Berenice. Passion and Reason: Making Sense of Our Emotions.
Oxford: OUP, 1994.]
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de mudanças fisiológicas e comportamentos emocionais começa a lidar com
a situação.36
4. Emoções são reações avaliativas a eventos, agentes ou objetos, com sua
natureza particular sendo determinada pela forma na qual a situação
elicitadora é construída. 37
Pelas definições acima pode-se perceber a complexidade do assunto,
principalmente no que diz respeito à relação entre emoção e cognição, que continua a
ser objeto de estudo da neurociência contemporânea. Segundo Ekman (2003) uma
emoção tem as seguintes características:

36



Há um sentimento, um conjunto de sensações que experimentamos
geralmente de forma consciente;



Um episódio emocional pode ser breve, algumas vezes dura somente
alguns segundos, algumas vezes mais. Se durar mais tempo deixa de ser
uma emoção;



Envolvem algo que importa para a pessoa. As emoções revelam
objetivos;



Nós experimentamos emoções que acontecem, mas não que são
escolhidas por nós;



O processo avaliativo no qual estamos constantemente escaneando nosso
meio buscando aquelas coisas que importam para nós é geralmente
automático. Nós não temos consciência deste processo, a não ser quando
se estende por um período de tempo;



Existe um período que inicialmente filtra a informação e o conhecimento
estocados na memória nos dando acesso somente àquilo que dá base à
emoção que estamos sentindo;



Existem temas emocionais universais que refletem nossa história
evolutiva, somando-se a muitas variações culturalmente apreendidas que
refletem nossa experiência individual, ou seja, nós reagimos
emocionalmente a coisas que foram relevantes para nossos ancestrais da
mesma forma que reagimos àquelas que estão diretamente ligadas às
nossas vidas;



O desejo de experimentar ou não uma emoção motiva em grande parte o
nosso comportamento;



As emoções nos fornecem a energia para responder a elementos em
nosso ambiente;

“Emotion is a process, a particular kind of automatic appraisal influenced by our evolutionary and personal past,
in which we sense that something important to our welfare is occurring, and a set of physiological changes and
emotional behaviors begins to deal with the situation.” [EKMAN, Paul. Emotions Revealed: Recognizing Faces and
Feelings to Improve Communication and Emotional Life. New York: Henry Holt and Co., 2003.]
37
“Emotions are valenced reactions to events, agents, or objects, with their particular nature being determined by
the way in which the eliciting situation is construed.” [ORTONY, A.; CLORE, G.L. and COLLINS, A. The Cognitive
Structure of Emotions. Cambridge: CUP, 1988. p.18]
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As emoções mostram a discrepância entre nosso estado atual e algum
padrão que possuímos;



As emoções são ativadas pelas mudanças.

Pelas definições e características propostas por Ekman (2003), percebe-se a
relevância e a relação entre as pesquisas sobre a emoção e os estudos sobre a recepção
literária e aprendizagem.

Observa-se que a emoção, seja como algo inato ou

socialmente construído, está ligada a coisas às quais o indivíduo atribui alguma
relevância. Assim, é possível prever que, na recepção literária, o leitor irá se emocionar
com a leitura quando esta for relevante para a sua vida, e que esta identificação pode
motivar o leitor a novas leituras. Conforme foi observado anteriormente, talvez a ênfase
nos estudos literários tradicionais (cf. Seção 2.1.2) esteja limitando e afastando o leitor
de uma experiência literária mais significativa. Tais hipóteses justificam a necessidade
de estudos empíricos como o que é desenvolvido nesta tese.
Dando prosseguimento aos estudos científicos atuais sobre as emoções,
mais

recentemente neurocientistas como

Antonio Damásio

vêm

oferecendo

contribuições importantes para a área. De acordo com Damásio (1999), os sentimentos
são gerados quando o cérebro interpreta as emoções, que ele define como simples sinais
físicos do corpo reagindo a estímulos. Para ele, os termos „sentimentos‟(feelings) e
„emoções‟(emotions) são usados indistintamente no cotidiano. Isso reforça o fato de
que, no imaginário popular, esses dois conceitos estão intimamente ligados e são
indispensáveis à racionalidade38. Em seus estudos neurocientíficos, as emoções
envolvem reações complexas do corpo a um estímulo. Por exemplo, quando estamos
com medo, nosso coração dispara, nossa boca seca e nossos músculos contraem. Esta
reação ocorre automática e inconscientemente. O sentimento acontece no plano mental,
e se dá quando nosso cérebro toma consciência dessas mudanças físicas. Só então
experimentamos o sentimento de medo. Para Damásio, portanto, as emoções geram os
sentimentos, pois o cérebro está sempre recebendo sinais do nosso corpo, ou seja, está
sempre registrando o que acontece dentro de nós. Os sinais que vão para o nosso
cérebro são transformados em redes ou mapas neurais. A emoção é gerada quando esses
mapas neurais são lidos pelo nosso cérebro.
As bases teóricas preliminares para o estudo das redes neurais vieram dos
estudos desenvolvidos por James (1899), pois, segundo o estudioso, os pensamentos e a
38

Cf. DAMÁSIO (1999, p. xvii)

53

resposta corporal eram resultado da interação entre os neurônios dentro do cérebro. De
acordo com Hopfield (1982), redes neurais se referem a um circuito ou mapa das
conexões estruturais do cérebro, ou seja, é um mapa que mostra como os neurônios em
nosso cérebro interagem. Para alguns neurocientistas, este mapa define as características
de cada pessoa, e mapear estas conexões pode ser uma ferramenta para a descoberta
sobre como o cérebro funciona, como a memória é guardada e acessada, e também de
como aprendemos e reagimos a determinados estímulos. Atualmente este conceito se
aplica a neurônios, biológicos ou artificiais (computação/inteligência artificial). Esta
rede neural também é chamada de “conectoma”39 (cf. SEUNG, 2012, p. xiii).
Mas nem todos os sentimentos são gerados a partir das reações do corpo a
estímulos externos. Às vezes formamos mapas neurais quando ligamos uma reação a
um determinado estímulo. Neste estudo, por exemplo, observa-se como os leitores
reagem a determinados estímulos produzidos durante a leitura. Uma leitura de uma
narrativa sobre uma pessoa triste ou deprimida, por exemplo, faz com que nosso cérebro
crie uma imagem mental dessa pessoa e do que pode estar sentindo e a partir desse
estímulo criamos o mapa neural que produzirá o sentimento de empatia/identificação
com a personagem. Outra possibilidade pode estar ligada à nossa experiência. Nas
respostas dos participantes deste estudo foram encontrados registros onde eles ligam
determinados fatos da narrativa às suas experiências pessoais, o que também produz um
estímulo para o sentimento de empatia.
Conforme observamos nas várias pesquisas descritas nesta seção, os estudos
na área da psicologia e da neurociência vêm oferecendo insumos que tornam possível
compreender melhor o funcionamento de nossa mente e podem contribuir para se
entender como funcionam a motivação e a aprendizagem. Através das teorias sobre a
emoção expostas nesta seção foi possível verificar sua importância como motivadora de
várias ações e escolhas. Na próxima seção observa-se a relevância do estudo das
emoções para as pesquisas que envolvem a recepção literária.
2.2.6. As emoções e a leitura literária
Grande parte das atividades humanas têm consequências emocionais. De
acordo com Johnson-Laird e Oatley (2008), aquilo que fazemos para o nosso lazer

39

Do inglês “connectome”.
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geralmente suscita emoções40, e a arte não é exceção. Romances, peças, filmes
geralmente conduzem a emoções reais sobre eventos ficcionais.
Apesar disso, a restrição a uma abordagem cognitiva por muitos anos
desconsiderou o papel das emoções na recepção literária. Para os pesquisadores na área
da psicologia, por exemplo, a função da literatura de ficção estava ligada simplesmente
ao entretenimento e não tinha validade para os estudos empíricos.

Atualmente,

entretanto, o interesse sobre a emoção e seu papel na vida do indivíduo também passou
a ser relevante para pesquisas empíricas, e assim cresceu o interesse em se compreender
as emoções na recepção literária. Mar e Oatley (2008) afirmam que as narrativas
literárias são importantes no sentido em que oferecem modelos ou uma simulação do
mundo social através de meios abstratos e mais simplificados. Para os pesquisadores, a
narrativa de ficção oferece uma experiência de simulação profunda das interações
sociais que leva ao aprendizado, pois facilita a comunicação e compreensão da
informação social. Segundo Miall (2006, p. 3) experimentar a literatura não significa
interpretá-la, e sim vivê-la. A interpretação é de interesse dos acadêmicos e críticos de
literatura. Para Lewis et al. (2008), uma obra literária baseia-se na emoção. Ele cita o
exemplo do romance Orgulho e Preconceito de Jane Austen, onde o que move o leitor é
o amor entre Elisabeth Bennet e Mr. Darcy. O conteúdo do romance e a forma como a
autora o desenvolve levam o leitor a experimentar uma sequência de estados
emocionais, mesmo sabendo que os personagens e suas ações são fictícias. Para o
pesquisador, a literatura oferece bastante material para estudos empíricos, pois depende
mais do que qualquer outra arte do trabalho mental que utilizamos na construção de seu
sentido.
Para buscar compreender o papel das emoções na literatura fala-se sobre
uma teoria comunicativa das emoções (LEWIS et. al., 2008; OATLEY e JOHNSONLAIRD, 1987; 1996) que postula que as emoções são uma forma de comunicação onde
um pequeno conjunto de sinais transmite o estado emocional de um indivíduo a outro. A
literatura ficcional é proposicional, ou seja, quando lemos este tipo de texto esperamos
experimentar emoções. Oatley (1994) propõe uma taxonomia das emoções na reação à
leitura literária e afirma que algumas emoções acontecem no momento que o leitor
confronta o texto. Outras ocorrem fora do texto. Ele cita Goffman (1961), que se refere
40

O termo “emoção” usado por Lewis et al.(2008) e
psicológicos e cognitivos.

Oatley e Johnson-Laird (1987) focaliza os processos
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à metáfora de uma membrana semipermeável que separa o interior do exterior em cada
tipo de interação social, imagem que, para Oatley (1994), se estende à leitura. Nas suas
palavras,
as membranas que cercam as interações sociais são semipermeáveis
porque a pessoa importa algumas, mas não todas as características
para o mundo interior. Nós experimentamos de forma diferente cada
micromundo. Para a arte literária as emoções de fora da membrana
surgem quando o leitor confronta o texto: os prazeres da leitura, a
satisfação da curiosidade, as surpresas que vêm de situações não
familiares. As emoções que surgem dentro do mundo da narrativa
incluem aquelas evocadas pelo enredo ou pelos personagens.” (Oatley,
1994, p.55)

Este tipo de afirmação necessita de estudos empíricos que possibilitem
verificar a atitude do leitor durante a leitura. Um exemplo é o estudo realizado por Miall
e Kuiken (1999, p.130) em que 30 indivíduos participaram de um estudo através do qual
eles deveriam utilizar protocolos verbais (“pensar alto”) após a leitura de cada trecho do
conto “A Truta” do escritor irlandês Sean O‟Faolain, que foi dividido em 84 segmentos.
Diante dos comentários feitos pelos participantes, os pesquisadores destacaram os mais
frequentes e cujas características se assemelham aos resultados apresentados neste
estudo (vide Capítulos 4 e 5). A tabela a seguir apresenta a caracterização das categorias
encontradas por Miall e Kuiken (1999, p. 131):
Tipos de Comentários
Explicação da atitude do
personagem
Explicação elaborada
Associação
Antecipação
Conhecimento de mundo
Citações
Estilo
Imagem
Dúvida
Surpresa
Emoção do leitor
Tematização
Referenciação literária
Conscientização literária

Exemplos
Julia fará novamente pelo entusiasmo.
O problema da truta ainda não foi resolvido.
O túnel é escuro e frio.
Julia jogará a truta no rio.
O Dark Walk poderia ser no Reino Unido ou em
Newfoundland.
“Lama fria da margem do rio”
Eu notei o uso de símile na descrição do peixe.
Eu visualizei a imagem da cena da truta.
Eu imagino se Julia tem medo ou não quer ser pega.
Eu fiquei surpreso porque a truta foi descrita como
“ofegante”.
Eu fiquei feliz por Julia ficar preocupada.
Mais uma vez, temos o simbolismo da truta na prisão.
A fala do personagem me faz lembrar O morro dos ventos
Uivantes.
É fácil se envolver com a história desde o começo.

Quadro 2.1: Tipos de comentários / exemplos referentes ao estudo do conto “The Trout”.41

41

Quadro traduzido e adaptado de Miall e Kuiken, 1999, p. 131.
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Apesar de o estudo desenvolvido para esta tese não propor uma análise tão
minuciosa da leitura, é possível observar que nos comentários feitos pelos participantes,
várias categorias elencadas no Quadro 2.1 foram reconhecidas, conforme poder-se-á
verificar na Seção 4.5. Dentre as categorias citadas pelos autores, as tematizações se
referem a comentários dos leitores que representam uma tentativa de interpretação da
história. Este tipo de comentário, tanto na pesquisa apresentada por Miall e Kuiken
(1999) quanto neste estudo são bastante raras. Segundo os autores, os leitores parecem
estar presos a um tipo diferente de rotinas de leitura que observam o que os personagens
estão fazendo, as qualidades estilísticas da escrita, e a reflexão sobre o sentimento que a
história evocou.
Segundo Miall (2006, p.70), os sentimentos42 servem como veículo para
algo além de uma simples resposta ao conteúdo do texto. Na verdade, uma reação
afetiva como resposta à ficção torna possível dar mais atenção ao enredo e personagens,
e ajuda a antecipar o que se segue. O autor reforça que os sentimentos ganham um papel
distinto dos esquemas cognitivos, mas também dão apoio à leitura. O sentimento parece
habilitar o leitor a “enquadrar” um significado particular, registrar um determinado
elemento da história.
Nesta seção demonstrou-se a relação entre os estudos sobre a emoção e as
pesquisas empíricas que buscam investigar aspectos sobre a recepção literária.
Pesquisas desenvolvidas nessa área visam a uma melhor compreensão do que incentiva
e motiva a leitura literária. Dada a importância deste tipo de investigação, esta pesquisa
pretende contribuir para a observação dos aspectos afetivos e cognitivos pertinentes à
recepção literária.
Na próxima seção serão tratados alguns aspectos teóricos sobre a leitura em
língua materna e em língua estrangeira que também serão essenciais para a
fundamentação deste estudo, visto que serão contrastadas as atitudes de leitores após a
leitura dos textos originais em língua inglesa e de leitores que leram os mesmos textos
traduzidos para a língua materna.

42

Miall (2006) usa o termo “sentimentos” (feelings) ao invés de “emoções”. Ele define sentimentos como aqueles
que “denotam uma experiência subjetiva sem os sinais claros e incentivos da emoção, incluindo (necessariamente
para o meu debate) sentimentos que possuem pouco ou nenhum conteúdo cognitivo, mas que operam imediatamente
como os julgamentos, preferências e afins.” (Minha tradução para Miall, 2006, p. 53).
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2.3.

Leitura em línguas materna e estrangeira
Tendo em vista que este estudo envolve a questão da leitura em língua

estrangeira e em língua materna, a presente seção aborda os principais aspectos teóricos
que envolvem o tema leitura. Segundo Kleiman (1999),
Refletir sobre o conhecimento e controlar nossos processos cognitivos
são passos certos no caminho que leva à formação de um leitor que
percebe relações, e que forma relações com um contexto maior, que
descobre e infere informações e significados mediante estratégias cada
vez mais flexíveis e originais. (KLEIMAN, 1999, p. 10)

Falar de leitura implica falar da compreensão de textos escritos e, desta
forma, é necessário entender melhor a complexidade do ato de compreender assim
como os tipos de processos que constituem a atividade em que o leitor se engaja para
construir o sentido de um texto escrito.
2.3.1. Perspectivas sobre a leitura
Antes de se tratar especificamente sobre leitura em língua materna (LM) e a
leitura em língua estrangeira (LE), cabe definir o que se entende aqui como leitura. De
acordo com Solé (1998), a leitura se caracteriza como “um processo de interação entre
o leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter uma informação pertinente
para] os objetivos que guiam sua leitura” (SOLÉ, 1998, p.22). A autora caracteriza a
leitura como uma atividade onde o sentido não é algo pronto, mas construído de forma
interativa e que visa a um determinado objetivo.
Segundo os textos dos PCNs (Brasil, 1997 e 1998) construir significados a
partir de um texto escrito não é apenas decodificar letra por letra, palavra por palavra;
leitura fluente só se dá quando o leitor utiliza estratégias como selecionar, antecipar,
inferir e verificar.43 “É o uso desses procedimentos que permite controlar o que vai
sendo lido, tomar decisões diante das dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do
desconhecido, buscar no texto a comprovação das suposições feitas, etc.” (Brasil 1997,
p. 41). Desta forma, compreender um texto escrito não é simplesmente um ato
cognitivo, pois, segundo Kleiman (1999, p. 10), “a leitura é um ato social, entre dois
sujeitos – leitor e autor – que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades
socialmente determinados”. O modelo de leitura proposto por Solé (1998) e Kleiman
43

Cf. SILVA, M. P. e MENEGASSI, R. J. “Uma abordagem Psicolinguística de leitura de texto social”. In: Caderno
de Apoio ao Ensino, Maringá-PR, vol. 1, n. 9, 2002, p,39-64.
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(1999), portanto, entende a leitura de forma interacional. Essa concepção implica a
presença de um leitor ativo que processa e examina o texto e também a necessidade de
um objetivo para guiar a leitura, pois se entende que a leitura é realizada para alcançar
alguma finalidade, qualquer que seja. Dentre os objetivos, Solé apresenta vários:
devanear, preencher um momento de lazer e desfrutar; procurar
uma informação concreta; seguir uma pauta ou instruções para
realizar uma determinada atividade (cozinhar, conhecer regras
de um jogo); informar-se sobre um determinado fato (ler o
jornal, ler um livro de consulta sobre a Revolução Francesa);
confirmar ou refutar um conhecimento prévio; aplicar a
informação obtida com a leitura de um texto na realização de um
trabalho etc. (SOLÉ, 1998, p. 22)
Reafirma-se dessa forma a ideia de que o leitor, o texto e a interação são
elementos essenciais. É importante reconhecer que a leitura se processa em níveis
diferentes que devem ir além do nível da simples compreensão. Fransson (1984) e Solé
(1998) sugerem que a interpretação que os leitores realizam do texto depende em grande
parte do objetivo da leitura e esse propósito determina a forma que cada um compreende
o texto. O produto dessa interação, portanto, deve ser diferente para cada leitor, pois
mesmo que o conteúdo de um texto permaneça invariável, leitores que tenham
finalidades de leitura diferentes provavelmente chegam a informações diversas.
Segundo Strang (1972), leitores diferentes chegam a diferentes leituras por partirem de
diversas posições.
Deve-se considerar ainda que os textos oferecem diversas possibilidades e
limitações para a construção da informação. Segundo Solé (1998, p. 22), “as diferentes
estruturas do texto, ou “superestruturas”44 impõem restrições à forma em que se
organiza a informação escrita, o que obriga a conhecê-las, mesmo que intuitivamente
para ter uma compreensão adequada dessa informação”. Assim, quando o leitor
reconhece uma determinada estrutura é mais fácil para ele construir seu significado.
Além da diversidade de conteúdos e gêneros, Widdowson (1979) sugere que
o texto não se limita a um único sentido, mas que cada texto apresenta múltiplas
possibilidades de sentido, que variam de leitor para leitor e dependem de uma série de
fatores. Tanto Widdowson (1979) quanto Solé (1998) afirmam que o sentido é criado
pelo leitor durante a sua interação com o texto. Isso não significa, entretanto, que o

44

Cf. van Dijk e Kintsch (1983)
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texto em si não tenha sentido ou significado. O que ocorre é que o significado
construído pelo leitor não é necessariamente aquele que o autor quis lhe dar, mas,
segundo Solé (1998, p. 22), “uma construção que envolve o texto, os conhecimentos
prévios do leitor que o aborda e seus objetivos”.
Outra dimensão que se destaca nos estudos sobre como se processa a leitura
é a questão social. Para van Dijk e Kintsch (1983, p. 6-7)45,
O processamento do discurso não é meramente um evento cognitivo,
mas também um evento social. Isto é óbvio, é claro, mas aqui
assumimos, primeiramente, que as dimensões sociais do discurso
interagem com as cognitivas. Em outras palavras, o modelo cognitivo
deve também levar em conta o fato de que o discurso, e por isso, o
processo de compreensão do discurso é funcional no contexto social.
Chamaremos isto de a hipótese da funcionalidade46(social). A
primeira implicação cognitiva desta hipótese é a de que os usuários da
língua constroem uma representação não somente do texto, mas
também do contexto social e estas duas representações interagem.

Apesar de ter sido sinalizada a importância das palavras “interação” e
“objetivos” nesse contexto, entende-se que o conceito de leitura vai mais além. A
atividade de leitura não deve se reduzir simplesmente a um ato cognitivo de
decodificação (foco no texto), nem também puramente ao plano psicolinguístico (com
foco no leitor). Franco (2011) identifica as várias concepções de leitura –
decodificadora, psicolinguística e interacional – e propõe uma visão que entende a
leitura como um sistema adaptativo e complexo. Resumindo as propostas destas
percepções sobre a leitura, o autor entende que “na concepção decodificadora, a
linguagem é espelho do raciocínio; para a abordagem psicolinguística, a linguagem é
instrumento de comunicação; e, no último modelo de leitura, a linguagem é vista como
processo de interação” (cf. FRANCO, 2011, p. 26).
Ao definir a concepção de linguagem e consequentemente de leitura como
um sistema complexo e dinâmico, entende-se aqui que a aprendizagem não implica
somente a aquisição de formas linguísticas, mas a constante adaptação dos recursos
linguísticos a serviço de formação de sentido em resposta ao que demanda a situação
comunicativa, a qual também está sujeita à adaptabilidade dos aprendizes (cf.
45

Tradução minha para: “Hence, discourse processing is not merely a cognitive event, but also a social event. This is
obvious, of course, but here we will assume, first of all, that the social dimensions of discourse interact with the
cognitive ones. In other words, the cognitive model should also provide for the fact that discourse, and hence the
process of understanding a discourse, is functional in the social context. We will call this the (social) functionality
assumption. The first cognitive implication of this assumption is that language users construct a representation not
only of the text but also of the social context, and that these two representations interact”.
46
Grifos do autor.
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FRANCO, 2011, p. 40). A complexidade desse sistema, segundo o autor, está ligada aos
múltiplos agentes (leitor, autor, texto, contexto social, contexto histórico, contexto
linguístico, conhecimento de mundo, frustrações, expectativas, crenças, etc.) que se
inter-relacionam no ato da leitura. Portanto, esses agentes devem ser considerados tanto
na leitura em língua materna, quanto na leitura em língua estrangeira, que é o foco dessa
discussão.
Para os objetivos desta tese, não serão aprofundados os estudos sobre o
aspecto social da leitura, e sim o papel da emoção na leitura. De acordo com Hinojosa et
al. (2010, p. 748), o significado emocional de estímulos linguísticos é simbólico,
aprendido e culturalmente mediado, e o fluxo de informação afetiva modula vários
processos cognitivos, incluindo a memória e a atenção. Apesar de sinalizarem a
importância deste tipo de estudo, os autores afirmam que pesquisas sobre o impacto da
informação afetiva durante a leitura são escassas. De acordo com pesquisadores como
Greenberg47, crianças diagnosticadas com déficit de atenção geralmente apresentam
dificuldade em regular suas emoções. Neste tipo de problema, o desenvolvimento sócioemocional da criança afeta a habilidade de leitura e isto não está relacionado à mecânica
da leitura, mas a uma tarefa que requer altos níveis de cognição e emoção. Segundo o
pesquisador, quando a criança lê, ou tenta prestar atenção a alguma coisa, ela
experimenta emoções que se evidenciam por meio de reações fisiológicas. A emoção,
portanto, tem impacto na sua habilidade de prestar atenção e recrutar suas habilidades
cognitivas. Quanto mais a criança se sente aborrecida, ansiosa, distraída, mais a emoção
que se centra em seu cérebro afeta sua capacidade de pensar e se concentrar. Estudos
demonstram que as competências ligadas à aprendizagem social e emocional48 têm
impacto significativo na atuação acadêmica, ou seja, as habilidades emocionais são um
pré-requisito para atividades de raciocínio e aprendizagem (cf. ELBERTSON et al.,
2010). A emoção é importante no processo educativo porque direciona a atenção que é
essencial para o aprendizado e a memória. Ou seja, se a questão emocional afeta a
capacidade de aprendizagem de leitura em crianças, como ela influi na construção do
sentido durante a leitura em leitores jovens e em adultos? Está claro que este tema
merece maiores estudos.
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A pesquisa realizada nesta tese se relaciona à questão da leitura, mas não se
detém em como se processa a construção do significado. Na observação das reações dos
leitores à leitura de fragmentos de textos literários investigar-se-á como o encontro do
leitor com o texto pode vir a gerar tipos diversos de interação.
2.3.2. Reflexões sobre a leitura em língua estrangeira
Discutir como se processa a leitura em língua estrangeira não é uma tarefa
simples. De acordo com Alderson (2005) e Grabe e Stoller (2002, p. 4), existem muito
mais pesquisas sobre a leitura em língua materna do que em língua estrangeira, e o
ensino de leitura em língua materna tem ganhado várias contribuições que ainda não
chegaram ao ensino de língua estrangeira, seja na pesquisa ou na prática.
Na verdade, há uma tendência a se acreditar que as habilidades de leitura em
língua materna e em língua estrangeira se assemelham. Grabe (2009, p. 110) se refere
ao modelo psicolinguístico relativo ao desenvolvimento da leitura, quando acreditava-se
que a leitura seria um processo universal. Alguns estudiosos (JOLLY,1978; COADY,
1979) também propõem que o sucesso da leitura em L2 depende principalmente da
habilidade de leitura em L1, pois requer a transferência de habilidades que o leitor já
possui e não a aquisição de novas. Sendo assim, para eles, a leitura em L2 se constitui
um problema de leitura e não um problema de língua.
Após mais de vinte anos de pesquisas na área, entende-se que esta afirmação
não é totalmente verdadeira. Para Grabe (2009), vários desses processos classificados
como universais têm relação com a natureza de mecanismos cognitivos de
processamento. Assim, entende-se que todo leitor utiliza recursos como o
reconhecimento de palavras, uso de informação sintática para determinar o significado e
a compreensão do texto, e todo leitor também traça objetivos, faz uso de estratégias de
leitura e aplica algum nível de consciência metacognitiva na construção do sentido do
texto. Estudos desenvolvidos por Alderson e Richards (1977) também demonstram que
os problemas envolvendo vocabulário estão entre as principais dificuldades
apresentadas pelos leitores.
Entretanto, existem diferenças específicas entre as línguas que não podem
ser ignoradas. Yorio (1971) afirma que os problemas de leitura em L2 se dão devido a
questões relativas à proficiência no idioma estrangeiro e à interferência da L1 na leitura.
Para Yorio, a leitura envolve quatro fatores: o conhecimento da língua, a habilidade em
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prever ou sugerir escolhas adequadas, a habilidade de lembrar sugestões anteriores e,
finalmente, a habilidade de fazer as associações entre as sugestões que foram
selecionadas. Dentre as diferenças que influenciam como um leitor fluente processa um
texto em língua estrangeira, Grabe (2009) cita obviamente os aspectos fonológicos,
morfológicos e sintáticos que podem ser bastante distintos em cada língua e destaca que
existem poucos estudos que demonstram o impacto dessas diferenças no leitor.
De acordo com Alderson (2005, p. 120), está claro que muitos fatores
podem afetar tanto o fluxo da leitura quanto a construção do significado. Estes fatores
podem estar relacionados a variáveis que podem estar relacionadas ao texto e/ou ao
leitor. Em relação ao texto, observam-se fatores como a linguagem em que foi escrito e
os problemas que esta apresenta para o leitor, como conceitos e clareza de exposição
desses conceitos. Algumas pesquisas focalizam as características do texto que podem
causar dificuldades aos leitores. Existe um grupo que discute o que eles denominam
“readability” ou “leiturabilidade” do texto, sugerindo a simplificação daqueles que
apresentam maior dificuldade para os leitores, tornando-os mais simples e de melhor
leitura. Hoje em dia é comum o uso de textos simplificados de obras adaptadas em
língua materna e também em língua estrangeira (readers ou abridged), que muitas vezes
substituem a leitura de obras originais. Também outros aspectos físicos do texto, como
layout e fonte podem afetar a forma como o leitor interage com o texto. Segundo
Alderson (2005, p. 120)49,
Existem muitos aspectos da leitura que provavelmente estão além da
testagem e avaliação. É muito difícil avaliar significativamente se
alguém leu um romance com muito prazer ou compreendeu as
sutilezas de tratados religiosos. O próprio ato de avaliar e testar
inevitavelmente afeta o processo de leitura, e o fato de que o aprendiz
respondeu a uma questão colocada por um pesquisador de forma
incorreta não significa necessariamente que ele ou ela não
compreendeu o texto de outras formas e para a sua própria satisfação.

O autor também acrescenta que, de modo semelhante, também afetam a
leitura variáveis que estão no próprio leitor, como seu objetivo, motivação, controle da
língua, desenvolvimento cognitivo, conhecimento de mundo e seu desejo de extrair

49

Tradução minha para : “There are many aspects of reading that are probably beyond testing and assessment. It is
very difficult to assess meaningfully whether somebody has read a novel with great pleasure or understood the
subtleties of religious tracts. The very act of assessing and testing will inevitably affect the reading process, and the
fact that a learner has answered a question posed by a tester incorrectly does not necessarily mean that he or she has
not understood the text in other ways or to his or her own satisfaction.”
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significado do texto. Dentre os elementos que se referen ao leitor, incluem-se os fatores
afetivos discutidos nas Seções 2.2.6 e 2.3.1.
Neste estudo, portanto, quando se observa como os leitores relatam sua
experiência com um texto em língua estrangeira, deve-se considerar que os aspectos
relativos a experiência de leitura desses leitores em língua materna nem sempre
correspondem ao seu desempenho na leitura em língua estrangeira, mesmo em se
tratando, no caso desse estudo específico, de um grupo de leitores que são em sua
maioria formados como especialistas nesta língua. Segundo Alderson e Urquhart (1984,
p. 1), mesmo com toda a exigência acadêmica de leitura em língua estrangeira, muitos
alunos apresentam problemas relacionados à compreensão e também à velocidade de
leitura em comparação com suas habilidades em língua materna. Assim como a leitura
em L1, a leitura em L2 também é uma atividade bastante complexa. Conforme discutido
acima (cf. Capítulo 1), os alunos brasileiros dificilmente atingem o nível de leitura que
se espera.
Em estudo desenvolvido por Hoffstaedter-Kohn (1989), a competência
linguística foi identificada como um dos aspectos que influenciaram o fluxo da leitura
de textos poéticos. A autora cita vários problemas encontrados quando solicitou aos
participantes, alunos americanos estudantes de alemão, que lessem e interpretassem um
poema em alemão. Segundo a autora, o poema seria de fácil compreensão para falantes
nativos, e quaisquer problemas encontrados seriam provavelmente atribuídos à
competência linguística dos participantes. Dentre as conclusões a que ela chegou
destaca-se o fato de que:
A despeito de todos os problemas que os aprendizes possam encontrar
durante o processamento de um poema, eles ainda assim podem ser
bem sucedidos. Esse resultado, entretanto, requer muito „esforço‟.
Todos os alunos tiveram grandes dificuldades no início. Alguns não
entenderam absolutamente nada, ou entenderam tudo da forma errada
antes de chegar a uma interpretação satisfatória do texto
(HOFFSTAEDTER-KOHN, 1989, p. 92)50.

Ou seja, o que se percebeu nesse estudo é que, apesar de a competência
linguística ser extremamente importante na leitura de um texto, ela não impossibilita o
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HOFFSTAEDTER-KOHN, 1989, p. 92. Tradução minha do original: “Despite all the problems learners may
encounter when processing a poem, they may still be successful. The successful processing of a poetic text, however,
requires a lot of „hard work‟. Almost all of the students had enormous difficulties in the beginning. Some understood
nothing at all, or misunderstood the poem completely before they finally arrived at a satisfactory interpretation of the
text.”
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leitor de atingir uma compreensão e interpretação do texto, ainda que tal coisa exija
muito esforço.
Outro tópico que deve ser considerado é a questão da influência da
experiência de mundo e da experiência cultural do leitor. O processo cognitivo de
mobilizar conhecimento pessoal e específico durante a leitura foi chamado por Larsen e
Seilman (1989) de ressonância pessoal. Segundo os autores, essa atividade se reflete nas
lembranças conscientes de experiências anteriores que são resgatadas no momento da
leitura. De acordo com a pesquisa, a compreensão do texto requer que o leitor situe o
enredo dentro de um tempo e espaço determinados. Os pesquisadores notaram que os
leitores cuja experiência pessoal e cultural não se identificava com o texto se sentiram
mais distantes. Dentre as conclusões desse estudo, está a afirmação de que as memórias
de experiências anteriores podem ser ativadas durante a leitura e que elas podem
influenciar a apreciação do texto.
Dentre os objetivos propostos para o presente estudo, investiga-se como os
leitores relatam sua interação com os textos em língua estrangeira e como as possíveis
dificuldades que venham a ser apresentadas em relação ao fluxo da leitura em L2
poderão afetar a reação ao texto literário.
Após a apresentação das linhas teóricas que fundamentam esta tese, no
próximo capítulo são descritos de forma detalhada os aspectos metodológicos que
tornaram possível a investigação empírica proposta.
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3. METODOLOGIA
O presente capítulo tem por objetivo apresentar questões relacionadas ao
paradigma de pesquisa e procedimentos metodológicos que norteiam a presente tese.
Tal estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza empírica que pretende
levantar questionamentos a partir da categorização e da análise das impressões/reações
identificadas no discurso dos participantes desta pesquisa sobre a leitura de trechos de
obras literárias. Para tal fim, dois grupos foram comparados, o dos participantes que
fizeram a leitura de trechos de obras literárias originais em língua inglesa e o dos que
descreveram suas impressões sobre a leitura das mesmas obras traduzidas para a língua
portuguesa. Dentre as questões investigadas, pretendeu-se observar nas respostas aos
instrumentos aplicados se o idioma influiu no tipo e na quantidade de categorias
identificadas no discurso dos participantes.
Dada a importância da descrição dos procedimentos metodológicos, na
Seção 3.1, justifica-se a necessidade dos estudos empíricos para pesquisas sobre leitura
literária. Na Seção 3.2, discute-se o paradigma adotado neste estudo. Para esse
propósito, apresenta-se a natureza dos paradigmas particularizador e generalizador. Em
sequência, na Seção 3.3 são descritos os procedimentos de coleta de dados. Em 3.3.1,
detalha-se o modelo presencial que serviu como estudo piloto, descrevendo-se seu
objetivo, contexto de pesquisa e perfil dos participantes entre outros elementos
estruturais. Em seguida, descrevem-se as principais dificuldades e os resultados que
possibilitaram o refinamento dos instrumentos utilizados e a decisão de mudança do
modo de coleta de dados. Na Seção 3.3.2, são descritos os procedimentos utilizados na
transposição para o modo de coleta de dados online. Concluindo este capítulo, em 3.3.3,
são tecidas algumas considerações sobre os procedimentos metodológicos empregados.
3.1.

Necessidade dos estudos empíricos
O termo “empírico” não tem uma definição absoluta. Segundo Demo (2006,

p. 33), “é um constructo, resultado de múltiplas determinações teóricas e ideológicas”.
Para se ter uma base mais sólida a partir da qual se possa verificar os dados, a definição
pela qual este estudo optou segue a proposta de van Peer et al. (2012, p.7), que define o
empírico como “um tipo de argumentação e um tipo de pesquisa que se baseia em
evidências reais, ou seja, em dados retirados do mundo real e que podem ser verificados
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por qualquer pessoa”51. Este estudo se posiciona dentro da proposta da “teoria
fundamentada em dados” 52, em que o produto final da investigação se apresenta como
uma formulação teórica que torna possível compreender como pessoas, organizações ou
comunidades experimentam e reagem a determinados eventos (SOMEKH & LEWIN,
2005).
A presente investigação se baseia em dados obtidos em contexto real, com
sujeitos reais, que têm a liberdade de expressar suas crenças e atitudes quando
descrevem suas impressões sobre a leitura de um texto. Dessa forma, objetiva-se
produzir tais formulações teóricas através de dados reais, empíricos, obtidos por meio
de diferentes métodos de pesquisa como uma forma de validar os resultados.
A proposta de uma abordagem empírica nas pesquisas sobre leitura literária
não é novidade. Distanciando-se de uma tradição ainda presente nos estudos literários,
pesquisadores (cf. CARVALHO, 2001; CARROLL, 2004; 2005; MIALL, 2006; VAN
PEER et al., 2007; 2012; FIALHO, 2007; e GOTTSCHALL, 2008 entre outros) vêm
se preocupando com o leitor real, na tentativa de solucionar a chamada “crise da leitura”
(vide Introdução). Estudos conduzidos pelo grupo REDES53, por exemplo, demonstram
que a maioria das abordagens de ensino de literatura não consegue estimular o interesse
dos alunos pelos textos literários (cf. FIALHO, 2007; CARVALHO, 2001). Mesmo
alunos de cursos de Letras de instituições públicas e particulares se mostram
distanciados (cf. BARBOZA, 2003; MENEZES, 2010). Compreender como leitores
reagem a textos literários pode oferecer uma reflexão no que diz respeito a como a
literatura pode ser ensinada de forma mais relevante e motivadora para o aluno,
auxiliando na formação de novos leitores.
Após definir a importância dos estudos empíricos para o desenvolvimento
deste estudo, no próximo tópico são apresentados os paradigmas particularizador, de
base qualitativa, e generalizador, de base quantitativa, que norteiam esta pesquisa.
3.2.

Natureza dos paradigmas
Estudos científicos em Ciências Humanas e Ciências Naturais têm por

tradição seguir uma visão dualista. O termo “dualismo” foi utilizado inicialmente por

51

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”.
52
Em inglês, evidence-grounded theory, data-grounded theory, ou grounded theory.
53
REDES – Reseach for the Development of Empirical Studies.
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René Descartes (2008 [1637]) e faz parte de uma percepção científica que vê nas
operações mentais tipicamente atribuídas às Ciências Naturais e às Ciências Humanas
dois modos diferentes de entender o mundo. Para van Peer et al. (2012), a operação
designada como “entender” pertence ao domínio das Ciências Naturais, onde a
“causalidade é um conceito central e onde os pesquisadores tentam explicar como X
provoca Y”54. Às Ciências Humanas, portanto, pertence a operação de “explicar”.
Explicar não se centra na causalidade, mas “em tentar desvendar o significado pessoal
do fenômeno envolvido”55 (VAN PEER et al., 2012, p. 2).
Para o filósofo alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911), as Ciências Humanas
não deveriam tentar entender o mundo baseadas em operações de causa e efeito como
ocorre nas Ciências Naturais. Tentar entender o mundo, segundo Dilthey, envolve uma
compreensão que pode estar presente no sentido que o indivíduo dá às coisas, algo
subjetivo que depende da biografia e do sistema de valores do indivíduo. Entender
envolve a possibilidade de sentidos múltiplos. Muitas pesquisas vêm demonstrando que
a visão dualista de Dilthey, que separa os métodos de pesquisa das Ciências Humanas e
das Ciências Naturais, não pode ser entendida como única via possível. Nesse sentido,
Charles Percy Snow percebeu a necessidade de se postular uma “terceira cultura”,
resultante de um diálogo entre os dois modos de se ver o mundo (SNOW, 1959).
A insistência no dualismo, e em afirmar que a realidade é estática,
determinada, mecânica e regulada por leis fixas resultou em uma obsessão pela
objetividade e neutralidade. O chamado paradigma modernista da ciência sempre deu
mais crédito às expectativas quanto ao que se acreditava ser “o método correto de
análise” do que à realidade propriamente dita. De qualquer modo, segundo Demo
(2006), o pós-modernismo acabou reconhecendo que o que é definido como
neutralidade também se configura como uma maneira de tomar posição. Trata-se de
uma alternativa e não uma ausência. Em suas palavras, “não retratamos a realidade
como se nossa mente fosse espelho apenas refletor, mas a reconstruímos de acordo com
nossa história evolucionária e política” (DEMO, 2006, p. 26).

54

Minha tradução para: “where causality is a central concept and where researchers try to explain how X causes Y”.
Minha tradução para: “centers not on causality (...) but on trying to unravel the personal meaning of the
phenomena involved”.
55
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A visão dualista do conhecimento se opõe ao chamado monismo56, através
do qual podemos perceber no mundo real diferentes formas de interação entre o natural
e o cultural. Desta forma, o sentido dado às coisas é influenciado pelo nosso
conhecimento científico e este está ligado às nossas visões culturais, normas e valores
(cf. VAN PEER et al., 2007).
Pelo exposto, observa-se que uma visão dualista não levaria em conta a
complexidade de uma pesquisa empírica na área de Linguística Aplicada, que exige que
o pesquisador tenha uma visão caleidoscópica que permita observar a complexidade dos
dados. Por esse motivo optou-se pela proposta de Zyngier57, transcrita por Barreto
(2010), que aponta para dois paradigmas: o particularizador e o generalizador. O
primeiro se pauta por dados qualitativos. Para Gunther (2006), são quatro as bases
teóricas da investigação qualitativa:
a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de
significados; b) a ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as
condições “objetivas”58de vida tornam-se relevantes por meio de
significados subjetivos; d) o caráter comunicativo da realidade social
permite que o refazer do processo de construção das realidades sociais
torne-se ponto de partida da pesquisa (GUNTHER, 2006, p. 202).

De acordo com Flick, von Kardorff e Steinke (2004, p. 8), a prática da
pesquisa qualitativa caracteriza-se pelos seguintes aspectos:
(1) não se utilizar de um único método de coleta de dados;
(2) considerar a aplicabilidade dos métodos selecionados;
(3) ter uma forte orientação para eventos cotidianos ou para o conhecimento
que os sujeitos de pesquisa têm sobre estes eventos;
(4) os dados são coletados em seu contexto natural;
(5) são observadas as diversas perspectivas dos participantes;
(6) uma reflexão sobre ações e observações do pesquisador no campo de
observação faz parte do contexto de investigação, não sendo considerado
um fator prejudicial aos resultados;
56

“Monism is the metaphysical and theological view that all is one, that there are no fundamental divisions, and that
a unified set of laws underlies all of nature.. It sets itself in contrast to Dualism. The term "monism" itself is relatively
recent, first used by the 18th Century German philosopher Christian von Wolff (1679 - 1754) to designate types of
philosophical thought in which the attempt was made to eliminate the dichotomy of body and mind. See:
http://www.philosophybasics.com/branch_monism.html.
57
Comunicação pessoal.
58
Grifos do original.

69

(7) o princípio epistemológico da pesquisa qualitativa leva em consideração
a complexidade das relações em detrimento do isolamento numa simples
relação de causa e efeito;
(8) geralmente faz uso de perguntas abertas;
(9) normalmente tem início com a análise ou reconstrução de casos
(individuais) posteriormente contrastados com o propósito de comparação
ou generalização;
(10) considera a construção da realidade, as construções subjetivas dos
sujeitos de pesquisa e o processo de pesquisa como um ato construtivo;
(11) a geração de dados é feita predominantemente em forma de texto, onde
concentra

a

maior

parte

de

seus

procedimentos

interpretativos

(hermenêuticos).
Alertando que esse tipo de investigação reflete uma pesquisa em que a
complexidade do tema faz com que a informação precise ser trabalhada e retrabalhada,
Demo (2006) afirma com relação ao uso da entrevista para a coleta de dados:
que duas condições sejam satisfeitas: do ponto de vista do
entrevistado, ter a confiança de que se expressou como queria; do
ponto de vista do entrevistador, ter a confiança de que obteve o que
procurava ou de que realizou a proposta (DEMO, 2006, p. 31).

No entanto, o paradigma particularizador não é suficiente se se pretende
chegar a uma visão mais geral. Para isso, o pesquisador pode recorrer a métodos
quantitativos que estão sob a égide do paradigma generalizador. Este fornece uma visão
mais geral do fenômeno estudado, já que os resultados obtidos podem ser estendidos a
uma grande parte da população estudada. Esse tipo de estudo preocupa-se em testar
hipóteses pré-estabelecidas, muitas vezes geradas inicialmente por estudos qualitativos,
e se utiliza de procedimentos padronizados que possibilitam maior facilidade de
reaplicação em outros contextos (cf. BARRETO, 2010; KUIKEN & MIALL, 2001).
Observando-se que os dados coletados nesse tipo de estudo são analisados também
através de procedimentos estatísticos, é comum a utilização de perguntas fechadas,
viabilizando a mensuração de variáveis determinadas.
A pesquisa aqui realizada observou os participantes através dos dois
paradigmas, pois se baseia no pressuposto de que eles não se excluem, mas, ao
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contrário, se complementam. Segundo Demo (2006), “não convém dicotomizar entre
quantidade e qualidade porque são apenas modos diferenciados de manifestação,
funcionamento e dinâmica”. Nas seções seguintes são apresentados os instrumentos que
concretizam esta convergência metodológica.
3.3.

Coleta de dados
Antes de serem descritas as etapas referentes à coleta da dados para esta

tese, é apresentado na Figura 3.1 um mapa conceitual onde é detalhado todo o processo.
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Figura 3.1. Coleta de dados
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Conforme se verifica na Figura 3.1, a coleta de dados foi realizada em dois
momentos. Num primeiro momento, definido como piloto, os dados foram obtidos de
forma presencial em duas etapas realizadas em dois momentos e com dois grupos
diferentes. À medida que se findava uma etapa deste processo, os instrumentos e os
procedimentos de coleta eram avaliados até que se chegasse a um instrumento final e
mais acurado para a coleta.
As dificuldades apresentadas no estudo piloto (presencial) levaram a uma
reorientação da forma de coleta de dados, que passou a ser através de meios virtuais
(online). Para a transposição do formato de coleta de dados presencial para online,
houve a necessidade de um novo refinamento e adaptação dos instrumentos. Os tópicos
seguintes descrevem de forma detalhada todo esse processo.
3.3.1. Modelo presencial
Neste estudo optou-se inicialmente pela utilização de instrumentos de
pesquisa empregados de forma presencial que, devido a vários fatores que serão
posteriormente explanados, foram adaptados para o modelo de coleta de dados online.
Segundo Thomsen et al. (1998), a co-presença física é essencial para se julgar a
relevância e qualidade de uma interação e é considerada também a forma mais legítima.
Para testar e avaliar a adequação dos instrumentos (teste de nivelamento e questionários
qualitativos e quantitativos), eles foram aplicados presencialmente em dois grupos, em
momentos diferentes conforme descrito na Seção 3.3.1.4.
3.3.1.1. Contexto
A experiência e a vivência definiram a escolha do contexto de pesquisa.
Onze anos de trabalho como docente em instituições privadas de nível superior
lecionando disciplinas relativas à língua e a literaturas de língua inglesa fizeram com
que a pesquisadora identificasse diversos problemas relativos ao processo de formação
de graduandos do curso de Letras, que são compartilhados em outras pesquisas (cf.
BARBOZA, 2003; KERCKHOFF, 2003; MENEZES, 2010). Nos estudos sinalizados
foi observada a dificuldade dos graduandos em verbalizar de forma coerente um
pensamento reflexivo bem como problemas quanto à proficiência no idioma estrangeiro.
Essas pesquisas observaram o contexto de formação dos futuros professores de inglês.
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Devido

às

dificuldades

apresentadas

pelos

graduandos,

optou-se

inicialmente pela investigação em turmas do curso de Letras – Português/ Inglês de
instituições de ensino superior, públicas e privadas, localizadas no Estado do Rio de
Janeiro. A escolha do curso de Letras se justifica exatamente pela preocupação deste
estudo em contribuir com outras pesquisas que reflitam sobre a formação de
profissionais engajados em uma proposta pedagógica que estimule a leitura literária nos
jovens.
Para a coleta presencial, os instrumentos foram aplicados em dois grupos
distintos. O primeiro grupo do estudo piloto presencial (Piloto1), cuja coleta de dados
foi feita nas turmas que cursavam o primeiro semestre de 2011, contou com 47
graduandos do curso de Letras, habilitação em língua inglesa, de três turmas de duas
instituições privadas de ensino superior: uma localizada na zona norte (IES1) e outra na
região da Baixada Fluminense (IES2), ambas no estado do Rio de Janeiro. Nas turmas
selecionadas, a pesquisadora era professora regente, e, portanto, pôde ter maior controle
sobre as dificuldades e as possíveis alterações a serem feitas.
Após concluir-se a primeira etapa da coleta presencial, e após uma primeira
avaliação do processo, os instrumentos e o design de aplicação foram submetidos a um
refinamento (cf. Seção 3.3.1.4) e posteriormente aplicados a um segundo grupo (Piloto
2) para uma nova testagem.
O segundo grupo do estudo piloto presencial, formado por 109
participantes, contou com alunos que cursavam o segundo semestre de 2011 nas
instituições visitadas (IES2 e IES3). Visando ampliar o corpus, deu-se prosseguimento à
aplicação do instrumento na instituição privada IES2, e iniciou-se a aplicação em uma
instituição de ensino superior pública, situada na área metropolitana, na cidade do Rio
de Janeiro, citada aqui como IES3. A descrição do contexto utilizado neste estudo pode
ser visualizada no quadro a seguir:
Designação
IES1
IES2
IES3

Tipo de Instituição
Privada
Privada
Pública

Localização
Zona Norte
Baixada
Zona Norte

Quadro 3.1: Tipo de instituição e localização – Contexto do estudo presencial

Deve-se destacar que o objetivo desta pesquisa não é o de comparar os
resultados apresentados pelos grupos de instituições públicas e privadas, e que a seleção
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do grupo de participantes no contexto das instituições privadas justificou-se pela
testagem dos instrumentos e pela possibilidade de maior controle pela pesquisadora que
pôde acompanhar o processo pessoalmente.
3.3.1.2. Perfil dos participantes
Os participantes que colaboraram na fase presencial deste estudo (Piloto 1 e
2) eram alunos da habilitação em Língua Inglesa do curso de Letras. Normalmente o
número de alunos inscritos nessas instituições oscila entre 20 e 30 por turma.
Caracteristicamente os grupos eram bastante heterogêneos, e nem mesmo o 7º período,
composto pelo grupo de formandos, apresentava mais homogeneidade no que dizia
respeito ao grau de proficiência no idioma estrangeiro. É fato recorrente que alguns dos
alunos que chegam às instituições já atuam como instrutores trabalhando em cursos
livres de idiomas. Apesar de ainda se observar dificuldades, entende-se que esses alunos
já têm um nível intermediário de proficiência, o que facilita o trabalho com a literatura e
permite uma interação maior (aluno/professor ou aluno/texto) durante as aulas que
geralmente são ministradas em inglês.
Entretanto, é frequente o aluno ingressar na instituição com um nível de
proficiência do idioma estrangeiro básico ou até mesmo insuficiente. Muitos dos
discentes nesse grupo, principalmente nas instituições privadas com as quais a
pesquisadora tinha maior contato, apresentavam dificuldades quanto ao seu desempenho
inclusive na língua materna.

Não raro, muitos dos que ingressam na habilitação

Português/Inglês acabam se transferindo para a habilitação Português/Literatura devido
às suas dificuldades no idioma estrangeiro. Os alunos que não atingem um nível de
proficiência mínimo no início do curso, mas que permanecem, geralmente não
apresentam o desempenho esperado, principalmente nas habilidades de expressão oral e
escrita e leitura. Tais características dificultam o trabalho com a literatura estrangeira
quando esses alunos conseguem alcançar os períodos mais avançados. Quadro
semelhante vem sendo registrado em outras pesquisas há algum tempo (cf. MENEZES,
2010; SÁ CAMPOS, 1987).
Dando prosseguimento, no tópico a seguir serão descritos os instrumentos
utilizados nesta fase do estudo.
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3.3.1.3. Instrumentos
Antes de descrever o processo de aplicação, descreve-se nos itens a seguir o
processo de elaboração dos instrumentos aplicados.
3.3.1.3.1. Teste de Nivelamento
Inicia-se neste tópico a descrição do primeiro instrumento aplicado nesta
pesquisa: o teste de nivelamento. Na primeira etapa do estudo piloto, onde todos os
participantes eram alunos de graduação em Letras – Português/Inglês, usou-se esse
instrumento com todos os respondentes, para através do nivelamento, definir quais
participantes leriam o texto em inglês e quais o fariam em português.
Além do objetivo inicial de separar os grupos, o teste de nivelamento serviu
para que se pudesse ter um referencial em relação ao nível de proficiência dos
participantes, principalmente na habilidade de leitura em língua inglesa. Também foi
necessário para responder a uma das questões de pesquisa propostas que pretende
verificar se o nível de proficiência de leitura no idioma estrangeiro afeta o tipo e a
quantidade de categorias que são identificadas no discurso dos participantes.
O instrumento selecionado para aferição do nível de proficiência de leitura
dos participantes caracterizou-se pela utilização de vários exercícios de cloze (ver
Anexos 1, 2, 3 e 5). No teste selecionado não se priorizou as questões sobre gramática,
pois não é este o objetivo da testagem. Segundo Santos et al. (2002), a técnica de cloze
surgiu nas pesquisas de Taylor (1953) e consiste
na seleção de um texto de aproximadamente 200 vocábulos, do qual,
na proposta original do autor, omite-se o quinto vocábulo, como forma
mais adequada para o diagnóstico da compreensão. Os examinados
devem preencher a lacuna com a palavra que julgarem ser a mais
apropriada para a constituição de uma mensagem coerente e
compreensiva. (SANTOS et al. 2002, p. 550).

Esta técnica tem se mostrado bastante eficaz do ponto de vista prático, pois
sua elaboração, aplicação e correção são bastante simples, e também pelo fator
empírico, pois apresenta altos índices de correlação positiva de seus resultados com o
desempenho, mostrando que os alunos que obtêm as melhores pontuações geralmente
apresentam melhor desempenho acadêmico (SANTOS et al., 2002).
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Considerando-se que os exercícios de cloze buscam aferir a compreensão
leitora do participante, a opção pelo uso dessa técnica nesse instrumento de testagem
justifica-se pelo foco da pesquisa, que é a habilidade de leitura, e, portanto, a testagem
de outras habilidades não se aplica aos propósitos deste estudo.
Ao aferir-se a compreensão de leitura dos participantes, entende-se que o
domínio do código linguístico, apesar de não ser determinante, é um fator importante
para a interação entre o leitor e o texto literário, e, portanto, uma precondição para a
emoção (LAZARUS, 1984). Segundo Armheim (1958 apud LAZARUS, 1984), a
emoção na experiência artística não é somente um recipiente passivo ou apreensão de
informação, mas requer participação ativa, engajada. Entende-se, portanto, que os
participantes deveriam apresentar um conhecimento do idioma que os possibilitasse ir
além da decodificação, ou de uma simples transposição para a língua materna. Com
base nessa provável influência do fator cognitivo sobre a forma como o leitor interage
com o texto, decidiu-se pela aplicação de testes de nivelamento para a seleção dos
participantes e a divisão dos mesmos quanto à sua competência na língua inglesa na
compreensão de leitura.
Outra decisão na elaboração do teste de nivelamento foi a de selecionar de
onde seriam retiradas as questões para compor o teste. Deu-se preferência ao material de
fontes reconhecidas na área de ensino/aprendizagem de língua inglesa, evitando-se,
portanto, a elaboração de um instrumento totalmente inédito. Esta escolha justifica-se
pela busca em privilegiar fontes confiáveis e já testadas, também responsáveis pela
aferição de exames de proficiência oficiais aplicados no Brasil e em contextos
internacionais59. Também optou-se pela escolha de questões que se adequassem à
técnica de cloze, conforme descrito anteriormente, pois o objetivo é o de verificar a
proficiência de leitura do participante. As chaves de resposta e as faixas de nivelamento
utilizadas foram as mesmas sugeridas nas provas originais, com algumas adaptações
correspondentes ao número de questões. Para a aplicação do teste no modelo presencial
foi elaborado um cartão resposta visando à otimização da correção (ver Anexo 4). A
Tabela 3.2 a seguir mostra os níveis e a pontuação aplicados na correção dos testes:
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Oxford Quick Test. Disponível em: http://www.vhs-aschaffenburg.de/documents/5000/Oxford_.pdf.
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Teste de nivelamento
Pontuação

Níveis

41-50

Avançado

31-40

Intermediário

16-30

Básico

0-15

Iniciante

Tabela 3.1: Níveis de proficiência aferidos ao teste de nivelamento

Após as primeiras aplicações para os participantes presenciais, os testes
originais sofreram algumas adaptações. Inicialmente a mudança foi quanto à extensão,
que foi reduzida de 80 questões (duas partes de 40 questões cada uma)60 para um único
teste de 50 questões
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. Outra mudança do instrumento original foi a sua adaptação,

visando a modificar o teste original através do uso de sinônimos, troca de substantivos
próprios, entre outras. Note-se, entretanto, que se procurou manter as mesmas respostas
dadas nas questões de origem. Estas adaptações do instrumento presencial original
foram mantidas na conversão do instrumento para o modelo de aplicação online de
forma a dificultar uma possível consulta às questões, visto que os testes poderiam ser
encontrados em sites na Internet.
3.3.1.3.2. Questionários
Seguindo a proposta de um paradigma de pesquisa generalizador e
particularizador62 foram utilizados inicialmente para este estudo oito questionários
diferentes cujos dados foram coletados por meios qualitativos e quantitativos. Apesar de
os questionários do modo presencial terem recebido a designação “QUALI” e
“QUANT”, esta nomenclatura somente diz respeito à forma como foram coletados os
dados na pergunta principal, ou seja, aquela que buscou verificar a apreciação da leitura.
As designações T1I e T2I referem-se ao texto e à língua (Texto 1/2_Inglês). Deve-se
esclarecer, que outras informações também importantes para a interpretação dos dados
coletados foram feitas através de perguntas fechadas, priorizando o método quantitativo.
A Figura 3.2 a seguir apresenta a descrição dos questionários presenciais que traziam o
texto original em inglês:
60

Conferir Anexos 1 e 2.
Conferir Anexo 3.
62
Terminologia apresentada em Barreto (2010, p. 44).
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T1I-QUALI

NIVELAMENTO

MANSFIELD
INGLÊS

PERGUNTA
ABERTA

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

T1I-QUANT

NIVELAMENTO

MANSFIELD
INGLÊS

PERGUNTAS
FECHADAS

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

T2I-QUALI

NIVELAMENTO

WOOLF
INGLÊS

PERGUNTA
ABERTA

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

T2I-QUANT

NIVELAMENTO

WOOLF
INGLÊS

PERGUNTAS
FECHADAS

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

Figura 3.2: Descrição dos questionários – Inglês/Presencial

Nos questionários apresentados na Figura 3.2 foi incluído o teste de
nivelamento descrito na seção anterior, e que foi aplicado antes da leitura do texto
original em inglês. A Figura 3.3, descreve os questionários que apresentavam o texto
traduzido para a língua portuguesa. Nestes não foi necessário a aplicação do teste de
nivelamento conforme justificativa apresentada na Seção 3.3.1.3.1.
EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

T1P-QUALI

MANSFIELD
PORTUGUÊS

PERGUNTA
ABERTA

T1P-QUANT

MANSFIELD
PORTUGUÊS

PERGUNTAS
FECHADAS

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

T2P-QUALI

WOOLF
PORTUGUÊS

PERGUNTA
ABERTA

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

T2P-QUANT

WOOLF
PORTUGUÊS

PERGUNTAS
FECHADAS

EXPERIÊNCIA
DE
LEITURA

Figura 3.3: Descrição dos questionários – Português/Presencial

Os questionários que receberam a designação QUANT foram aqueles onde
a apreciação do texto lido deu-se através de perguntas fechadas priorizando-se a
observação quantitativa, buscando as tendências nos resultados obtidos. Estes
questionários seguiram o modelo proposto por Barreto (2010) ao investigar a reação
emotiva de estudantes universitários à leitura de textos com diferentes níveis de
foregrounding63. Entretanto, devido à complexidade dos dados obtidos através dos
63

Este termo é definido no Capítulo 2.
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questionários QUALI, que foram os primeiros a serem analisados, optou-se
posteriormente por deixar os questionários QUANT como encaminhamento para
estudos/pesquisas futuras, onde o mesmo pudesse ser explorado mais profundamente.
Em quatro questionários, que receberam a designação QUALI, priorizou-se
a investigação qualitativa, através de uma pergunta aberta onde o respondente descrevia
suas impressões sobre o texto (cf. VAN PEER et al. 2007a, p.108). Após a leitura do
texto, o participante respondia à seguinte proposta:

Escreva abaixo suas impressões sobre o texto que você acabou de ler. É sua opinião que
nos interessa. Pedimos que anote aqui seus pensamentos e/ou emoções que você tenha
sentido durante a leitura. Suas impressões são importantes para nós. Por favor, NÃO
DEIXE EM BRANCO.

Em sequência, após a apreciação do texto, os participantes responderam a
um teste que buscava verificar sua experiência de leitura (tempo dedicado à leitura,
leitura por prazer/estudo, gosto pela leitura etc.). Para que estes elementos pudessem ser
identificados, foram utilizadas questões baseadas em modelo apresentado por Barreto
(2010), adaptado de um questionário de história de leitura previamente testado
(TOKONOGY, 2001), o que confere uma maior confiabilidade ao instrumento. Esta
etapa, que chamamos “teste de experiência de leitura”,

totaliza nove questões

quantitativas utilizando a escala Likert, ou seja, os participantes avaliaram de 1 (não
concordo) até 5 (concordo) cada uma das frases oferecidas (Vide Anexos 6-9). Este
teste foi utilizado em todos os oito questionários presenciais e posteriormente mantido
na adaptação para o modelo online.
Assim como Barreto (2010), a presente pesquisa também visou a obter
informações gerais dos participantes sobre seus hábitos de leitura, desempenho como
leitores, interesse e motivação para o estudo literário. O propósito das questões
continuou a ser o de observar a frequência com que os respondentes se dedicaram e
como se posicionavam em relação à atividade de leitura literária. Para o presente estudo,
verificar o perfil de experiência de leitura dos participantes também se mostrou de
extrema relevância, uma vez que o histórico deles como leitores poderia direcionar ou
determinar suas impressões/reações à leitura dos textos em inglês ou português.

80

Outras decisões importantes na confecção do instrumento diziam respeito a
escolhas no formato de apresentação e disposição dos textos e questões no papel. Na
formatação do questionário, decidiu-se pela colocação das questões na folha seguinte ao
texto para tentar evitar que a visualização prévia das questões pudesse de alguma forma
influenciar a reação dos participantes à leitura dos textos. Outra decisão foi não pautar o
espaço destinado às respostas dadas ao questionário qualitativo, pois isto poderia de
alguma forma limitar as respostas. Também houve mudança no título atribuído aos
questionários, do qual se retirou a palavra emoção, para que esta informação não viesse
a influenciar de alguma forma a execução da tarefa. Decidiu-se que o uso do dicionário
não seria permitido, visto que os fragmentos continham um vocabulário de uso
frequente.
Na primeira página dos questionários também se decidiu pela colocação de
um espaço para a identificação dos participantes através de um número, visto que cada
participante faria as etapas do estudo em datas distintas, sendo necessário juntar os
dados ao final. Optou-se pela identificação numérica com o fim de preservar o
anonimato. Em cada turma os participantes assinavam uma listagem numerada. A
numeração identificava o questionário do participante para que o mesmo pudesse dar
prosseguimento às etapas seguintes.
A ordem de aplicação dos instrumentos e a disposição das questões foi
também considerada. As informações relativas à apreciação de leitura do texto foram
topicalizadas, enquanto as informações pessoais relativas a sexo, faixa etária, período e
instituição foram deixadas para o final de forma a não prejudicar a concentração e
reação no momento da leitura. A Figura 3.2 a seguir mostra o formato final de
organização/aplicação dos instrumentos no modo presencial.

Teste de
Nivelamento

Leitura do
trecho

Impressões/
reações

Experiência
de leitura

Informações
pessoais

Figura 3.2: Organização dos instrumentos aplicados64

Quanto aos trechos das obras literárias utilizados, os questionários que
correspondem a T1-I QUALI e T1-I QUANT trazem um fragmento do conto “Bliss” de

64

No estudo piloto presencial o Teste de Nivelamento foi aplicado a todos os participantes.
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Katherine Mansfield em inglês, e T1-P QUALI e T1-P QUANT apresentam o mesmo
fragmento do conto traduzido para o português. Por sua vez, os questionários T2-I
QUALI e T2-I QUANT oferecem um fragmento do romance Mrs. Dalloway de Virginia
Woolf em inglês, e T1-P QUALI e T1-P QUANT apresentam o mesmo fragmento do
conto traduzido para o português. No próximo tópico são apresentadas as justificativas e
critérios adotados para a seleção deste material.
Na seleção do material para a elaboração dos questionários deu-se
preferência a textos originais em língua inglesa de duas escritoras que se destacam pelo
uso do fluxo de consciência, um recurso que busca refletir os pensamentos mais íntimos
dos personagens (cf. MEPHAM, 2003). Tal escolha justifica-se pelo fato de serem
textos que demandam envolvimento por parte do leitor. Ambas as autoras utilizaram a
técnica do fluxo de consciência, que foi um termo apropriado da psicologia e que se
define como “uma técnica narrativa moderna que apresenta a consciência do
personagem de modo ideal, sem interferência do autor/narrador ou de qualquer
elemento externo” (SAMUEL JÚNIOR, 2011). O conceito de fluxo de consciência foi
desenvolvido por William James65. Segundo Carter & McRae (1998, p. 418):
o termo se refere a um fluxo de impressões, percepções e pensamentos
que fluem livremente através de nossa mente. Estas impressões podem
ser estimuladas por algo que acontece conosco ou por impulsos
subconscientes; o fluxo-de-consciência pode ser ilógico e aleatório.
Nós podemos tornar conscientes várias impressões sem ordem
determinada; memórias do passado podem se misturar a ações do
presente ou a pensamentos do futuro; dizer uma coisa a um amigo
pode ser bastante diferente dos pensamentos ou impressões que
passam concomitantemente por nossa mente; sons, cheiros e o que
vemos são registrados e podem estimular sentimentos imprevisíveis66

O primeiro fragmento foi retirado do conto “Bliss” da escritora
neozelandesa Katherine Mansfield (MANSFIELD, 2010 [1920]) e o segundo fragmento
do romance Mrs. Dalloway da escritora britânica Virginia Woolf (WOOLF, 1925).
Segundo Gomes e Oliveira (2009), após se radicar na Inglaterra, Katherine Mansfield
tornou-se uma das mais reconhecidas contistas da literatura de língua inglesa, tendo sido
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cf. JAMES, William, 1899, p. 15.
Minha tradução para: “The term refers to the flow of impressions, perceptions and thoughts which stream unbidden
through our minds. These impressions can be stimulated by something that happens to us or by subconscious
impulses; the stream of consciousness can be illogical and random. We can be aware of various impressions in no
particular order; past memories may intermingle with present actions or thoughts of the future; saying something to
a friend may be quite different from the thoughts or impressions passing through the mind at the same time; sounds,
smells and sights are all registered and may stimulate unpredictable feelings.” Carter & McRae (1998, p. 418)
66
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elogiada pela própria Virginia Woolf. É importante destacar que vários estudiosos
observam semelhanças entre a escrita de Woolf e Mansfield (cf. GOMES e OLIVEIRA,
2009; SAMUEL JÚNIOR, 2011). Com o conto “Bliss”, Katherine Mansfield passou a
ser reconhecida em muitos países, inclusive no Brasil, através da primeira tradução de
Érico Veríssimo em 1937 (cf. GOMES e OLIVEIRA, 2009, pp.41-42).
Os

fragmentos

escolhidos

para

a

composição

dos

questionários

apresentavam semelhança quanto ao estilo em que as narrativas foram desenvolvidas. O
período no qual as obras foram produzidas está ligado ao movimento modernista que na
Inglaterra atingiu seu ápice entre 1910 e 1930, focalizando temáticas relacionadas aos
problemas de indivíduos em sua interação com o meio social.
Katherine Mansfield e Virginia Woolf focalizaram, portanto, processos
emocionais e psicológicos de seus personagens. Na seleção dos trechos, deu-se
preferência aos momentos mais expressivos da narrativa quando as personagens
femininas expressavam suas sensações e sentimentos em relação a determinados fatos
ou situações. Tal escolha foi proposital visto que poderia se apresentar como estímulo
para que os participantes reagissem ao texto.
Segundo Alan (2011), o conto de Mansfield trata da descoberta de
sentimentos.

A

personagem

principal

(Bertha)

leva

uma

vida

material

e

superficialmente completa, mas o sentimento de completude é externo, internamente ela
tem lacunas. “O sentimento de felicidade e êxtase vivenciado pela personagem no
momento retratado no conto abre caminho para a descoberta desse universo interior
encoberto” (ALAN, 2011, p. 27).
O romance Mrs. Dalloway apresenta temática semelhante. A história se
passa em 1923, quando Clarissa Dalloway, uma mulher da alta sociedade britânica,
decide dar uma festa em casa, e a trama se desenvolve durante os preparativos para o
grande evento da noite. Porém, no decorrer do dia, Clarissa não se preocupa somente
com os detalhes da festa. Ela também esbarra e se envolve com as escolhas da própria
vida, encontra amores passados e relembra intensamente os momentos e pessoas que
fizeram parte de sua juventude67.
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http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/02/25/tres-vezes-mrs-dalloway-433209.asp.
19/11/2012.
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Os contos de Mansfield apresentam estruturas semelhantes à obra de
Virginia Woolf. Elementos da natureza, a vida íntima de um casal e suas crianças são
influências recíprocas entre as autoras que tiveram contato intenso. Katherine
Mansfield, no entanto, nunca escreveu um romance.
Justifica-se a escolha deste tipo de texto (literário) através de outras
pesquisas empíricas que buscavam responder a essa questão. De acordo Menezes (2010,
p. ), “a leitura de textos literários originais talvez contribua para que o engajamento
afetivo com a literatura aconteça”. Estudos feitos por Kuivalainen (2009) e Miall &
Kuiken (2001), por exemplo, demonstram que as emoções expressas pelo narrador ou
personagem em uma obra literária podem influenciar na reação do leitor quando
afirmam que “textos literários possuem características distintas, como o foregrounding,
que apelam para as preferências de leitores individuais e claramente influenciam suas
reações68” (MIALL & KUIKEN, 2001, p. 291). Portanto, os textos escolhidos, por
serem originais e por expressarem os sentimentos e emoções dos personagens, parecem
convidar o leitor a um maior envolvimento com a leitura, sendo assim, adequados para
este estudo.
Quanto à escolha das traduções, primeiramente em relação ao texto de
Katherine Mansfield, observa-se que poucas foram as traduções de sua obra no Brasil69.
Foi através do conto “Bliss” que Katherine Mansfield se tornou reconhecida em muitos
países e também no Brasil e, segundo Gomes (2010), a primeira tradução para o
português foi feita por Erico Veríssimo em 1937 e posteriormente por Julieta Cupertino
e por Ana Cristina Cesar. A partir de 1992, a editora Revan começou a traduzi-las.
Hoje, temos em português os principais dos 88 contos de Mansfield.
Quanto à escolha da tradução da obra de Virginia Woolf, houve um maior
número de opções, visto que sua obra foi recentemente disponibilizada em domínio
público, e consequentemente o romance Mrs. Dalloway, ganhou novas traduções. A
primeira foi feita em 1946 pelo poeta gaúcho Mário Quintana e foi, por seis décadas, a
única versão brasileira do romance.70 Em 2012 foram registradas mais três novas
traduções da obra. A primeira traduzida por Tomaz Tadeu e publicada pela editora
68

Minha tradução para: “...Literary texts contain distinctive features, such as foregrounding, that appeal to the
predilections of individual readers and demonstrably influence their response” Mial & Kuiken (2001, p.291).
69
http://pt.wikipedia.org/wiki/Katherine_Mansfield. Acessado em: 19/11/2012.
70
Ver “Três vezes Mrs. Dalloway”. Disponível em: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/02/25/tresvezes-mrs-dalloway-433209.asp. Acessado em 19/11/2012.
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Autêntica; a segunda publicada pela Cosac Naify como parte da coleção Mulheres
Modernistas, com tradução de Cláudio Marcondes. A L&PM também publicou no
mesmo ano uma edição de bolso traduzida por Denise Bottmann.
Para a seleção das traduções utilizadas neste estudo deu-se prioridade às
traduções consagradas e publicadas pelas principais editoras nacionais. Desta forma,
optou-se pela versão de Ana Cristina Cesar para o conto “Bliss”, traduzido como
“Êxtase” e publicado pela editora Ática. Para Mrs. Dalloway foi escolhida a tradução
de Mario Quintana publicada pela editora Nova Fronteira.
3.3.1.4. Aplicação
Na apresentação anterior à aplicação dos questionários presenciais (Piloto 1
e 2), os alunos participantes foram informados sucintamente sobre o objetivo da
pesquisa e sobre como seria o processo. Sendo o grupo de participantes do modo
presencial formado somente por graduandos de inglês, todos fizeram o teste de
nivelamento. Os respondentes também foram informados que após o término do teste,
em outros encontros, fariam a leitura de trechos de obras que poderiam ser em inglês, ou
em português, e que deveriam descrever suas impressões sobre o que haviam lido.
Também se explicou que cada etapa seria realizada em momentos distintos e que a
participação era voluntária e anônima. Os participantes foram informados que somente a
pesquisadora teria acesso aos dados, mas que, caso desejassem, poderiam entrar em
contato com a pesquisadora através do email informado para verificar suas pontuações
no teste de nivelamento ao final do processo.
Após a apresentação e informações iniciais, iniciou-se a primeira etapa de
coleta de dados presencial, posteriormente definida como primeira parte do estudo
piloto (Piloto1). O design de aplicação inicial previa quatro encontros. Os dois
primeiros para a aplicação dos testes (40 + 40 questões) e os dois últimos para o
preenchimento dos questionários. O plano inicial se sintetiza da seguinte forma:
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Teste de nivelamento - Parte 1

Teste de nivelamento - Parte 2
Correção dos testes e seleção dos alunos que
leriam os trechos em inglês e em português de
acordo com a pontuação.

Questionário qualitativo (leitura + questão
aberta + experiência de leitura)
Questionário quantitativo (leitura + perguntas
fechadas + informações pessoais)

Figura 3.5: Design de aplicação no modo presencial – Piloto 1

Após aplicados e corrigidos os testes de nivelamento, foi feita a divisão do
grupo de acordo com sua proficiência em leitura na língua inglesa. A etapa seguinte foi
a de aplicação dos questionários. A proposta inicial seria a de que os respondentes que
obtivessem maiores pontuações no teste de nivelamento seriam selecionados para a
leitura dos fragmentos em inglês e os com as menores pontuações responderiam aos
questionários com os fragmentos traduzidos para o português. O Quadro 3.2 a seguir
mostra o esquema inicial de aplicação dos questionários.

Aplicação dos Questionários – Piloto 1
T1-I QUALI

T2-I QUANT

T2-I QUALI

T1-I QUANT

T1-P QUALI

T2-P QUANT

T2-P QUALI

T1-P QUANT

Quadro 3.2: Esquema de aplicação dos questionários – Piloto 1

Nesse primeiro momento de aplicação no modo presencial, cada
participante respondeu aos dois tipos de questionário, quantitativo e qualitativo. A
descrição dos procedimentos desta etapa de coleta de dados presenciais é detalhada na
sequência.
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3.3.1.4.1. Piloto 1
Na primeira semana de aplicação, o primeiro grupo a realizar o teste de
nivelamento foi o do 6º período da IES1. A turma tinha 16 alunos inscritos dos quais
estavam presentes e responderam à primeira parte do teste 14 participantes. Neste
momento o teste de nivelamento era formado por 80 questões divididas em duas partes
de 40 questões. Do total de alunos neste grupo, somente 4 alunos conseguiram concluir
a primeira parte do teste levando aproximadamente 50 minutos para responderem às
questões. Observou-se, portanto, certa dificuldade dos participantes deste grupo em
finalizar as 40 questões no tempo estabelecido de 30 minutos.
Dando sequência ao estudo, os testes foram aplicados na turmas de 5º e 7º
períodos da IES2. Como estímulo à participação dos grupos nesta instituição, a
pesquisadora inseriu a atividade dentro das 20 horas de atividades práticas
supervisionadas previstas no semestre. Nem todos os alunos das turmas estavam
presentes. Os participantes levaram entre 35 e 45 minutos para a realização da primeira
parte do teste de nivelamento e nem todos conseguiram terminar a tarefa.
Nas semanas seguintes houve alguma dificuldade para concluir as etapas
subsequentes do estudo piloto correspondentes à aplicação da segunda parte do teste de
nivelamento e questionários.
No 6º período da IES1 não foi possível realizar as etapas seguintes devido
ao tempo utilizado para a execução dos testes de nivelamento, que afetaria as atividades
regulares da aula, visto que os participantes levaram mais tempo do que o previsto na
realização da tarefa. Atividades institucionais que não constavam do cronograma
semestral e a proximidade das provas bimestrais também impossibilitaram o
prosseguimento do estudo neste grupo, que somente terminou a primeira parte do teste
de nivelamento.
Nos grupos da IES2, o problema das provas bimestrais também se colocou
como obstáculo, dificultando a finalização do processo. O tempo de realização dos
testes de nivelamento também alterou o cronograma de tarefas previamente estipulado
pela pesquisadora.
Nesta primeira parte do estudo piloto somente 13 participantes da IES2
conseguiram dar sequência ao estudo, executando todas as tarefas propostas, mas o
andamento também não foi feito como previsto, pois após o término das avaliações
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bimestrais houve a necessidade de que alguns participantes respondessem a mais de
uma etapa do estudo, seja do teste ou do questionário no mesmo dia de aplicação. Nesta
ocasião não houve a possibilidade de controlar a aplicação dos testes e questionários,
pois os respondentes se encontravam em etapas diferentes do processo.
Considerando-se que o 7º período da IES2 foi o único que conseguiu
concluir, mesmo que parcialmente, todas as etapas no estudo piloto, a Tabela 3.4 a
seguir apresenta o número de questionários finalizados:
Nº de
Participantes
04

Tipo de
questionário
T1-I QUALI

Quantidade
aplicada
04

Tipo de
questionário
T2-I QUANT

Quantidade
Aplicada
04

Total de
questionários
08

03

T2-I QUALI

03

T1-I QUANT

03

06

03

T1-P QUALI

03

T2-P QUANT

03

04

03

T2-P QUALI

03

T1-P QUANT

03

06

Total de participantes:

13

Total de questionários aplicados:

26

Tabela 3.2: Questionários finalizados: Piloto1

Observa-se que dos 47 participantes do Piloto 1, aproximadamente 28%
conseguiu concluir o processo. Devido às dificuldades apresentadas, esse esquema
precisou ser alterado em um segundo momento de aplicação, que será descrito no tópico
a seguir.
3.3.1.4.2. Piloto 2
Após terminada a primeira etapa de aplicação/testagem dos instrumentos
Piloto 1), foi feita uma avaliação de todo o processo. Para que se pudesse dar
prosseguimento ao Piloto 2, foram feitas as seguintes modificações objetivando a
otimização no formato de aplicação:
 Modificação na extensão do teste de nivelamento, reduzindo de 80
questões em dois momentos de aplicação para 50 questões em um único
momento;
 Criação de uma folha de identificação e controle de aplicação dos
instrumentos, onde os participantes colocaram seus nomes e cuja
numeração na listagem identificaria os questionários do participante.
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 Colocação de um quadro para identificar o código com a numeração do
participante e um código para a identificação do grupo e instituição.
 Resposta de cada participante a um único tipo de questionário
(quantitativo ou qualitativo), selecionado aleatoriamente para reduzir o
tempo de aplicação.
Após terminada avaliação dos primeiros instrumentos aplicados e feitas as
adaptações já sinalizadas, iniciou-se a aplicação dos instrumentos para o segundo grupo
do estudo piloto presencial (Piloto 2). Na aplicação dos instrumentos na IES2, a
pesquisadora continuou a recorrer aos respondentes das próprias turmas em que
trabalhava como regente. Nesta etapa, ela também contou com a colaboração de outros
colegas da instituição.
No contexto da IES3, alguns professores, ao serem convidados, não
concordaram em colaborar para o estudo, o que dificultou o plano de aplicação.
Segundo este plano, a pesquisadora contaria com as turmas selecionadas na IES3 em
dois momentos, em dias e disciplinas diferentes da grade específica de língua inglesa,
de modo a não atrapalhar o andamento das aulas.
Verificou-se no momento da aplicação que, mesmo após a adaptação, os
testes de nivelamento ainda se apresentavam como um grande obstáculo. Enquanto
alguns participantes respondiam às 50 questões em 25 minutos, outros levavam entre 40
e 50 minutos. O fato de este momento estar entre o início e o final das aulas se mostrou
desfavorável, pois tornava a experiência mais tensa, provavelmente prejudicando a
concentração dos respondentes.
Quando chegou o momento de prosseguir com a aplicação do questionário,
novas dificuldades surgiram, algumas relativas ao calendário, visto que muitos feriados
previstos entre setembro e outubro coincidiram com os encontros dos grupos. Assim,
não foi possível reencontrar os mesmos grupos como previsto no plano. Muitos
participantes faltavam, ou não se mostravam dispostos a colaborar com uma nova etapa
da pesquisa. Como resultado, somente 10 dos 109 participantes do Piloto 2 concluíram
todo o processo. O restante não completou todas as etapas propostas, totalizando 99
questionários incompletos nesta etapa.
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Tipo de questionário
T1-I QUALI

Quantidade
aplicada
05

T2-I QUALI

03

T1-P QUALI

01

T2-P QUALI

01

Total de questionários finalizados:

10

Total de questionários incompletos:

99

Total de participantes

109

Tabela 3.3: Questionários finalizados: Piloto2

Conforme se observa através da Tabela 3.3, apesar de o número de
questionários aplicados ter aumentado, somente 10% finalizou as duas etapas.
Esta segunda etapa de aplicação dos instrumentos (Piloto 2) foi decisiva na
opção pela mudança do modelo presencial para o online, principalmente pelas
dificuldades enfrentadas na aplicação dos instrumentos. Foram muitas dificuldades com
relação à disponibilidade e à disposição de professores e de alunos em participar do
estudo. Alunos, alguns professores, e até mesmo a própria instituição, pareceram não
valorizar a participação e o incentivo a pesquisas desenvolvidas dentro do ambiente
acadêmico.
3.3.1.5. Considerações sobre o Estudo Piloto
A realização das primeiras testagens dos instrumentos presenciais, apesar
das várias dificuldades apresentadas, foi de grande importância para o refinamento dos
instrumentos e para que se pudesse fazer uma pré-avaliação do tipo de
impressões/reações que a leitura dos textos em língua inglesa e suas traduções em
língua portuguesa provocaram nos respondentes. Na sequência são apresentadas as
principais observações em relação às características do grupo testado.
A Tabela 3.4 a seguir apresenta a análise do programa SPSS versão 17.0
para a divisão dos grupos de participantes quanto ao nível de proficiência. Nesta tabela
é apresentado o resultado geral, correspondente aos 156 participantes do estudo piloto
presencial:
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Frequência

Percentual

Percentual
Cumulativo

Básico

53

34,0

34,0

Intermediário

51

32,7

66,7

Avançado

4

2,6

69,2

Incompleto

48

30,8

100,0

Total

156
100,0
Tabela 3.4: Níveis de Proficiência - Presencial

Apresenta-se em seguida, no Gráfico 3.1, somente os casos válidos, ou seja,
o resultado referente aos 108 participantes que concluíram o teste de nivelamento.

Gráfico 3.1: Níveis de Proficiência – Casos válidos/Presencial

Devemos destacar que para o resultado apresentado no Gráfico 3.4, decidiuse pela junção dos participantes identificados como iniciante (que obtiveram menos de
15 pontos) com aqueles classificados como básico devido ao número reduzido de
integrantes do nível iniciante (somente cinco participantes). A classificação como
iniciante constava somente no primeiro teste de nivelamento aplicado, que apresentava
80 questões.
Conforme se observa no Gráfico 3.1, que registra os casos válidos, o grupo
de participantes presenciais, composto basicamente por graduandos registrou maior
índice de proficiência (96,3%) entre os níveis básico e intermediário, e somente 3,7% no
nível avançado. Desta forma, percebe-se que mesmo em um grupo caracterizado em sua
maioria por alunos do 7º período, ou seja, formandos, ainda registram-se os problemas
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que trazem ao ingressar no curso (cf. Seção 3.1), ou seja, muitas vezes graduandos, sem
o domínio mínimo da língua inglesa necessário para uma formação adequada, não
conseguem atingir ao final da graduação um nível de proficiência adequado ao que se
espera de sua formação.
Outra questão que fica evidente é a dificuldade de aplicação dos
instrumentos no modo presencial descrita na Seção 3.3.1.4, o que pode ser verificado
pelo grande número de participantes que não conseguiu terminar esta etapa do estudo,
identificados na Tabela 3.4 como “Incompleto” (30,8%), o que reforça a necessidade de
posterior mudança na forma de aplicação do mesmo, conforme descrito na Seção
3.3.1.6.
Apesar de o número de participantes que concluíram o estudo ter sido
reduzido, é interessante observar as respostas encontradas nos questionários
qualitativos, onde descreveram suas impressões e reações após as leituras sugeridas.
Estas respostas foram relevantes para a criação das categorias apresentadas na Seção
4.3.
3.3.1.6. Problemas e percalços
Devido às várias dificuldades encontradas durante as duas etapas do
processo de aplicação, foi necessário transpor os instrumentos utilizados na coleta de
dados presencial para o modelo de coleta online. Uma das principais dificuldades na
aplicação presencial foi gerada pela complexidade dos instrumentos.
Conforme apresentado, na primeira etapa, os participantes realizaram um
teste de nivelamento em língua inglesa. O primeiro grupo (Piloto 1) respondeu a 80
questões em dois encontros. O segundo grupo (Piloto 2) respondeu a 50 questões num
único encontro. Nessa etapa, o principal obstáculo foi a falta de disponibilidade e
concentração dos participantes, o que acabou se tornando um problema. Como o tempo
disponibilizado para a tarefa geralmente era o final da aula, muitos participantes
estavam preocupados em ir para outra aula ou, no caso do horário de saída, preocupados
em não se atrasarem para outras atividades.
Desta forma, a utilização do teste como fora inicialmente projetado, provouse inadequada ao contexto de aplicação. Além de ter sido considerado muito extenso e
cansativo pelos participantes, o tempo de aplicação ficou muito longo totalizando dois
encontros só para os testes de nivelamento, podendo levar entre 25 e 45 minutos cada
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um.Com base nestas observações questionou-se se a aplicação do teste nestas condições
poderia influenciar o resultado, e, portanto, se o teste efetivamente serviria para a
separação dos leitores de acordo com o nível de proficiência.
Dificuldades semelhantes registram-se na aplicação do questionário. Mesmo
nas turmas onde a pesquisadora era regente, houve a dificuldade em conciliar o tempo
necessário para a execução das tarefas de aula previstas e a aplicação dos instrumentos.
O tempo de realização das tarefas, ainda que fragmentado em diferentes
encontros, era muito longo, pois também previa a agilidade do participante na realização
das atividades. Para o teste de nivelamento com 80 questões em duas partes, ou de uma
vez com 50 questões, os respondentes utilizavam entre 25 e 45 minutos, o que
geralmente ia além do tempo previamente definido para a sua execução.
Devido ao tempo que seria dispensado na execução das várias etapas, ficou
impraticável a aplicação dos instrumentos nos encontros de um único professor regente.
Optou-se pela aplicação de cada etapa e/ou instrumento em disciplinas diferentes. A
turma seria acompanhada em dias de disciplinas e professores diversos, dos quais seria
utilizado um momento para a continuidade do processo. Entretanto, esta tentativa de
solução do problema tempo gerou um novo problema. A dificuldade em reencontrar
todo o grupo para que desse continuidade às etapas anteriores e a pouca afinidade com
os participantes nas turmas em que a pesquisadora não era regente tornava difícil
identificá-los. Por esse motivo, muitos participantes só responderam ao teste de
nivelamento.
Deve-se destacar que uma das grandes dificuldades na utilização de
instrumentos presenciais como testes e questionários neste estudo foi encontrar
professores que disponibilizassem parte do tempo de aula para a aplicação. A divisão do
teste em duas partes com quarenta questões cada e posteriormente a redução do número
de questões para cinquenta foram tentativas de sanar este problema. Entretanto, mesmo
reduzindo o tempo e o número de encontros com os grupos, não foi produtiva a
aplicação dos instrumentos no formato presencial, pois o tempo limitado fez com que a
maioria dos participantes não conseguisse completar todas as etapas propostas.
A identificação desses problemas durante o período de aplicação ocasionou
a interrupção do processo, pois constatou-se a inaplicabilidade do instrumento no design
proposto inicialmente e a necessidade de redefinição do plano de aplicação. Os testes e
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questionários aplicados presencialmente passaram, portanto, a serem considerados como
parte de um estudo piloto e não do estudo principal.
Pelo exposto, observa-se a importância da aplicação de um estudo piloto,
que tem a função de testar a aplicabilidade e a logística dos instrumentos reunindo
informações antes de aplicá-los em maior escala. Segundo van Peer et al. (2007 e 2012),
dois bons motivos para conduzir um estudo piloto são: testar o tempo de aplicação dos
instrumentos e o grau de compreensão das questões formuladas. O objetivo de um
estudo piloto é antecipar possíveis problemas no design de um experimento, poupandose, assim, tempo, recursos e estratégias caso seja necessário fazer alguma alteração.
A aplicação dos instrumentos no modo presencial mostrou-se inviável, mas
os dados e a experiência reunidos no período de aplicação desses instrumentos foi
essencial para que fosse possível dar sequência ao estudo no formato online, e portanto,
os dados gerados presencialmente não foram totalmente descartados. Os casos válidos,
ou seja, aqueles em que todas as etapas foram completadas, foram utilizados na
definição das categorias e posteriormente fizeram parte da análise no corpus principal.
3.3.1.7.Transposição para meio online
Para que os instrumentos utilizados pudessem se adequar a uma utilização
online algumas mudanças precisaram ser feitas nos instrumentos originais visando a
reduzir os problemas apresentados quando os instrumentos foram aplicados no modo
presencial.
Para a transposição dos instrumentos para o meio online, foram utilizados os
formulários disponibilizados através do Google Drive. A primeira mudança é que cada
participante nessa etapa teve acesso aos instrumentos através de um único formulário
que disponibilizou o teste de nivelamento (para os formulários com o texto em inglês), o
fragmento do texto, espaço para apreciação do texto, teste de experiência de leitura e
informações pessoais.
Nesse modelo, a apreciação do texto, ou seja onde os participantes
descreveram suas impressões/reações à leitura foram descritas por meio de uma única
pergunta aberta. Outra pergunta aberta foi inserida na sequência para que os
participantes relatassem suas dificuldades durante a leitura, visto que seria relevante
verificar se este fator poderia atuar como empecilho para uma maior aproximação
afetiva do leitor em relação à leitura do texto.
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Outras modificações realizadas foram a inclusão de uma pergunta aberta
para a avaliação do instrumento, a disponibilização das fontes utilizadas para a
elaboração do teste de nivelamento e o e-mail pessoal da pesquisadora para contato ou
dúvidas. Justificam-se a avaliação do instrumento pela necessidade de saber dos
participantes se o questionário apresentou as questões de forma clara, compreensível e
de fácil acesso. Quanto às fontes, após o término do processo, muitos participantes
expressaram o desejo de ver os resultados ou de acessar novos teste e para isto, foram
disponibilizadas as fontes.
A utilização do formulário online possibilitou o controle das páginas
exibidas ao respondente, que somente seguia para a etapa seguinte após concluir a etapa
anterior, não havendo, portanto, a possibilidade de deixar questões em branco e nem de
visualizar a etapa seguinte ou de enviar o formulário incompleto.
Tendo em vista a riqueza e a complexidade dos dados obtidos através da
categorização e pré-análise das respostas dadas à pergunta aberta nos questionários do
estudo piloto presencial, outra decisão, na mudança para o modelo online, foi a de
deixar para um futuro estudo os dados coletados nas perguntas fechadas dos
questionários QUANT. Desta forma, no estudo principal somente serão analisadas as
impressões/reações dos participantes através dos resultados obtidos na categorização da
questão aberta referente somente aos quatro questionários QUALI.
As alterações realizadas na transposição dos instrumentos de coleta
presencial para o modo de coleta online, sintetizam-se portanto da seguinte forma:
1. Resposta ao formulário online em um único acesso;
2. Acréscimo de uma pergunta aberta, que buscou identificar dificuldades
na leitura do trecho;
3. Adição de uma questão para a avaliação do instrumento e sugestões;
4. Solicitação de e-mail para contato para possibilitar o controle de quais
participantes contatados já haviam enviado seus formulários e para o
qual seriam enviadas as pontuações do teste de nivelamento no caso dos
formulários com os textos em inglês;
5. Disponibilização das fontes utilizadas para a elaboração do teste de
nivelamento (para os formulários com o texto em inglês);
6. Inclusão de um item para informar a área de formação e atuação
profissional já que os participantes que responderiam ao formulário
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com o trecho traduzido para a língua portuguesa seriam de áreas de
atuação diversas;
7. Informação ao final do formulário do e-mail pessoal da pesquisadora
para contato ou dúvidas.
Na próxima seção serão apresentados os fundamentos teóricos para a
utilização de métodos de coleta de dados mediada por meios eletrônicos e a descrição
do contexto, perfil dos participantes e instrumentos que compõem o estudo online.
3.3.2. Modelo online
A opção por um instrumento online foi tomada para reduzir as dificuldades
geradas na aplicação do instrumento presencial e otimizar a coleta de dados. É
característico da pesquisa na área de Ciências Humanas, e mais especificamente, em
Linguística Aplicada, a utilização de diversos instrumentos para a obtenção dos dados
para se chegar a uma visão dos fenômenos investigados a partir de diversas
perspectivas, tornando a análise mais acurada e confiável. Essa diversidade possibilita
também dados mais ricos em variedade e em profundidade. Os dados também devem
ser bastante descritivos e contextualizados, para que seja possível entender a experiência
e as relações humanas dentro de um sistema ou cultura (cf. MANN E STEWART, 2000,
pp. 2-3)
A utilização de instrumentos presenciais no estudo piloto foi um fator
fundamental para a definição do modo de coleta de dados. Segundo Thomsen et alii
(1998), tradicionalmente, a co-presença física era essencial para se julgar a relevância e
qualidade de uma interação e era considerada, portanto, a forma mais legítima de
interação. Todavia, segundo os autores, com o passar dos anos verificou-se que a copresença não assegura uma maior confiabilidade e intimidade entre os interactantes.
Sendo assim, ambos os meios, face-a-face e online, apresentam prós e contras, que
devem ser considerados no momento da análise.
As vantagens da CMC (Comunicação Mediada por Computador) na geração
de dados são detalhadas por Mann e Stewart (2000). Destaca-se entre estas a
possibilidade de ampliar o acesso dos participantes, desde que os mesmos possuam os
instrumentos, eliminar o viés da transcrição, facilidade de manipulação dos dados,
possibilidade de voltar ao participante para novas consultas rápidas, além da redução de
custo e tempo. Há alguns anos, falar na utilização da CMC para a geração de dados em
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uma investigação científica poderia ser considerado algo pouco prático e com pouca
aplicabilidade, mas atualmente é cada vez mais frequente a utilização de meios virtuais
para diversas tarefas do cotidiano e vem se ampliando a popularização destes meios
para camadas menos favorecidas economicamente.
A utilização da CMC na geração de dados para esta investigação também se
justifica pelo fato de que a maioria dos alunos participantes já vivencia este tipo de
experiência de interação online para fins acadêmicos. Atualmente disciplinas semipresenciais e/ou online fazem parte da grade curricular de diversos cursos de formação
superior, dentre os quais o curso de Letras. Espera-se do graduando, portanto, o domínio
destes recursos, e mesmo nas disciplinas presenciais espera-se uma CMC que se
concretize através de fóruns de discussão online, exercícios e outras tarefas previstas
que exigem que o discente acesse o portal institucional, tarefas estas que serão
posteriormente avaliadas pelo professor regente.
Antes de iniciar a geração de dados propriamente dita, foi importante definir
os princípios éticos para que todos os envolvidos no processo pudessem saber de que
tipo de pesquisa estariam participando e o que se esperava deles. O primeiro passo foi
solicitar a autorização para que se pudesse realizar a pesquisa no contexto escolhido.
Assim como foi feito na apresentação da pesquisa aos participantes do modo presencial,
os participantes do modo online também deveriam estar cientes de que faziam parte de
uma investigação. Ess (2002) observa que o pesquisador que busca o consentimento
informado deve deixar claro aos participantes como o material sobre eles será utilizado,
isto é, o uso específico do material e como suas identidades serão preservadas fazem
parte do que os sujeitos são informados e por que se solicita seu consentimento.
Nas seções que seguem é apresentada a sequência de procedimentos para a
geração dos dados no modo online que serviu como base principal para esta
investigação.

3.3.2.1. Contexto
O contexto de geração de dados considerado para a pesquisa online foi
diferenciado, pois não ocorreu em um contexto físico, apesar de estar de certa forma
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relacionado a ele. Os participantes que responderam ao formulário com os textos em
inglês foram convidados pela pesquisadora a participar do estudo através de um convite
pessoal. A pesquisadora utilizou as turmas em que atuava como professora regente no
curso de Letras da IES2. Outra forma de contato com os participantes foi através de
email e das redes sociais, principalmente do Facebook, onde a pesquisadora mantém
contato com colegas de diversas áreas de atuação, e ex-alunos que atuam como
professores de inglês. Também foi solicitado que estas pessoas pudessem repassar o link
a outros conhecidos para que estes também pudessem colaborar com a pesquisa.
3.3.2.2. Perfil dos participantes
Os participantes selecionados para a composição deste novo grupo de
informantes online se dividiu em dois. Tendo sido estabelecido que os testes de
nivelamento não seriam mais o critério adotado na seleção do idioma do texto, houve a
necessidade de se redefinir o grupo que seria exposto ao texto em língua inglesa e o
grupo exposto ao texto em língua portuguesa.
Na aplicação dos instrumentos no modo online, todos os participantes
identificados como graduandos, especialistas e professores de inglês fizeram o teste de
nivelamento e responderam aos questionários com o texto em língua inglesa, e não
somente os participantes que atingissem o nível intermediário como foi feito no estudo
piloto presencial. Tal decisão simplificou o processo tornando mais viável a aplicação
do instrumento e também tornou possível contrapor diversos níveis de proficiência de
leitura em inglês às categorias identificadas na apreciação do texto e graus de
experiência de leitura conforme proposto no Capítulo 1 (Introdução).
O outro grupo de participantes que fez a leitura do texto em língua
portuguesa passou a englobar principalmente professores, mas não ficou restrito aos
profissionais de educação. Este grupo foi formado por leitores em geral, professores de
diversas áreas de atuação e também por outros profissionais que não atuavam na área de
educação.

3.3.2.3. Instrumentos
De acordo com Mann & Stewart (2000, p. 67), há duas formas de utilização
de questionários através da CMC. A primeira utiliza-se de um questionário via e-mail
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onde as perguntas são geralmente enviadas para os respondentes como texto de uma
mensagem de e-mail tradicional. A segunda registra a utilização de um formulário
online que tem a aparência pré-definida pelo pesquisador e é acessado através de um
endereço na rede.
O questionário via e-mail como mensagem de texto é bastante conveniente
para os participantes, pois não requer recursos ou experiência além da que já é
cotidianamente utilizada pelo usuário para responder a suas mensagens. Uma
desvantagem deste formato de questionário online é que ele geralmente só permite a
utilização do texto, e isto pode parecer desinteressante para o respondente. Outra
desvantagem desse formato é que o pesquisador não tem controle sobre possíveis
alterações do respondente na formatação do questionário ou no espaço/caixa onde
colocar a resposta, ou no número de opções a serem marcadas, no caso de múltipla
escolha.
Outro possível formato a ser utilizado para um questionário online via email é ser enviado como documento de texto anexado à mensagem original. Desta
forma, o participante abre o documento, completa as respostas, salva as alterações e
reenvia. Neste modelo o pesquisador tem mais opções em relação à aparência do
documento, podendo torná-lo mais atraente para o respondente, mas por outro lado
requer maior conhecimento do participante em relação aos recursos tecnológicos
utilizados.
O formato de apresentação escolhido para o questionário online utilizado
nesta pesquisa foi o formulário. Segundo Mann & Stewart (2000), este formato pode
receber uma aparência mais atraente alterando a formatação do texto, cores e gráficos.
Também é mais fácil de completar, pois os participantes podem selecionar suas
respostas nas questões fechadas, ou digitar um texto nas questões abertas. Ao terminar o
preenchimento do formulário, o respondente clica na opção “Submeter” ou “Enviar
formulário”. Assim, os dados recebidos pelo pesquisador são disponibilizados de forma
consistente e previsível.

3.3.2.3.1. Teste de Nivelamento
O teste de nivelamento sofreu algumas alterações para que pudesse ser
transposto para o formato online. Apesar de não trazer gabarito, o teste original estava
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disponível em meio eletrônico, e, portanto, achou-se conveniente fazer algumas
alterações para dificultar uma eventual consulta no momento do preenchimento. Apesar
de serem mantidos os formatos e respostas, os textos e sentenças foram parafraseados,
sofrendo assim, algumas modificações como troca de vocábulos, utilização de termos
sinônimos, ou alteração na ordem de aparecimento dos itens nas frases e textos (Ver
Anexo 5).
3.3.2.3.2. Questionários
Dando sequência ao preenchimento do formulário online, os respondentes
foram convidados a ler um texto e em seguida expressar sua apreciação do texto através
de perguntas abertas. Em dois formulários os trechos selecionados das obras “Bliss” de
Katherine Mansfield e de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf foram exibidos no original
em inglês. A Figura 3.6 a seguir apresenta o design dos formulários com a leitura em
inglês aplicados no modo online:

Teste de
Nivelamento

Leitura
do
trecho

Impressões
/reações

Dificuldades

Experiência
de leitura

Informações
pessoais

Figura 3.6: Design de aplicação dos instrumentos online – Inglês

Os outros dois formulários que foram aplicados aos participantes que não
eram formados ou graduandos em inglês também trouxeram os mesmos fragmentos das
obras “Bliss” de Katherine Mansfield e Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, mas
traduzidos para a língua portuguesa conforme a descrição apresentada na Figura 3.7 a
seguir:

Leitura do
trecho

Impressões/
reações

Dificuldades

Experiência de
leitura

Figura 3.7: Design de aplicação dos instrumentos online – Português

Informações
pessoais
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Conforme visualiza-se na Figura 3.7, o formulário enviado ao segundo
grupo, o de leitores em língua materna, não incluiu o teste de nivelamento, por se
considerar que este grupo é composto por leitores proficientes. Estes participantes
somente executaram as etapas de leitura do texto e preenchimento das demais etapas.
Na próxima seção é descrito o esquema de aplicação dos questionários online.
3.3.2.4. Aplicação
Para a coleta de dados através do método online, vários recursos foram
utilizados para facilitar o acesso dos respondentes aos links dos formulários. Além dos
e-mails, foi possível também contatar outros colaboradores através de recursos das redes
sociais (Facebook), o que se mostrou bastante eficaz durante o processo. Nos dois
recursos foi enviado para os participantes um convite padrão (ver Anexos 10 e 11), onde
eram expostos sucintamente os objetivos da pesquisa, duração e etapas dos
questionários além de informações sobre a preservação do anonimato dos participantes.
Ao final do convite foi exibido um link para o acesso ao questionário online. Solicitouse que os participantes enviassem resposta aceitando ou recusando o convite de
participação na pesquisa, evitando que o e-mail não fosse reenviado causando
desconforto.
3.4. Definição das categorias
A base para a definição das categorias a serem utilizadas como alicerce para
este estudo foi a análise de conteúdo. Numa visão mais ampla, a análise de conteúdo
pode ser “qualquer técnica para se fazer inferências através da identificação objetiva e
sistemática de características especiais de uma mensagem” (HOLSTI, 1968, p. 608).
Esta proposta inclui como objeto de análise qualquer material que possa ser
transformado em texto (notas de campo, vídeos, entrevistas, etc.) e posteriormente
categorizado e classificado. De acordo com Moraes,
A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada
para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos
e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas,
qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a
atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além
de uma leitura comum (MORAES, 1999)71.
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Disponível online em: http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html#_ftn1
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A análise de conteúdo constitui-se portanto, como uma ferramenta de
pesquisa usada para determinar a presença de certas palavras ou conceitos em um ou
vários textos. Os dados chegam ao pesquisador em estado bruto, e cabe ao pesquisador
quantificar e analisar a presença, os significados e relações entre as palavras e conceitos
encontrados para então, fazer inferências sobre as mensagens presentes nos textos, sobre
o(s) autor(s), sobre o público a quem se dirige, ou sobre a cultura da qual o texto foi
retirado (Cf. BURSCH, 1994-2012)72. Berg (2001) refere-se a análise de conteúdo
como uma das possibilidades de análise de dados qualitativa, seguindo uma abordagem
interpretativa que “permite aos pesquisadores tratarem ações sociais e atividades
humanas como texto”(BERG, 2001, p. 239). O Quadro 3.3 a seguir, baseado em Holsti
(1969), sintetiza as principais aplicações deste recursos:
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Cf. Carol Busch, Paul S. De Maret, Teresa Flynn, Rachel Kellum , Sheri Le, Brad Meyers, Matt Saunders, Robert
White, and Mike Palmquist.. (1994 - 2012). Content Analysis. Writing@CSU. Colorado State University. Available
at http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=61.
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Objetivo
Fazer inferências sobre
antecedentes da
comunicação

Descrever e fazer
inferências sobre as
características da
comunicação

Elemento

Pergunta

Meio

Quem?

Processo
codificado

Por que?

Canal

Como?

Uso


Responder perguntas referentes à
questão autoral.





Analisar traços individuais;
Inferir aspectos e mudança cultural;
Oferecer evidências legais e
avaliativas.




Analisar técnicas de persuasão;
Analisar estilos.



Descrever tendências na
comunicação de conteúdo;
Relacionar características conhecidas
das fontes às mensagens por elas
produzidas;
Comparar o conteúdo da
comunicação a outros padrões.


Mensagem

O que?



Público

Fazer inferências sobre as
consequências da
comunicação

Processo de
decodificação



Relacionar as características
conhecidas dos públicos às
mensagens por eles produzidas;
Descrever padrões de comunicação.





Medir a legibilidade;
Analisar o fluxo de informação;
Acessar reações à comunicação.

Para quem?

Com qual
efeito?

Quadro 3.3: Aplicações da análise de conteúdo

Dentre as aplicações descritas no Quadro 3.3, a que oferece maior interesse
aos objetivos deste estudo é o que faz inferências sobre as consequências da
comunicação, visto que o propósito desta pesquisa é verificar aspectos como a
legibilidade, o fluxo de informação e a também as possíveis reações dos participantes.
Além das aplicações descritas, o uso da análise de conteúdo apresenta as seguintes
vantagens de acordo com Busch (1994-2012)73:
 Observa a comunicação de forma direta através de textos ou transcrições,
e, portanto, chega ao aspecto central da interação social;
 Permite análises quantitativas e qualitativas;
 Permite uma proximidade com o texto que pode alternar entre categorias
e relações específicas e também análises estatísticas;
 É um meio discreto de analisar as interações;
 Permite uma percepção dos modelos complexos.
Os mesmos autores também registram algumas desvantagens no uso dessa
ferramenta:
73

Idem.
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 Pode consumir bastante tempo;
 Está sujeita a erros, particularmente quando a análise é usada para atingir
altos níveis de interpretação;
 Está sujeita à ausência de base teórica, ou tenta fazer inferências sobre as
relações e impactos de um determinado estudo;
 Algumas vezes se reduz à contagem de palavras;
 Apresenta tendência a desconsiderar o contexto de produção do texto,
assim como a forma como foi produzido.
Além dos aspectos destacados, deve-se considerar que “de certo modo a
análise de conteúdo, é uma interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à
percepção que tem dos dados. Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se
constitui numa interpretação” (MORAES, 1999). Desta forma, as possíveis
desvantagens deve ser consideradas neste estudo, procurando garantir a validade da
análise realisada.
Nesta etapa da pesquisa, portanto, realizou-se a análise de conteúdo baseada
na interpretação do discurso dos participantes por meio da categorização das perguntas
abertas de apreciação à leitura dos trechos das obras que serão apresentadas e descritas
nesta seção. Segundo Berg (2001, p. 240), podemos identificar a seguinte sequência de
ações:
 Os dados são coletados e transformados em texto (ex.: notas de campo,
transcrições, etc.);
 Códigos

são

desenvolvidos

analiticamente

ou

indutivamente

identificados nos dados e atribuídos às anotações ou páginas transcritas;
 Os códigos são transformados em rótulos ou temas das categorias;
 O material é analisado à luz dessas categorias, identificando expressões
semelhantes, padrões, relações e semelhanças ou diferenças;
 Os materiais analisados são examinados buscando-se padrões e processos
significativos;
 Os padrões identificados são considerados à luz de pesquisas e teorias
buscando-se generalizações.
Por meio da análise de conteúdo foi possível identificar vários fatores que
levaram à formação das categorias, dentre eles as dificuldades na leitura do texto tanto
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na língua inglesa, quanto na língua materna e o grau de interação afetiva com a
personagem e com a leitura em si. Também se observa no discurso que o grau de
experiência dos participantes em relação à língua ou a leitura se manifesta em diferentes
formas de interação com o texto.
As categorias foram definidas pela pesquisadora inicialmente a partir da
leitura das primeiras respostas às perguntas abertas. Posteriormente, tendo sido
concluída a etapa de coleta, os dados foram divididos em partes e cada um desses
documentos foi submetido a avaliadores externos para confirmar a classificação
estabelecida pela pesquisadora.
Os avaliadores escolhidos são professores que atuam na educação básica e
superior. Três avaliadores são mestres em Letras, nas áreas de Linguística Aplicada e
Literatura Brasileira e uma avaliadora, também da área de Letras é especialista. A
avaliação e categorização com os avaliadores foi feita de modo presencial e online.
Inicialmente todos os avaliadores receberam através de correio eletrônico uma descrição
das categorias pré-estabelecidas numa análise inicial feita pela pesquisadora e foram
orientados sobre a forma de avaliação das

respostas e a possibilidade de

questionamentos, desdobramentos ou criação de novas categorias. Com dois dos
avaliadores convidados foi possível um encontro posterior para a discussão e
reavaliação das respostas onde houve divergência na categorização. Os demais
avaliadores somente puderam colaborar através do meio online.
É importante destacar que nos documentos enviados aos avaliadores
externos foi mantido o anonimato dos participantes. Também não houve alteração ou
correção nas respostas dadas que foram recortadas da planilha original e transpostas
para o documento submetido aos avaliadores.
Para que o participante se mantivesse anônimo foi criada uma codificação
para a apresentação das respostas. Os questionários foram numerados de 1 a 4 (Q1, Q2,
Q3, Q4) identificando-se os dois primeiros que traziam o fragmento original para a
leitura em inglês (I) e os outros dois que apresentavam o fragmento traduzido para o
português (P), das narrativas de Katherine Mansfield apresentadas em Q1 e Q3 e de
Virginia Woolf em Q2 e Q4. Em sequência foi colocado o número da resposta
apresentado na planilha do Excel gerada pelo sistema do Google Docs, que criou o
formulário (questionário) disponibilizado online. O número na planilha identificava o
participante através de seu endereço eletrônico (para os participantes que optaram por
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informá-lo) e também pela alocação dos dados na planilha do programa SPSS for
Windows versão 17.0.
O Anexo 12 apresenta os documentos preenchidos pelos avaliadores e no
Anexo 13 observa-se a comparação das categorias identificadas pelo pesquisador e
avaliadores. Após a comparação das respostas dos avaliadores e da pesquisadora e a
discussão e reavaliação dos pontos de divergência chegou-se a um padrão nas respostas
dos avaliadores que garantiu a fundamentação das categorizações posteriores.
3.5. Considerações finais
Observou-se pela extensão deste capítulo a importância do detalhamento de
todo o processo de refinamento metodológico. Tal procedimento é necessário, pois
oferece aos futuros pesquisadores um roteiro detalhado de todo o processo o que
possibilita novas propostas e desdobramentos da pesquisa apresentada. O roteiro
apresentado também mostra que mesmo escolhas que não apresentam os resultados
esperados podem ser positivas no sentido de um crescimento e amadurecimento do
pesquisador.
Após a descrição de todas as etapas da metodologia utilizada neste estudo, o
próximo capítulo apresenta o resultado das análises realizadas referentes aos resultados
do teste de nivelamento, da experiência atual de leitura dos participantes e onde são
apresentadas as categorizações das respostas dadas às perguntas abertas e sua análise
estatística através do programa SPSS versão 17.0. Todos estes resultados serão
apresentados e analisados buscando responder aos questionamentos propostos no
Capítulo 1 (Introdução).
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4.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O propósito deste capítulo é apresentar e discutir os resultados obtidos

através da coleta de dados. Na Seção 4.1 são apresentados os resultados. Em 4.1.1 são
comparados os resultados gerais que definem o perfil dos participantes dos dois grupos.
Na observação do perfil do Grupo I, o dos participantes que fizeram a leitura e
apreciação do texto original em inglês serão verificados a idade e faixa etária, etapa de
formação, os resultados apresentados no teste de nivelamento e os resultados sobre a
experiência de leitura dos participantes. O Grupo P corresponde aos participantes que
fizeram a leitura e apreciação dos trechos traduzidos para a língua portuguesa.
Excluindo-se o teste de nivelamento, que não foi realizado por este grupo, todos os
demais pontos de comparação observados nos participantes do primeiro grupo serão
observados para a definição do perfil do segundo grupo.
Para que seja possível responder aos questionamentos propostos no Capítulo
1 é necessário estabelecer relações comparativas entre os resultados encontrados,
descritas nesta seção. Os dados apresentados são resultado da codificação e lançamento
dos resultados no programa SPSS for Windows versão 17.0 a partir do qual foram
produzidos e adaptados as tabelas e gráficos apresentados nesta seção.
Também neste capítulo são apresentados os critérios para a definição das
categorias estabelecidas em função das questões qualitativas nas quais os participantes
descrevem suas reações após a leitura dos trechos em inglês e em português.
Na Seção 4.2, objetiva-se discutir os resultados apresentados em 4.1 à luz
das discussões teóricas levantadas no Capítulo 2. De acordo com o que foi observado,
constatou-se que há diferença nas reações à leitura em língua materna e em língua
estrangeira, o que foi verificado através das categorias identificadas no discurso dos
participantes. Inicialmente reconheceu-se na categorização das respostas de ambos os
grupos a ocorrência de seis categorias que focalizam aspectos diferentes no processo de
reação à leitura dos trechos selecionados: aspectos textuais, as impressões/emoções da
personagem e as impressões/emoções do leitor.
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4.1. Apresentação dos resultados
Inicialmente serão descritos os dados quantitativos que geraram percentuais
relativos à caracterização do perfil dos grupos e do perfil geral. Em seguida são
apresentados os gráficos que ilustram o nivelamento e a experiência de leitura.
4.1.1. Descrição do perfil dos participantes
Nesta seção é definido o perfil dos grupos quanto ao gênero, idade e etapa
de formação. Foram considerados para a análise somente os casos válidos, ou seja,
referentes aos participantes que concluíram todas as etapas do estudo presencial e os
participantes do estudo online. O resultados apresentados foram definidos através dos
percentuais e gráficos gerados após o lançamento dos dados no programa de análise
estatística SPSS for Windows versão 17.0.
4.1.1.1. Grupo I – Inglês
O Grupo I, que diz respeito aos participantes que responderam aos
Questionários 1 e 2 que apresentavam os fragmentos para a leitura e apreciação no
original, em língua inglesa, totaliza 100 participantes, 50 que responderam ao
Questionário 1 (Q1 T1-I) e 50 que responderam ao Questionário 2 (Q2 T2-I). Os dados
foram coletados durante o primeiro semestre de 2011 e fevereiro de 2013. Alguns
questionários do modo presencial foram usados nesta amostra, mas os dados foram
coletados principalmente no modo online, o que correspondente a 83,7% dos
participantes nesse grupo.
Prosseguindo na descrição das características deste grupo, ele é composto
basicamente por mulheres (76,5%) de faixa etária semelhante, sendo representativa a
faixa etária de 31 a 40 anos, como demonstra o Gráfico 4.1 a seguir:
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Gráfico 4.1: Idade – Grupo I/Inglês

A ocorrência de um número mais representativo de mulheres é um fato
recorrente nos cursos de Letras, ao qual pertence a maioria dos participantes desse
grupo (92,8%). Outra característica do grupo é que a maioria dos participantes (70,2%)
é oriunda de instituições privadas de ensino superior e 62,4% dos participantes são
formados.
4.1.1.2.Grupo P - Português
Denomina-se Grupo P os participantes que responderam aos Questionários 3
(Q3 T1-P) e 4 (Q4 T2-P) e que fizeram a leitura dos trechos das obras vertidos para a
língua portuguesa. O Grupo P também totaliza 100 participantes, 50 que responderam
ao Questionário 3 e outros 50 que responderam ao Questionário 4. Os dados foram
coletados no mesmo período, entre o primeiro semestre de 2011 e fevereiro de 2013,
de forma presencial e online. Os participantes que responderam ao instrumento online
correspondem a 92,7% do total nesse grupo.
O Grupo P apresenta-se mais heterogêneo, pois apesar de ainda ser um
grupo caracteristicamente formado por

participantes formados em Letras (62,1%),

também inclui participantes de diversas áreas de formação e atuação (37,9%). Neste
corpus também encontramos um maior número de mulheres (84,4%), com a faixa etária
predominante também entre os 31 e 40 anos (41,1%). Em comparação com o Grupo I há
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uma distribuição menos equilibrada entre as outras faixas etárias como mostra o Gráfico
4.2:

Gráfico 4.2: Idade – Grupo P/Português

O Grupo P também se caracteriza por ter a maioria dos participantes advindos de
instituições privadas (63,1%), dos quais 77,3% já havia concluído a graduação.
4.1.2.

Leitura em língua inglesa – teste de nivelamento
O teste de nivelamento, aplicado somente ao Grupo I, verificou o nível de

proficiência de cada participante em relação ao domínio da língua inglesa,
especialmente em relação à habilidade de leitura (cf. Seção 3.3.1.3.1). Após a correção
dos testes aplicados, e a digitação dos dados no programa SPSS for Windows versão
17.0, os resultados são apresentados no Gráfico 4.3, onde se observa a classificação dos
participantes de acordo com a pontuação.
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Gráfico 4.3: Teste de Nivelamento – Grupo I/Inglês

Através do Gráfico 4.3, observa-se que a maioria do grupo define-se no nível
intermediário. O número de participantes nos níveis básico e avançado apresenta-se
bastante equilibrado. De acordo com o perfil que foi definido na Seção 4.1.1, este
resultado é representativo do quadro atual dos cursos de formação, e define o perfil dos
recém formados e formandos do curso de Letras, principalmente de instituições
privadas. Os números apresentados contrariam a expectativa para a etapa de formação
em que se encontram, pois o número de participantes em nível básico deveria ser menor
e o de nível avançado maior em um grupo cuja maioria dos participantes (62,4%) já são
formados.
Destaque-se que os participantes que responderam ao teste no modo online
dispuseram de mais tempo para o preenchimento do mesmo, podendo ter tido maior
concentração. Os próprios respondentes escolheram quando, onde e de quanto tempo
dispunham para a realização da tarefa. Por outro lado, a pesquisadora não teve controle
no caso de os participantes terem realizado a tarefa com ajuda de alguém ou consulta de
algum material, e este fator deve ser considerado na análise.
No próximo tópico são apresentados os resultados dos grupos para a definição
do perfil de experiência atual de leitura.
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4.1.3. Experiência de Leitura
O levantamento da experiência de leitura dos participantes foi feita após a
apreciação da leitura do trecho e a partir da análise das respostas dadas às nove
perguntas fechadas, dispostas através de uma escala Likert de 1 a 5, onde o participante
caracterizava seus hábitos cotidianos de leitura por prazer e para estudo e a forma como
se colocava positiva ou negativamente diante de cada afirmação. É importante observar
que tal questionário buscava identificar hábitos e atitudes em relação à leitura, mas os
resultados obtidos não devem ser considerados determinantes na classificação destes
leitores, para o qual seria necessária uma investigação mais aprofundada e extensa, e
que escaparia aos objetivos desta pesquisa.
O instrumento utilizado foi adaptado de pesquisas anteriores por Barreto
(2010), e os mesmos procedimentos foram aplicados neste estudo. Através da utilização
do programa SPSS for Windows versão 17.0, e a aplicação do teste Cronbach‟s αlpha, a
pesquisadora atestou a confiabilidade do teste para que as variáveis que foram dispostas
em pares inversamente complementares pudessem ser unidas em um único resultado.
Os tipos de leitores foram classificados em três categorias: “Mais
experiente”, “Médio” e “Menos Experiente”. De acordo com Barreto (2010), os leitores
mais experientes foram aqueles que concordaram mais com as variáveis do questionário
(respostas entre 4 e 5), os leitores médios foram os que marcaram mais a opção 3, e os
leitores menos experientes foram os que discordaram mais das variáveis apresentadas
(respostas entre 1 e 2). Também foram considerados leitores médios aqueles cujo
número de respostas ficou empatado.
Após o lançamento dos resultados no programa SPSS for Windows versão
17.0, foram observados os resultados em relação à classificação dos leitores de cada
grupo. O Grupo I caracteriza-se conforme a apresentação verificada no Gráfico 4.4 a
seguir:
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Gráfico 4.4: Experiência de Leitura – Grupo I/Inglês

Os resultados apresentados contrariam a expectativa de perfil em um grupo
majoritariamente formado por participantes oriundos do curso de Letras, pois apesar de
a maioria dos participantes do Grupo I (56%) terem sido classificados como leitores
experientes, mais de 40% dos leitores deste grupo foram classificados como leitores
menos experientes e médios. Este percentual pode se dar pelo fato de terem respondido
ao teste de experiência de leitura após a leitura do texto em língua estrangeira, o que
pode ter influenciado a uma postura mais crítica e menos positiva, visto que muitos
participantes deste grupo expressaram suas dificuldades na leitura do texto em inglês.
A caracterização do Grupo P é apresentada no Gráfico 4.5 a seguir:

Gráfico 4.5: Experiência de Leitura – Grupo P/Português
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Conforme observa-se pelo Gráfico 4.5, o Grupo P é constituído por um maior
número de participantes classificados como leitores mais experientes e o percentual de
leitores menos experientes e médios mais reduzido em comparação com o Grupo I.
Comparando aos percentuais apresentados pelo Grupo I, pode-se supor que a leitura em
língua materna (em contraste com a leitura em língua estrangeira), os torna mais seguros
e confiantes ao definirem sua experiência de leitura, pois poucos participantes do Grupo
P relataram dificuldades na leitura do texto em português.
Observando-se o conjunto dos participantes, o perfil geral do grupo quanto à
experiência de leitura pode ser visualizado no Gráfico 4.6 a seguir:

Gráfico 4.6: Experiência de leitura – Geral

Observando o perfil geral dos participantes verifica-se que o menor
percentual é o dos leitores “médios”, seguido dos leitores “menos experientes” e o
maior percentual é de leitores “mais experientes”. Considerando-se que 76,3% dos
participantes cursam ou cursaram Letras, a expectativa foi de um número de
participantes “menos experientes” bem menor, o que demonstra a necessidade de se
refletir sobre a formação destes profissionais.
4.1.4. Relação entre o nivelamento e a experiência de leitura
A primeira comparação foi feita somente com os participantes do Grupo I,
pois verifica a relação entre a experiência de leitura e o teste de nivelamento para
observar como se estabelece a relação entre o nível de experiência atribuído aos leitores
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e os resultados do teste questionando se os participantes que obtiveram os melhores
resultados no nivelamento podem ser identificados como leitores mais experientes. A
Tabela 4.3 a seguir procura esclarecer esse questionamento.

Experiência
“menos experiente”
“médio”
“mais experiente”

Básico
%
26,1
13
60,9

Nivelamento
Intermediário %
37,5
15
47,6

Avançado
%
31
13,1
56

Tabela 4.1: Relação entre experiência de leitura e nivelamento

Conforme observa-se na Tabela 4.1, mesmo os leitores que obtiveram as
menores pontuações no teste de nivelamento foram em sua maioria classificados como
leitores mais experientes. Na comparação, o grupo de leitores com nível de proficiência
“básico” apresenta um percentual de leitores “mais experientes” maior do que os
leitores “intermediários, sendo menor somente para os leitores “avançados”. Isto
demonstra que pode não haver uma relação direta entre a proficiência linguística e a
alegada experiência de leitura. Na próxima seção são definidas as categorias que foram
utilizadas para a análise das respostas abertas.
4.1.5.

Identificação das categorias
Conforme demonstrado na Seção 3.3.2.7, as categorias foram criadas

utilizando a análise de conteúdo, a partir do discurso dos participantes sobre suas
impressões pós leitura. Pode-se verificar que houve certos padrões de respostas
recorrentes, e que condicionaram a atribuição das categorias.
Após a análise dos dados e a submissão dos mesmos aos avaliadores
externos, as categorias que surgiram desse momento de discussão são apresentadas no
Quadro 4.1 a seguir:
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Quadro 4.1: Categorias – Questão 2 qualitativa
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Durante o processo de identificação das categorias, foi possível verificar a
ocorrência de categorias mais relacionadas a aspectos cognitivos e outras categorias que
sugeriam uma maior aproximação afetiva com o texto e seu conteúdo. Com base nessas
observações e discussões as seis categorias identificadas foram numeradas no Quadro
4.1 de acordo como o que se julgou ser um nível de maior ou menor aproximação entre
o leitor e o texto. Essas categorias podem ser projetadas em uma escala de maior ou
menor expressão de envolvimento emocional do leitor conforme visualizada na Figura
4.1 a seguir:

Maior
Proximidade

Maior
Distanciamento

Figura 4.1: Categorias: escala de envolvimento emocional

As Categorias 1 e 2, que descrevem respectivamente a

“Expressão de

processos cognitivos (EPC) e a “Percepção de aspectos textuais” (PAT), estão ligadas
ao texto e a sua compreensão e os casos onde identificou-se exclusivamente o uso dessa
categoria demonstram que não houve um aprofundamento na leitura e muito menos um
envolvimento mais emocional entre o leitor e o texto. A Categoria 3, “Expressão de
prazer estético” (EPE), apesar de ainda estar vinculada ao texto, demonstra algum tipo
de envolvimento do leitor no plano formal, geralmente expresso através do uso da
terceira pessoa para se referir ao texto. As Categorias 4 e 5, “Expressão da emoção da
personagem” (EEP) e “ Identificação com a personagem” (IPE) se referem a formas
diferentes de envolvimento com a personagem onde o leitor primeiramente identifica as
emoções da personagem e eventualmente as avalia e, em sequência, o leitor pode se
identificar de forma catártica com as situações e sentimentos vividos pela personagem,
relacionando-os a sentimentos e situações que ele mesmo vivenciou. Finalmente, a
categoria “Expressão da emoção do leitor” (EEL) descreve um maior envolvimento do
leitor com a leitura, que pode ser positivo ou negativo e que se manifesta
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espontaneamente, geralmente pelo uso da primeira pessoa, e em muitos casos o termo
“o leitor” é usado.
Antes de dar início a uma descrição mais pormenorizada das categorias,
deve-se destacar o fato de que é comum identificar mais de um tipo de categoria nas
respostas dos participantes. Entretanto, neste e nos exemplos transcritos adiante, apesar
de serem identificadas outras categorias, considerou-se somente os trechos em negrito
para representar a categoria descrita. Na descrição de todas as categorias encontradas
em cada exemplo, optou-se pela marcação dos trechos representativos através de cores
distintas para cada categoria encontrada.Também não foram feitas correções ou
alterações no texto, que foi reproduzido exatamente como foi redigido pelos
participantes.
Para a definição da primeira categoria, que focaliza a descrição dos
processos cognitivos envolvidos na leitura (EPC), foram observadas nas respostas
dadas à leitura dos fragmentos as ocorrências em que os participantes destacaram em
suas respostas aspectos cognitivos, ou seja, relacionados ao ato da leitura como os de
expressar suas dificuldades ou se auto-avaliar. Os trechos a seguir apresentam algumas
destas características em destaque:
VAR12

VAR17

VAR52

Confuso e complicado.
O texto me deu a impressão de que a personagem está confusa. Ela só alcançou a
felicidade fazendo a viagem.
Achei confuso, pois para a protagonista sua felicidade estava situada nas viagens.
A leitura exige do leitor uma maior percepção do consteúdo implícito na
obra.
ACHEI UM POUCO DIFÍCIL. POIS, EU AINDA NÃO CONHEÇO
ALGUNS VOCABULÁRIOS.

EPC

Observa-se o uso de termos que relatam o processo de leitura e a forma
como o leitor apreendeu seu sentido. Neste nível de leitura o participante demonstra não
ter estabelecido um envolvimento mais pessoal com a leitura do texto, muitas vezes por
conta das dificuldades encontradas. Não há referências a uma possível reação afetiva
que a leitura do texto tenha provocado no leitor.
A segunda categoria destacada designada “Percepção de aspectos textuais”
(PAT) se refere a descrição, avaliação ou interpretação de aspectos relacionados ao
texto (gênero, estilo, linguagem etc). Nos exemplos apresentam-se esses traços em
negrito.
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VAR23

VAR132
(Q3-10)

Ao ler o texto aparentemente de tipologia narrativo descritivo, percebo um
conflito de ideias entre o primeiro e o segundo parágrafo a respeito da vida
e a morte.
O primeiro parágrafo parece dar sentido à vida, descrevendo o quanto é
inexplicável a busca, principalmente na juventude, pelos prazeres de viver em
poder sentir o calor do sol e contemplar a natureza.
Já, no segundo parágrafo, dar-se sentido à morte, que apesar de ser algo ruim
para quem fica vivo, passa a ser uma solução do sofrimento de quem está
partindo para um segundo plano da vida, espiritualmente falando.
É um texto narrativo com predominância descritiva que relata , aravés de
ocorrências simultâneas, no primeiro momento um ambiente doméstico em
seguida o seu ambiente externo . Nota-se a frequência de termos concretos de
um lugar concreto. Por ser um texto com caracte´risticas descritivas a
alteração de algumas sequências de enunciados não altera a relação
cronológica.

PAT

Percebe-se nesta categoria a recorrência de uma metalinguagem para
descrever detalhes formais do texto. Nas respostas onde predomina essa categoria, o
leitor não demonstra um envolvimento mais pessoal com o texto. O tratamento dado ao
texto parece seguir os padrões de uma análise literária, como se o participante estivesse
tratando a leitura como estudo e não como fruição e prazer.
A categoria “Expressão de prazer estético” (EPE) descreve as ocorrências
onde o participante descreve a emoção positiva ou negativa que atribui aos aspectos
estéticos relacionados ao fragmento como objeto textual e artístico.

VAR142
(Q3-20)
VAR193
(Q4-21)

VAR20

VAR136
(Q3-14)

a cada coisa que acontecia era uma sensação diferente, ao jogar das almofadas
parecia um certo teor de raiva vindo de Bertha que chegava em mim, ao falar
da arvore florida uma certa paz e prazer, ao aparecer dos gatos cinza e negro o
arrepio de Bertha me alcançou, ao final tudo tranquilo, porém agora com uma
tal "adrenalina literária" vinda do texto.
Melancólico e inquietante. Meio afetado e fora do seu contexto.
A protagonista da história passa por uma noite insone observando pela janela
de seu quarto a vida alheia.
A observação passa desde pessoas que bebem na madrugada, mulheres
solitárias como a personagem até um suicídio.
O texto é agradável e a narrativa desenvolve-se com uma gama considerável
de descrições e com uma cadência interessante ao leitor.
Gostei principalmente do início sobre as almofadas, gosto de narrativas
descritivas em geral, contos, mas achei a parte do jardim um pouco extensa e
cansativa, como se o autor tivesse se perdido na hora de escrever a história e
depois retomou o ritmo.

EPE

Outra categoria “Expressão das emoções da personagem” (EEP) que pode
ser identificada na leitura dos trechos é a que focaliza a descrição ou avaliação das
atitudes ou impressões de emoções que o participante atribui à personagem. Os trechos
a seguir apresentam traços que podem ser identificados dentro dessa categoria.
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VAR148
(Q3-26)

VAR81
(Q2-09)

O conto descreve de maneira simples o estado de espírito que a personagem se
encontra. Ela busca nos elementos da natureza, na paisagem das redondezas uma
justificativa para a sua felicidade.Tanto que a passagem de dois gatos cortando a
impressão que a natureza florida e acolhedora a havia proporcionado, a fez
sentir uma aflição, como se conspirasse para quebrar o acolhimento que a
paisagem a proporcionara.
Em uma determinada noite, pessoas estavam reunidas, conversando e se
divertindo. Enquanto isso, na mesma casa, uma mulher encontrava-se sozinha no
quarto, atormentada, preocupada.

EEP

Pode se perceber que o respondente preocupa-se o tempo todo em tentar
descrever as emoções e as sensações que acredita que são experimentadas pela
personagem. Os sentimentos do(s) personagem (s) são mencionados em vários
momentos, mas não são descritos os sentimentos do leitor.
Outra categoria a ser apresentada é aquela em que o participante explicita
emoções e/ou sensações que ele teve à leitura do fragmento (EEL). Esta categoria pode
ser compreendida através da leitura das seguintes respostas:

VAR33
(Q1-11)
VAR165
(Q3-43)

Me senti envolvida com a leitura, ainda que o trecho seja curto. As descrições
são bastante vívidas e foram capazes de influenciar a forma como me senti ao
longo da leitura - a imagem do jardim teve uma influência positiva em meu
humor e a imagem do gato (propositalmente) dissonante teve um efeito negativo.
Senti-me perdida nas emoções da personagem, aflita em tentar ler as
entrelinhas para entender o rumo que a estória tomaria.

EEL

O respondente registra em sua resposta suas sensações durante a leitura e o
efeito que elas provocaram nele. Este participante demonstra seu envolvimento durante
o processo da leitura e descreve as reações positivas e negativas que o texto lhe
provocou. O participante demonstra envolvimento, pois ao invés de simplesmente
caracterizar aspectos formais presentes no texto, ele detalha as sensações e emoções
proporcionadas através da leitura.
Apesar de ser típica nesta categoria a resposta em primeira pessoa, notou-se
a ocorrência de várias respostas onde o participante escolheu descrever suas emoções e
impressões pessoais em terceira pessoa, referindo-se a si mesmo como “o leitor”. Talvez
tal fato evidencie também uma forma de leitura onde o texto é tratado como estudo e o
leitor deve se distanciar de respostas subjetivas, o que geralmente ocorre no contexto
acadêmico. Desde os primeiros contatos do leitor com a leitura literária geralmente
exigem que ele não se posicione em primeira pessoa e este procedimento se reproduz
nesse contexto o qual ele identifica como uma pesquisa acadêmica e responde de
acordo.
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VAR186
(Q4-14)

O texto é estritamente descritivo, narrando os acontecimento e emoções.
Passa a sensação de tensão e aflição ao leitor.

EEL

Seguindo a linha da consciência de que se trata de uma pesquisa, outro
destaque deve ser dado aos participantes que ressaltaram uma mudança na percepção/
apreciação do texto por se tratar de uma leitura direcionada para uma pesquisa. Tal fato
deve ser considerado, pois pode ser determinante mesmo no caso dos participantes que
não citaram esta interferência em suas respostas.
VAR160
(Q3-38)

É engraçado, mas o fato de ler para uma pesquisa me fez voltar na leitura
- como que para me certificar de que não havia nenhuma "pegadinha". É claro
que somos influenciados pelo objetivo que nos move à leitura. No entanto,
o texto me agradou. As almofadas "desarrumadas" e a passagem dos gatos
são o que mais me chamou a atenção.

EPC
EEL

É importante ressaltar que na maioria das vezes as categorias descritas não
ocorrem isoladamente. Muitos leitores ao falarem sobre suas reações à leitura do texto,
o fazem trabalhando com a leitura de diversas formas, que podem começar no texto
como objeto linguístico e depois colocarem emoções que identificaram na personagem,
e também os efeitos que esses elementos destacados provocaram neles. Na resposta
selecionada a seguir foi possível reconhecer estas diferentes percepções da leitura:

VAR125
(Q3-03)

Achei o texto um pouco confuso. Bertha perece ser uma pessoa perturbada. O
trecho da janela da sala que se abre para uma varanda que dá para o jardim me
fez lembrar de mim mesma, pois na minha casa é exatamente assim e tb tem no
extremo oposto contra o muro uma árvore que sempre está cheia de flores e
quando estou triste como estou agora perco horas olhando essa paisagem através
da janela da sala pensando como sou triste por ter a vida que tenho e ao mesmo
tempo como sou feliz por ter a vida que tenho.

EPC
EEP
IPE
EEL

Na resposta, o participante inicia falando sobre as impressões que teve sobre
o texto, em seguida, fala sobre a personagem para finalmente descrever o efeito
catártico que a leitura do fragmento provocou.
Na próxima seção os resultados obtidos através da categorização dos dados
serão comparados com os resultados obtidos no teste de nivelamento e do nível de
experiência de leitura aferido aos participantes.
4.1.6. Relação entre as categorias, o nivelamento e experiência de leitura
Nesta seção são apresentados os quadros comparativos relativos ao
resultado da categorização das respostas dadas pelos participantes às perguntas abertas.
Para o lançamento das mesmas no programa de análise estatística SPSS for Windows
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versão 17.0, cada categoria foi considerada como uma nova variável onde aquelas que
foram identificadas no discurso dos participantes, ou marcadas atribuiu-se o valor “1” e
às não marcadas atribuiu-se o valor “2”. As tabelas a seguir apresentam somente os
resultados marcados, aos quais o programa atribuiu o valor “1”. A soma de “1” e “2”
corresponde a 100% dos participantes em cada classificação dentro do critério
selecionado (nivelamento ou experiência de leitura).
Inicialmente são comparadas as seis categorias identificadas e a frequência
de ocorrência das mesmas comparadas com o nível de proficiência de leitura em língua
inglesa. Busca-se verificar se há uma tendência nas categorias priorizadas de acordo
com o nível de proficiência do participante, ou seja, se existem diferenças nas categorias
identificadas no discurso dos participantes mais avançados em contraste com os outros
participantes de nível básico e intermediário.
Categorias
EPC
PAT
EPE
EEP
IPE
EEL

Básico
30,4
26,1
39,1
17,4
21,7
39,1

Nivelamento
Intermediário
31,7
34,1
29,3
34,1
12,2
46,3

Avançado
19
52,474
38,1
33,3
19
52,4

Tabela 4.2: Categorias e teste de nivelamento em LI

De uma forma geral, a comparação apresentada na Tabela 4.2 não mostrou
um padrão que pudesse revelar que a proficiência de leitura dos participantes teria
influenciado as categorias identificadas, entretanto alguns fatores devem ser destacados.
Os participantes de nível básico, ou seja, aqueles que demonstraram mais
dificuldades no uso da língua estrangeira foram os que tiveram menos categorias
reconhecidas em suas respostas. Tal fator pode evidenciar que as dificuldades
encontradas no plano cognitivo em relação à compreensão da língua estrangeira podem
ter se colocado como empecilho para uma melhor interação com o texto. A maior ênfase
desse grupo foram as categorias EPE (39,1%) e IPE (21,7%) onde o percentual
ultrapassou o registrado pelos demais participantes de nível intermediário e avançado,
ou seja, os participantes de nível básico ficaram mais presos aos aspectos textuais e à
experiência positiva ou negativa que proporcionam e se envolvem na leitura na medida
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Os números em negrito referem-se aos maiores percentuais na comparação entre os três níveis de proficiência em
cada categoria.

122

em que se identificam com as situações e sentimentos vividos pelo(s) personagem(s).
Nesse grupo houve o menor percentual na categoria EEL (39,1%) comparado com os
demais participantes, mas dentre as categorias marcadas pelos participantes de nível
básico, esta foi a que teve maior recorrência juntamente com EPE.
Os participantes de nível intermediário obtiveram os maiores percentuais
nas categorias EPC (31,7%) e EEP (34,1%), na comparação com os demais grupos,
demonstrando uma relação mais presa ao texto e à descrição da forma como interagiram
com ele. Dentre esses participantes observa-se uma limitação à descrição de aspectos
relacionados ao(s) personagem(s) e menor envolvimento na comparação com os outros
participantes. Entretanto, dentro do grupo, as categorias com maior percentual foram
PAT e EEP, ambas registrando 34,1% e EEL que registrou 46,3%. Tal resultado mostra
que internamente este grupo também deu ênfase a um envolvimento mais pessoal com o
texto.
Os participantes de nível avançado apresentaram os maiores percentuais nas
categorias PAT (52,4%) e EEL (52,4%) na comparação com os outros participantes, e
curiosamente essas também foram as categorias com o maior percentual dentro do
grupo, apresentando inclusive, o mesmo percentual. Demonstra-se, portanto, no grupo
de participantes de nível avançado, maior equilíbrio entre os aspectos cognitivos e
emotivos. Deve-se destacar que a atenção ao texto como forma deve ser esperada desse
grupo, pois, como verificou-se na descrição do perfil, a

maioria é composta por

graduados e graduandos do Curso de Letras. Entretanto, foi interessante perceber o
envolvimento dos mesmos através de colocações que manifestaram uma experiência
mais pessoal com a leitura.
Dando prosseguimento à descrição dos resultados, procurou-se comparar as
relações entre a experiência de leitura dos participantes e as categorias. O objetivo foi o
de verificar se havia algum padrão nas categorias observadas relacionado ao nível de
experiência relatado pelo participante.
Nas próximas tabelas são comparados os resultados do Grupo I e do Grupo
P, verificando também se a língua de interação com o texto teria tido alguma influência
na percepção do participante. A Tabela 4.3 apresenta a distribuição das categorias de
acordo com a experiência de leitura para os participantes do Grupo I que leram o texto
original em inglês:
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Categorias
EPC
PAT
EPE
EEP
IPE
EEL

Sua experiência atual de leitura
Menos
Médio
Mais
experiente
experiente
9,1
25,5
42,375
30,8
18,2
42,6
19,2
38,3
54,5
18,2
29,8
30,8
19,2
12,8
27,3
42,3
27,3
53,2

Tabela 4.3: Categorias e experiência de leitura – Grupo I/Inglês

Observa-se que na comparação entre os níveis de experiência de leitura do
Grupo I, os participantes classificados como “menos experientes” registraram maior
frequência nas categorias EPC (42,3%) e EEP (30,8%), ou seja, esse grupo focou mais
nos aspectos formais e na percepção das atitudes e emoções do(s) personagem(s) do que
os demais participantes. Internamente, esse grupo marcou mais as categorias EPC e
EEL, ambas com o percentual de 42,3%, evidenciando o equilíbrio nos aspectos
cognitivos e emotivos da interação com o texto em língua estrangeira.
Os leitores classificados como “médios” na experiência de leitura
registraram na comparação com os outros participantes os maiores percentuais nas
categorias EPE (54,5%) e IPE (27,3%) que destacam a resposta afetiva ao texto como
forma e a identificação com os sentimentos e atitudes relacionados ao(s) personagem
(s). Dentre estes leitores, as categorias mais marcadas foram além das que já foram
descritas, também EEL (27,3%), ficando esta última, portanto, com o mesmo percentual
que IPE, e reforçando a ocorrência de um envolvimento pessoal do leitor com o texto.
Dentre os participantes “mais experientes” as categorias mais marcadas na
comparação com os participantes “menos experientes” e “médios” foram PAT (42,6%)
e EEL (53,2%) e internamente essas também foram as categorias mais marcadas pelos
participantes. Registra-se, portanto, equilíbrio dos aspectos cognitivos e emotivos na
análise do discurso dos participantes.
É importante que se observe os resultados demonstrados na Tabela 4.1.
Dentre os participantes “menos experientes”, a maioria registra nível de proficiência
entre o intermediário (37,5%) e o avançado (31%). Dentre os que se classificaram como
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Os números em negrito referem-se aos maiores percentuais na comparação entre os três níveis de experiência de
leitura do Grupo I em cada categoria.
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“médio”, há maior equilíbrio, mas dos participantes classificados como “mais
experiente”, 60,9% registraram nível básico em relação à proficiência, demonstrando
que esses aparentam ter mais segurança ao expressarem sua relação com a leitura do que
os participantes de nível intermediário e avançado.
A próxima descrição verifica os percentuais referentes ao Grupo P, dos
participantes que leram os fragmentos vertidos para língua portuguesa. A Tabela 4.4
registra os resultados obtidos.
Categorias
EPC
PAT
EPE
EEP
IPE
EEL

Sua experiência atual de leitura
Menos
Médio
Mais
experiente
experiente
25
20
28,876
30
10
32,2
10
30,5
35
40
40,7
50
20
22
30
30
37,1
50

Tabela 4.4: Categorias e experiência de leitura – Grupo P/Português

Na apreciação do texto em língua materna observa-se que os participantes,
“menos experientes” somente apresentaram maior percentual na comparação com os
outros participantes na categoria EPE (35%), limitando sua experiência pessoal ao texto
como forma. Internamente, esses participantes enfatizaram também a categoria EEP
(40%), com ênfase na percepção de ações e sentimentos do(s) personagem(s).
Os leitores “médios”, por sua vez, focalizaram tanto internamente, quanto
na comparação com os outros participantes, os aspectos que demonstram maior
envolvimento pessoal, destacando as categorias EEP (50%), IPE (30%) e EEL (50%).
Já os leitores “mais experientes” registraram os maiores percentuais
comparativos nas categorias que expressam maior aproximação com o texto - EPC
(28,8%) e PAT (32,2%), e internamente, ao contrário, os maiores percentuais foram nas
categorias EEP (40,7%) e EEL (37,1%) que demonstram maior envolvimento pessoal
com a leitura.
Devemos lembrar que apesar de a maioria dos participantes do Grupo P
serem formados em Letras (62,1%), ainda há um grande percentual de participantes
desse grupo que são de outras áreas de atuação. Essa diferença na formação pode
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Os números em negrito referem-se aos maiores percentuais na comparação entre os três níveis de experiência de
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justificar um maior envolvimento pessoal e uma menor preocupação com os aspectos
linguísticos e formais, mais recorrentes entre os graduados em Letras.
Finalmente, na Tabela 4.5 é apresentado o resultado geral dos participantes:
Categorias
EPC
PAT
EPE
EEP
IPE
EEL

Sua experiência atual de leitura
Menos
Médio
Mais
experiente
experiente
14,3
27,4
34,877
30,4
14,3
36,8
26,1
33,3
34
34,8
33,3
35,8
19,6
17,9
28,6
37
38,1
44,3

Tabela 4.5: Categorias e experiência de leitura – Quadro geral

Apesar de a diferença entre os grupos não ser tão óbvia, os participantes
identificados como mais experientes foram os que apresentaram em suas respostas uma
complexidade maior de categorias, ou seja, o leitor mais experiente parece ter atingido
níveis de percepção diferentes do texto, desde a observação da forma até o
envolvimento emocional.

Os participantes que afirmaram ter mais experiência de

leitura também parecem ter se envolvido mais na leitura, já que na análise das respostas
foi possível identificar um número maior de ocorrências principalmente na Categoria 6,
que descreve a “Expressão da emoção do leitor”.
Os participantes classificados como menos experientes e médios
apresentaram uma percepção mais limitada e em suas respostas foi possível identificar
menor variedade de categorias. Houve grande concentração de categorias dos
participantes classificados como menos experientes nas respostas ligadas à percepção do
texto e aspectos cognitivos referentes à leitura, evidenciando talvez uma dificuldade
desse grupo em ir além do texto como objeto formal.
4.2. Discussão
O propósito desta seção é discutir os resultados apresentados à luz da base
teórica proposta e visando responder aos questionamentos propostos.
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4.2.1. Discussão à luz da CEL
Conforme apresentado na Seção 2.1 desta tese, desenvolveu-se nesta
pesquisa uma abordagem da literatura que se distancia das propostas hermenêuticas
tradicionais e que busca entender o funcionamento do sistema LITERATURA através
da observação empírica das ações de seus agentes. Essa proposta se sintetiza na
chamada CEL, Ciência Empírica da Literatura, e suas fundamentação teórica e
orientações metodológicas foram priorizadas. Foram focalizadas as ações de leitores
reais, que puderam ser observadas através da aplicação dos instrumentos em meios
presenciais e virtuais. Através do discurso dos participantes, que descreveram sua
apreciação da leitura do fragmento de obras literárias, foi possível interpretar,
categorizar e

analisar suas impressões pós-leitura. Tais procedimentos definiram,

portanto, a utilização de uma abordagem empírica.
Destacam-se entre as discussões propostas no Capítulo 2, questões como
literariedade e foregrounding (cf.

Seções 2.1.3 e 2.1.4), consideradas no

desenvolvimento desse estudo. A categorização e análise dos dados evidenciou que
foram os próprios leitores que definiram os trechos e aspectos dos fragmentos das obras
literárias que chamaram sua atenção. Observou-se que a literariedade está presente tanto
nos aspectos formais inerentes ao texto, quanto na capacidade do leitor em perceber e
avaliar esses traços e atribuir valor à obra (cf. MIALL, 2006).
A questão do estranhamento, ou foregrounding, onde os desvios linguísticos
ampliam a experiência estética do leitor, também foi observada neste estudo, pois está
presente na interação entre o leitor e o texto. Dependendo do nível de foregrounding o
leitor se afasta ou se aproxima mais do texto. Nas apreciações sobre a leitura do
fragmento, alguns participantes afirmaram sua dificuldade na leitura, desvinculando-a,
entretanto, da compreensão linguística (cf. Anexo 11: VAR04; VAR122; VAR123). Em
suas respostas entende-se, portanto, que a maior dificuldade está ligada a algo que não
depende da proficiência no idioma, mas ao padrão específico do texto lido, que não faz
parte da rotina ou da preferência de leitura dos participantes, ou pelo fato de ser apenas
um fragmento, conforme afirmaram (cf. Anexo 11: VAR36; VAR40; VAR70;
VAR122).
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4.2.2. Observações sobre a função das emoções na experiência literária
Uma das contribuições desse estudo diz respeito à questão das emoções e de
como elas podem estar presentes na leitura literária. Através da análise de conteúdo foi
possível verificar uma gradação nas respostas dadas pelos participantes, que variavam
entre aquelas cujo foco eram os aspectos cognitivos da leitura (nas categorias EPC, PAT
e EPE) crescendo em envolvimento pessoal do leitor demonstrado mais amplamente nas
categorias EEP, IPE e EEL (cf. Seção 4.5).
Tal resultado reafirma as teorias sobre a emoção discutidas no Capítulo 2.
Observou-se através da análise das respostas dadas pelos participantes que uma
apreciação puramente cognitiva, ou puramente emocional não é recorrente, não havendo
portanto a primazia de uma ou de outra. Também verificou-se que as emoções na
recepção literária podem se estabelecer através do reconhecimento de aspectos que têm
algum significado para o leitor, quer seja ele inato ou construído socialmente (cf. Seção
2.2.5). Um exemplo claro é expresso através da categoria IPE, que diz respeito à
identificação com o(s) personagem (s) e onde em vários momentos os participantes
colocam os sentimentos gerados ou expostos através dessa identificação.
Também coloca-se a questão de que a atividade de leitura, assim como
outras atividades, apresenta consequências emocionais (cf. Seção 2.2.6) que resultam na
formação de mapas neurais. Esses mapas não são construídos somente a partir das
reações a estímulos externos. Verificamos que a leitura oferece ao leitor a possibilidade
de criar tais estímulos através de imagens mentais relacionadas à atividade de leitura, e
isso se evidencia também na categoria IPE (cf. Anexo 11: VAR02; VAR07; VAR29). A
análise das respostas dos leitores demonstra que a experiência literária não se restringe à
interpretação, mas ao que os teóricos colocam como teoria comunicativa das emoções,
onde existe uma expectativa do leitor em interagir com o texto e transmitir o estado
emocional por ele proporcionado.
4.2.3. Sobre a formação das categorias
A etapa de categorização e análise da apreciação dos textos com base nas
respostas apresentadas pelo grupo foi essencial a este estudo. Diversas discussões
apresentam contribuições para pesquisa empírica sobre a apreciação literária e também
para a identificação das diferentes relações estabelecidas entre leitor e texto literário
quando a leitura é feita em língua materna e em língua estrangeira. Alguns aspectos
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destacados, além de responderem aos questionamentos propostos para esta tese, também
trouxeram informações enriquecedoras.
Na análise de conteúdo, durante a etapa de interpretação e categorização dos
dados, foi possível identificar aspectos discursivos que permitiram a formação das
categorias utilizadas na análise da descrição sobre a apreciação da leitura, o que
confirma ser possível identificar categorias no discurso dos participantes que sugerem o
tipo de relação e reação à leitura literária.
A análise de conteúdo das respostas dos participantes demonstrou, em
relação à questão sobre o tipo e a frequência das categorias apresentadas, alguns
aspectos importantes. Inicialmente foi possível reconhecer seis categorias distintas, que
sugerem uma gradação entre uma maior ou menor apreciação afetiva do texto, com
categorias mais ligadas à percepção de aspectos formais entendidas como mais focadas
no aspecto cognitivo, e categorias onde houve uma maior preocupação com a descrição
de aspectos emocionais, seja do(s) personagem(s), ou do próprio leitor, que mostrou
identificar-se com os acontecimentos ou com outros elementos. É importante ressaltar
que as categorias identificadas foram as mesmas na análise das respostas dadas pelos
participantes do Grupo I e pelos do Grupo P.
Ainda sobre a questão da variedade nas categorias identificadas, muitos dos
participantes exploraram o texto de forma mais complexa, sendo possível identificar na
resposta de vários leitores um maior número de categorias. Foram raros os casos onde
no discurso do participante identificou-se somente uma categoria, demonstrando que a
interação com o texto se faz de uma forma mais complexa, não havendo (cf. Seção 5.2)
na maioria dos casos uma tendência à descrição de aspectos cognitivos ou uma
apreciação mais focada no emocional. Mesmo os leitores que apresentaram níveis mais
baixos de proficiência em inglês ou os que disseram ter menos experiência de leitura
demonstraram em sua apreciação um equilíbrio entre os aspectos cognitivos e
emocionais nas categorias identificadas em seu discurso.
Além disso, dentre os desdobramentos das questões de pesquisa, buscou-se
verificar a diferença entre o tipo e a frequência de categorias apresentadas após a leitura
do texto original e do traduzido. Através da análise, foi possível verificar uma maior
frequência de categorias nas respostas dadas pelos participantes que leram o texto em
inglês do que nas respostas dos participantes que leram o texto em português. A
expectativa era a de que os leitores pudessem interagir mais intensamente com os
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fragmentos em língua materna, visto que para estes não deveria haver dificuldade
linguística.
Alguns fatores podem oferecer possíveis respostas a essa questão. É
possível inferir, por exemplo, que leitores que tiveram contato com o texto em língua
inglesa parecem ter dispensado mais atenção à leitura. Possivelmente por se tratar de
um código que não dominavam totalmente, talvez o processamento da leitura tenha sido
mais demorado. Ao terem sido questionados sobre a dificuldade na leitura do trecho,
muitos destes participantes declararam diversos tipos de dificuldade referentes ao
conhecimento da língua, como vocabulário, contextualização dos fatos narrados e
reconhecimento da obra de onde o trecho foi retirado. Essa questão remete à Seção 5.1.
O prolongamento da experiência estética que se dá através do estranhamento em relação
à língua pode ter contribuído para prolongar a percepção e assim ampliar a apreciação
da leitura. Interessante notar-se que nas respostas dos participantes que leram o trecho
em língua portuguesa (Grupo P), o mesmo não ocorreu. Ou seja, na leitura do trecho em
língua materna, onde era de se esperar maior diversidade de reações à leitura, o
percentual de categorias, ao invés de aumentar, diminuiu visivelmente.
Ao serem questionados sobre suas dificuldades na leitura, muitos
participantes do Grupo P disseram não ter tido dificuldades na leitura. Tal fato permite a
conjectura de que talvez os participantes que leram o texto em língua materna tenham se
envolvido menos com a leitura. Ou seja, parecem ter feito uma leitura mais superficial
do texto do que aquela dos leitores que leram os mesmos trechos em língua estrangeira.
É possível que o fato de dominarem a língua tivesse dado suficiente confiança a eles
para uma leitura mais ráida e superficial, pois parecem não ter tido desafios que os
levassem a um maior estranhamento e que causassem o prolongamento da experiência
estética.
Nas considerações sobre as categorias identificadas nas respostas do Grupo
P, deve-se destacar que, como exposto no perfil do grupo (cf. Seção 4.1.2), 37,9% dos
participantes são oriundos de diversas áreas de formação, e talvez não tenham lido o
texto com a mesma atenção e interesse demonstrado pelo Grupo I, que contou com
92,8% de participantes do curso de Letras.
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4.2.4. A influência da experiência de leitura
A aferição da experiência de leitura dos participantes foi feita com base na
descrição de hábitos de preferências dos mesmos em relação à leitura por prazer ou para
estudo. Curiosamente, a análise dos resultados apresentados revelou resultados que
contrariaram a expectativa desse estudo. A maioria dos participantes do Grupo I que
realizou o teste de nivelamento (níveis intermediário e avançado) se classificou como
“menos experiente”. Por outro lado, os que se classificaram com nível básico se
posicionaram como “mais experiente” em relação à leitura. Tal contradição pode
demonstrar que a experiência de leitura não está presa a aspectos puramente cognitivos.
As dificuldades apresentadas no teste de proficiência, portanto, não seriam um
obstáculo à experiência estética.

Uma prova disto é que mesmo leitores que se

classificaram como menos experientes expressaram em sua apreciação à leitura aspectos
ligados ao que pode ser interpretado como uma reação emocional ao texto.
O que foi possível constatar, entretanto, é que os leitores mais experientes
efetivamente apresentaram um maior número de categorias. Tal fato pode evidenciar
que esse grupo interagiu mais intensamente com o texto. Este padrão se deu tanto para o
Grupo I quanto para o Grupo P, conforme demonstrado nas Tabelas 4.3, 4.4 e 4.5.
Por outro lado, isso não é uma regra e também houve ocorrência de leitores
que se classificaram como experientes, mas que não apresentaram uma leitura mais
profunda dos trechos propostos. Dentre as possíveis causas considera-se talvez um
distanciamento do leitor em relação ao fragmento escolhido, a falta de interesse ou
pouca relevância da atividade realizada (pesquisa) para o participante.
4.2.5. A influência do nível de proficiência no idioma estrangeiro
Assim como na questão anterior, observou-se através da análise dos dados
que, de uma forma geral, os leitores que leram o texto em língua estrangeira avaliados
como de nível avançado exploraram melhor os diversos aspectos da leitura do trecho,
registrado através do maior número de categorias identificadas nas respostas desse
grupo. Contudo também houve ocorrência de leitores do nível básico que reagiram à
leitura de uma forma mais profunda, apresentando maior ocorrência de categorias em
suas respostas. Este resultado confirma o fato de que a competência linguística do leitor
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não impede que ele interprete o texto, e, neste caso, reaja afetivamente ao mesmo (cf.
Seção 2.3.2).
Outro fator digno de nota é que os leitores que foram nivelados como
avançados apresentaram um percentual maior de respostas na categoria de foco às
impressões/emoções do leitor (EEL), demonstrando que, mesmo que a proficiência
linguística não seja um fator que impeça a construção do sentido e reação afetiva do
leitor, ela influencia no sentido que leitores mais proficientes apresentam maior
envolvimento afetivo vivenciando a experiência da leitura de forma mais ampla.
Pelo exposto, observa-se a possibilidade de desdobramentos que poderão vir
a fornecer mais insumos empíricos para uma reflexão e amadurecimento das posturas e
práticas de profissionais engajados na melhoria dos níveis de letramento, no incentivo à
leitura de jovens e, sobretudo, na formação de profissionais da área de ensino.
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5.

CONCLUSÃO

A origem dessa tese se deve aos questionamentos sobre a possibilidade da
existência de “prazeres múltiplos” quando da leitura, ou se, como relata Fialho (2005),
eles são realmente essenciais à experiência literária. Para contribuir com uma reflexão
acerca dessa questão e ao mesmo tempo buscar dados empíricos que sustentassem as
afirmações, desenvolveu-se o presente estudo.
Inicialmente discutiu-se aqui a conhecida “crise da leitura”, apresentando-se
dados que avaliam a atuação de alunos brasileiros quando testados com relação à leitura
e esses dados foram cotejados com o que ocorre em outros países. A incapacidade de
atingir os padrões almejados poderia vir a ser um impedimento para o aluno brasileiro
experienciar os “prazeres múltiplos” a que a epígrafe dessa tese se refere?
Voltou-se, então, a discussão para as estratégias de ensino da literatura nas
escolas, que, segundo alguns estudos (cf. FIALHO, 2005; MIALL, 1996; 2006),
costumam afastar o aluno do prazer da leitura, já que essas estratégias tendem a teorizar
a literatura ao invés de “letrar literariamente”, ou seja, não se voltam para a experiência
e o prazer que a leitura pode oferecer.

Foram essas discussões iniciais que

possibilitaram um ponto de partida para o presente estudo.
A partir do discurso de leitores buscou-se, então, analisar a experiência de
leitura. Para tanto, a proposta inter/trans/multidisciplinar da Linguística Aplicada se fez
adequada. Pôde-se aqui reunir diferentes campos de estudo para viabilizar uma pesquisa
que necessitava de pressupostos teóricos da linguística, da psicologia, da neurociência, e
da teoria literária para investigar o que se entendeu ser uma questão de linguagem
dentro de um espaço social específico. Planejou-se, assim, uma pesquisa empírica para
investigar as relações e reações que se constroem após a leitura de trechos literários em
língua materna e em língua estrangeira.
A primeira base teórica apresentada foi a da Ciência Empírica da Literatura
(CEL), que busca descrever e explicar aspectos psicológicos e sociais referentes ao
sistema LITERATURA e às ações de seus agentes. Seguindo as orientações de
cientistas empíricos da literatura, as questões referentes à literatura deixam de se limitar
à abordagem hermenêutica tradicional e passam a ser tratadas com métodos e
instrumentos das Ciências Sociais. Assim, o foco aqui não foi o estudo de textos
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literários (fragmentos), mas a apreciação dos mesmos por agentes do sistema
LITERATURA, neste caso, o grupo de leitores que participaram deste estudo. Através
de seus relatos pós-leitura, foi possível identificar e categorizar suas reações,
submetendo-as à abordagens qualitativas e quantitativas de análise.
Para estudar as reações ao texto, recorreu-se também às teorias da emoção.
Para contextualizar os estudos, traçou-se inicialmente um panorama histórico e
levantaram-se diferentes definições e correntes teóricas. Com efeito, buscou-se discutir
o papel das emoções como parte da evolução humana e sua importância para o ensino.
Isso posto, ficou claro que a emoção desempenha um papel essencial nas atividades
humanas, e, portanto, deve estar presente também no ensino de leitura. Segundo Miall
(2006), a literatura não se restringe a uma atividade de interpretação. De fato, a partir
dos resultados empíricos encontrados, pode-se concluir que uma abordagem cognitiva
ao ensino da literatura não é suficiente para uma experiência prazerosa. O que se notou
quando da análise dos dados foi que somente a compreensão do conteúdo do texto não
leva ao prazer. Esse se dá quando ocorre uma identificação pessoal do leitor, mesmo
que se inicie nos aspectos linguísticos e formais do texto, mas que o levam a
experimentar diferentes emoções (cf. Seção 2.2.6).
Ainda sobre a fundamentação teórica desse estudo, foi discutida a questão
da leitura. Primeiramente definiu-se uma opção por uma compreensão da leitura que se
integra à proposta desta tese, definindo-a como um sistema adaptativo e complexo cuja
aprendizagem não implica somente a aquisição de formas linguísticas, mas a constante
adaptação dos recursos linguísticos para formar sentido em resposta ao que demanda
uma situação comunicativa, que também está sujeita à adaptabilidade dos leitores (cf.
FRANCO, 2011, p. 40). Assim como no sistema LITERATURA proposto pela CEL, a
complexidade do ato de ler está atrelada a múltiplos agentes (leitor, autor, texto,
contexto social, contexto histórico, contexto linguístico, conhecimento de mundo,
frustrações, expectativas, crenças, etc.) que se inter-relacionam (cf. Seção 2.4.1).
Ainda sobre essa questão, foram focalizados aspectos sobre a leitura em
língua estrangeira. Observou-se que há menos pesquisas relacionadas à leitura em
língua estrangeira do que em língua materna. Na análise das respostas dos participantes
verificou-se que os que leram o fragmento original em inglês apresentaram mais
categorias em suas respostas do que os participantes que leram o texto em língua
materna. Assim, conclui-se que a leitura em língua estrangeira até certo ponto pode ter

134

ralentado a leitura devido ao foregrounding, prolongando a experiência estética (cf.
Seção 5.3) e aumentando as possibilidades de interação entre o leitor e o texto. Esse
achado vai de encontro às orientações de cursos de graduação em Letras com
habilitação em língua inglesa onde, devido às dificuldades linguísticas que os alunos
possam apresentar, é sugerido a eles que leiam traduções (cf. MENEZES, 2010). Os
resultados aqui obtidos apontam para o fato de que essa estratégia pedagógica pode vir a
diminuir o prazer da leitura.
Uma vez discutidos os resultados à luz dos fundamentos teóricos, avaliamse aqui os aspectos metodológicos da tese. Caracterizou-se essa pesquisa como um
estudo empírico utilizando os paradigmas particularizador e generalizador (cf. Seção
3.2), sendo, portanto, de base mista. Essa convergência de propostas metodológicas
permitiu que os dados coletados com instrumentos qualitativos, como as respostas dos
participantes que foram posteriormente categorizadas, fossem codificadas e submetidas
ao programa de análise estatística. A busca por uma interpretação quantitativa mostra
que, apesar de o objetivo principal desta pesquisa não ser o de uma generalização dos
resultados, os números apresentaram tendências que podem se tornar significativas
quando a amostra for aumentada.
Ainda sobre os procedimentos metodológicos, inicialmente deu-se
preferência à coleta presencial (cf. Seção 3.3) que, com as primeiras aplicações dos
instrumentos, mostrou-se inadequada dados o pouco tempo disponível para que os
participantes respondessem aos questionários e os problemas e limitações institucionais
encontrados. A transposição dos instrumentos para o modo virtual tornou-se mais
eficiente, prática e precisa, possibilitando, então, a viabilização da coleta. De uma
forma geral, os participantes avaliaram o instrumento positivamente, destacando apenas
como pontos negativos aspectos que foram, de fato, intencionais e necessários, ou seja,
a extensão do questionário e a ausência de elementos que identificassem as fontes e a
autoria dos fragmentos. Todos os problemas relatados no processo de elaboração dos
instrumentos para a coleta de dados de forma presencial e online poderão servir como
orientação a outros pesquisadores para que se dêem conta dos percalços do percurso de
um estudo que tem como base dados evidenciais. É importante ressaltar aqui que para a
categorização foi imprescindível a colaboração de avaliadores externos, o que garantiu
validação e maior precisão das categorias identificadas.

135

Finalmente, a análise dos dados e sua discussão contribuiram para mostrar
que o discurso dos participantes se apresentou como ferramenta essencial para que fosse
possível perceber as relações que eles estabeleceram com os textos, incluindo reações
de base afetiva que ocorreram quando da leitura dos fragmentos. A partir da apreciação
dos fragmentos, foram identificadas seis categorias: Expressão de Processos Cognitivos
(EPC); Percepção de Aspectos Textuais (PAT); Expressão de Prazer Estético (EPE);
Expressão da Emoção da Personagem (EEP); Identificação com a Personagem (IPE) e
Expressão da Emoção do Leitor (EEL). Após a identificação e codificação das
categorias foi possível transpô-las para um programa de análise estatística, verificandose não haver diferença nos tipos de categorias reconhecidas pelo grupo que leu o texto
em inglês e pelo grupo que leu o texto em língua materna. Entretanto, na leitura dos
fragmentos em língua estrangeira verificou-se a ocorrência de mais categorias. Concluise, portanto, que a leitura em língua estrangeira exigiu maior concentração do leitor,
resultando no prolongamento da experiência estética e possibilitando uma exploração
mais detalhada do texto dos pontos de vista cognitivo e afetivo.
Quanto à experiência de leitura aferida através das respostas dos
participantes sobre seus hábitos de leitura, verificou-se que talvez essa amostragem não
tenha sido suficiente para se chegar a respostas definitivas e generalizantes. Isso se
evidenciou principalmente no Grupo I (os que leram o fragmento em inglês) e
participaram de um teste de nivelamento de língua inglesa. Esperava-se que os
participantes com proficiência de leitura nos níveis intermediário ou avançado
correspondessem aos com maior experiência de leitura, e vice versa, mas o que a
pesquisa revelou foi justamente o contrário. Os participantes nivelados como estando no
nível básico classificaram-se como “mais experiente” em relação à leitura. Por outro
lado, apesar de as categorias identificadas independerem do nível de proficiência em
língua inglesa, houve diferenças quanto à complexidade apresentada nos diferentes
níveis. Os participantes de nível avançado apresentaram um número maior de coocorrências, apresentando também maior incidência de repostas com reações afetivas à
leitura dos fragmentos. Assim, conclui-se que, apesar de se precisar aumentar a
amostragem para poder-se resolver algumas questões, é possível se afirmar que quanto
mais proficiente na língua estrangeira, mais o leitor interage com o texto e mais ele se
envolve emocionalmente na leitura.
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Como possíveis encaminhamentos desta tese, primeiramente propõe-se a
análise dos dados resultantes da aplicação dos questionários onde a apreciação do texto
foi feita através de uma abordagem quantitativa, o que possibilitará uma comparação
com os dados qualitativos aqui detalhados, além de uma reaplicação para se poder
entender algumas das questões surgidas a partir dessa pesquisa. Outro fator que também
se apresenta como uma importante contribuição desta pesquisa é a experiência relatada
no detalhamento metodológico. Além de oferecer a outros pesquisadores opções
diferenciadas de coleta de dados, também destaca o tratamento dado à pesquisa no
próprio espaço da universidade e as dificuldades enfrentadas pelo pesquisador nestes
contextos.
Discutidos os resultados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que a leitura
literária tanto em língua estrangeira quanto em língua materna implica “múltiplos
prazeres” e que somente a experiência, o contato, a constância dessa atividade podem
promover o envolvimento do leitor. Nesta tese demonstrou-se que, mesmo não sendo o
tipo de leitura preferida ou escolhida pelos participantes, e mesmo não identificando se
seria o fragmento parte de uma obra literária, ou qual sua autoria, a maioria os
participantes, de alguma forma, apresentou um certo envolvimento com a leitura.
Através deste estudo verifica-se que o problema da leitura não se resume a uma
incapacidade dos leitores no plano cognitivo, mas talvez à falta de estímulo e incentivo.
O desafio de uma leitura com fragmentos em língua estrangeira para os participantes
que apresentavam nível de proficiência suficiente para os ler talvez tenha sido um fator
de motivação, contrapondo-se à leitura do fragmento em língua materna, que parece ter
oferecido menos obstáculos e, por isso, levado a uma leitura mais rápida e superficial.
Deve-se, entretanto, deixar claro que, se os obstáculos forem muitos, o leitor se
desestimulará exatamente por achar o texto difícil demais.
Conclui-se esta tese destacando que o que pode vir a solucionar a “crise da
leitura” e torná-la uma atividade prazerosa para os leitores brasileiros pode estar no ato
de se “letrar literariamente” e de se “viver a literatura”, ou seja, retirar-se a ênfase
pedagógica da abordagem teórica tradicional ainda presente nos diferentes níveis de
escolaridade básica, deixando-a para discussões acadêmicas posteriores. A verdadeira
experiência literária pode ser sentida no prazer de uma roda de leitura, que não deve
ficar restrita às séries iniciais do primeiro segmento do nível fundamental, mas realizada
em todos os anos de escolaridade, na conversa com os colegas sobre a leitura, na troca
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de livros, estabelecendo relações sociais através da leitura, criando e ampliando
vínculos afetivos. É essa visão de que é necessário e possível “letrar literariamente” para
que sejam resgatados os “prazeres múltiplos” da leitura a contribuição principal desta
tese.
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PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGÜÍSTICA APLICADA

ESTUDO SOBRE LEITURA LITERÁRIA E EMOÇÃO
Este teste faz parte de um estudo sobre leitura e destina-se a conhecer seu perfil em termos de proficiência no uso
da língua inglesa. Tem fins acadêmicos e é anônimo.

PLEASE, MARK YOUR ANSWERS ON THE ANSWER SHEET. DO NOT WRITE ON THIS EXAM.

PLACEMENT TEST – Part 1

Adapted from:
http://www.vhs-aschaffenburg.de/documents/5000/Oxford_Test.pdf
http://www.egis.com.pl/upload/File/placement_test_upstream_enterprise.pdf
Accessed on: 03/05/11
Questions 1 – 5

Where can you see these notices?

For questions 1-5 mark one letter, A, B or C on your Answer Sheet.
1.

2.

3.

Please leave your room
key at Reception.

Foreign money changed
here.

AFTERNOON SHOW BEGINS
AT 2PM.

A. in a shop
B. in a hotel
C. in a taxi

A. in a library
B. in a bank
C. in a police station

A. outside a theatre
B. outside a market
C. outside a restaurant

4.

CLOSED FOR HOLIDAYS
Lessons start again on the 8th
January

A. at a travel agent’s
B. at a music school
C. at a restaurant

5.

Price per night:
£10 a tent
£5 a person

A. outside a theatre
B. outside a market
C. outside a restaurant
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Questions 6 – 10



In this section you must choose the word which best fits each space in the text below.
For questions 6 to 10 mark one letter, A, B or C on your Answer Sheet.

SCOTLAND
Scotland is the North part of the island of Great Britain. The Atlantic Ocean is on the west and the North Sea on the east.
Some people (6) …………… Scotland speak a different language called Gaelic. There are (7) ………………. Five million people in
Scotland, and Edinburgh is (8) ………………. Most famous city.
Scotland has many mountains: the highest one is called ‘Ben Nevis’. In the south of Scotland, there are a lot of sheep. A
long time ago, there (9) ……………. many forests, but now there are only a (10) ……………… .
Scotland is only a small country, but it is quite beautiful.
6

A on

B

in

C

at

7

A about

B

between

C

among

8

A his

B

your

C

its

9

A is

B

were

C

was

10

A few

B

little

C

lot

Questions 11 – 20



In this section you must choose the word which best fits each space in the text below.
For questions 11 to 20 mark one letter, A, B C or D on your Answer Sheet.

Alice Guy Blaché
Alice Guy Blaché was the first female film director. She first became involved in cinema whist working for the Gaumont
Film Company in the late 1890s. This was a period of great change in the cinema and Alice was the first to use new
inventions, (11) ……………. Sound and colour.
In 1907 Alice (12) …………. to New York where she started her own film company. She was (13) ……………. successful, but,
when Hollywood became the centre of the film world, the best days of the independent New York film companies were
(14) ……………. . When Alice died in 1968, hardly anybody (15) ………… her name.

11

A bringing

B

including

C

containing

D

supporting

12

A moved

B

ran

C

entered

D transported

13

A next

B

once

C

immediately

D

recently

14

A after

B

down

C

behind

D

over

15

A remembered

B

realised

C

reminded

D

repeated
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UFOs - do they exist?
UFO is short for “unidentified flying object”. UFOs are popularly known as flying saucers, (16) ………….. that is often the (17)
………….. they are reported to be. The (18) ………….. “flying saucers” were seen in 1947 by an American pilot, but experts
who studied his claim decided that it had been a trick of the light.
Even people experienced at watching the sky, (19) …………… as pilots, report seeing UFOs. In 1978 a pilot reported a
collection of UFOs off the coast of New Zealand. A television (20) ……………….. went up with the pilot and filmed the UFOs.
Scientists studying this phenomenon later discovered that in this case they were simply lights on boats out fishing.

16

A because

B

therefore

C

although

D

so

17

A look

B

shape

C

size

D type

18

A last

B

next

C

first

D

oldest

19

A like

B

that

C

so

D

such

20

A cameraman

B

director

C

actor

D

announcer

D

to write

D

to looking

D

go

D

Apart

D

denied

Questions 21 – 40



21

In this section you must choose the word which best completes each sentence.
For questions 21 to 40 mark one letter, A, B C or D on your Answer Sheet.

The teacher encouraged her students …………………………………. To an English pen-friend.
A should write

22

for looking

C

to look

B

come

C

end

B

Other

C

Besides

B

complained

C

blamed

As I had missed the history lesson, my friend went ………………………….. the homework with me.
A by

27

B

She ……………………….. her neighbor’s children for the broken window.
A accused

26

wrote

………………………….. from Michael, all the group arrived on time.
A Except

25

C

Shirley enjoy science lessons, but all her experiments seem to …………………….. wrong.
A turn

24

write

They spent a lot of time ……………………………….. at the pictures in the museum.
A looking

23

B

B

after

C

over

D

on

D

case

Whether she’s a good actress or not is a ……………………………………. of opinion.
A matter

B

subject

C

point
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28

The decorated roof of the ancient palace was ……………………………… up by four for thin columns.
A built

29

fit

B

doesn’t have

D

hasn’t got

D

wipe

D

divide

D

under

C

needn’t

B

clear

C

do

B

oppose

C

disagree

B

before

C

within

B

another

C

an

D

a lot of

B

to move

C

to be moving

D

moving

B

input

C

upkeep

D

intake

B

part

C

shadow

D

touch

B

mention

C

remark

D

tell

lay

D

centred

over

D

through

James was not sure exactly where his best interests …………………………….. .
A stood

40

D

Why didn’t you …………………………….. that you were feeling ill?
A advise

39

like

I thought there was a ……………………………. of jealousy in his reaction to my good fortune.
A piece

38

C

It can be a good idea for people who lead an active life to increase their ……………………………. of vitamins.
A upturn

37

suit

Have you considered ………………………… to London?
A move

36

B

The newspaper report contained …………………………... important information.
A many

35

supported

This product must be eaten ………………………… two days of purchase.
A by

34

D

Although our opinions on many things ………………………., we’re good friends.
A differ

33

held

If you make a mistake when you are writing, just …………………….. it out with your pen.
A cross

32

C

This form …………………………….. handed in until the end of the week.
A doesn’t need

31

carried

Would it ………………………….. you if we came on Thursday?
A agree

30

B

B

rested

C

He’s still getting …………………………. The shock of losing his job.
A across

B

by

C
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da língua inglesa. Tem fins acadêmicos e é anônimo.
PLEASE MARK YOUR ANSWERS ON THE ANSWER SHEET. DO NOT WRITE ON THIS EXAM.

PLACEMENT TEST – Part 2
Adapted from:
http://www.vhs-aschaffenburg.de/documents/5000/Oxford_Test.pdf
http://www.egis.com.pl/upload/File/placement_test_upstream_enterprise.pdf
Accessed on: 03/05/11

Questions 41 – 50
• In this section you must choose the word or phrase which best fits each space in the texts.
• For questions 41 to 50, mark one letter A, B, C or D on your Answer Sheet.

The tallest buildings - SKYSCRAPERS
Nowadays, skyscrapers can be found in most major cities of the world. A building which was many (41) ……………….. high
was first called a skyscraper in the United States at the end of the 19th century, and New York has perhaps the (42)
……………….. skyscraper of them all, the Empire State Building. The (43) ……………….. beneath the streets of New York is
rock, (44) ……………….. enough to take the heaviest load without sinking, and is therefore well-suited to bearing the (45)
……………….. of tall buildings.

41

A stages

B steps

C storeys

D levels

42

A first-rate

B top-class

C well-built

D best-known

43

A dirt

B field

C ground

D soil

44

A hard

B stiff

C forceful

D powerful

45

A weight

B height

C size

D scale

46

A earning

B work

C income

D job
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SCRABBLE
Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to the 1930s in the USA,
when Alfred Butts, an architect, found himself out of (46) ……………….. . He decided that there was a (47)
………………. for a board game based on words and (48) ………………. To design one. Eventually he made a (49)
………………. from it, in spite of the fact that his original (50) ………………. was only three cents a game.

47

A market

B purchase

C commerce

D sale

48

A took up

B set out

C made for

D got round

49

A wealth

B fund

C cash

D fortune

50

A receipt

B benefit

C profit

D allowance

Questions 51 – 60
• In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence.
• For questions 51 to 60, mark one letter A, B, C or D on your Answer Sheet.

51 Roger’s manager ................... to make him stay late if he hadn’t finished the work.
A insisted

B warned

C threatened

D announced

52 By the time he has finished his week’s work, John has hardly ................... energy left for the weekend.
A any

B much

C no

D same

53 As the game .................... to a close, disappointed spectators started to leave.
A led

B neared

C approached

D drew

54 I don’t remember .................... the front door when I left home this morning.
A to lock

B locking

C locked

D to have locked

55 I .................... to other people borrowing my books: they always forget to return them.
A disagree

B avoid

C dislike

D object

56 Andrew’s attempts to get into the swimming team have not .................... with much success.
A associated

B concluded

C joined

D met

57 Although Harry had obviously read the newspaper article carefully, he didn’t seem to have .............. the main
point.
A grasped

B clutched

C clasped

D gripped

58 A lot of the views put forward in the documentary were open to .................... .
A enquiry

B query

C question

D wonder
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59 The new college .................... for the needs of students with a variety of learning backgrounds.
A deals

B supplies

C furnishes

D caters

60 I find the times of English meals very strange – I’m not used ..................... dinner at 6pm.
A to have



B to having

C having

D have

For questions 61-70, read the texts below and choose the correct answer. Mark one letter A, B, C or D on
your Answer Sheet.
TEXT A

Greetings from Beijing. Liz and I have (61) ……….. in China for a week now. We’ve already visited (62) ………………. of
interesting places but there’s so much we haven’t seen (63) …………….. . Yesterday we (64) …………………to the Summer
Palace (65) …………… is one of the most famous royal gardens in the (66) ………………. . It is located just outside Beijing and it’s
really amazing. It’s also very well-preserved, so (67) ……………… can see many of its beautiful features. Well, I (68) ……………….
go and get some rest now. Tomorrow we’re visiting (69) ……………. city, so we have to get up early.
See you (70) ……………… a week.
All the best,
Anna

61

A gone

B been

C arrived

D come

62

A much

B few

C a little

D a lot

63

A just

B already

C yet

D never

64

A went

B saw

C got

D left

65

A where

B who

C whose

D which

66

A world

B globe

C continent

D countryside

67

A guests

B visitors

C strangers

D neighbours

68

A prefer

B need

C had better

D want

69

A next

B other

C new

D another

70

A for

B in

C after

D behind
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TEXT B

According to a recent survey, technology has influenced our lives in various ways. (71)…………., more and more people have
become “couch potatoes” (72) …………… of spending more time watching TV (73) ……….. being with their family or friends. A
great number of people (74) …………. to use the Internet every day not only for professional reasons but also to keep in (75)
………………. with friends and relatives. (76) …………. , the majority of the people who were interviewed do not believe that
books will eventually be (77) ……………… by the net. Some people claim that (78) …………….. changes technology has brought
are negative (79) ………….. it hasn’t managed to bring us closer.(80) ………………. , others argue that things may be different
but not necessarily worse since change is part of life.

71

A Besides

B What is more

C All in all

D For example

72

A due

B as a result

C in addition

D so that

73

A than

B to

C from

D either

74

A say

B are said

C said

D were said

75

A contact

B connection

C touch

D pace

76

A Despite

B However

C Although

D In spite

77

A exchanged

B removed

C overtaken

D replaced

78

A more

B the more

C most

D the most

79

A but

B still

C as

D also

80

A Nevertheless

B Regardless

C Anyway

D Similarly

162

Anexo 3:
Teste de nivelamento 2 Adaptado/Presencial
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA

Este teste faz parte de um estudo sobre leitura e destina-se a conhecer seu perfil em termos de proficiência no uso
da língua inglesa. Tem fins acadêmicos e é anônimo.
USE ONLY THE ANSWER SHEET TO MARK YOUR ANSWERS

PLACEMENT TEST
Questions 1 – 5

Where can you see these notices?

For questions 1-5 mark one letter, A, B or C on your Answer Sheet.

Please leave your room
key at Reception.

1.

A. in a shop
B. in a hotel
C. in a taxi

2.

Foreign money changed
here.

A. in a library
B. in a bank
C. in a police station

3.

AFTERNOON SHOW BEGINS
AT 2PM.

A. outside a theatre
B. outside a market
C. outside a restaurant

4.

CLOSED FOR HOLIDAYS
Lessons start again on the 8th
January

A. at a travel agent’s
B. at a music school
C. at a restaurant

5.

Price per night:
£10 a tent
£5 a person

A. at a cinema
B. in a hotel
C. on a camp-site
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Questions 6 – 10

In this section you must choose the word which best fits each space in the text below.

For questions 6 to 10 mark one letter, A, B or C on your Answer Sheet.

SCOTLAND
Scotland is the North part of the island of Great Britain. The Atlantic Ocean is on the west and the North Sea on the east.
Some people (6) …………… Scotland speak a different language called Gaelic. There are (7) ………………. five million people in
Scotland, and Edinburgh is (8) ………………. most famous city.
Scotland has many mountains: the highest one is called ‘Ben Nevis’. In the south of Scotland, there are a lot of sheep. A
long time ago, there (9) ……………. many forests, but now there are only a (10) ……………… .

6

A on

B

in

C

at

7

A about

B

between

C

among

8

A his

B

your

C

its

9

A is

B

were

C

was

10

A few

B

little

C

lot

Questions 11 – 20



In this section you must choose the word which best fits each space in the text below.
For questions 11 to 20 mark one letter, A, B C or D on your Answer Sheet.

Alice Guy Blaché
Alice Guy Blaché was the first female film director. She first became involved in cinema whist working for the Gaumont
Film Company in the late 1890s. This was a period of great change in the cinema and Alice was the first to use new
inventions, (11) ……………. Sound and colour.
In 1907 Alice (12) …………. to New York where she started her own film company. She was (13) ……………. successful, but,
when Hollywood became the centre of the film world, the best days of the independent New York film companies were
(14) ……………. . When Alice died in 1968, hardly anybody (15) ………… her name.

11

A bringing

B

including

C

containing

D

supporting

12

A moved

B

ran

C

entered

D transported

13

A next

B

once

C

immediately

D

recently

14

A after

B

down

C

behind

D

over

15

A remembered

B

realised

C

reminded

D

repeated
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UFOs - do they exist?
UFO is short for “unidentified flying object”. UFOs are popularly known as flying saucers, (16) ………….. that is often the
(17) ………….. they are reported to be. The (18) ………….. “flying saucers” were seen in 1947 by an American pilot, but
experts who studied his claim decided that it had been a trick of the light.
Even people experienced at watching the sky, (19) …………… as pilots, report seeing UFOs. In 1978 a pilot reported a
collection of UFOs off the coast of New Zealand. A television (20) ……………….. went up with the pilot and filmed the
UFOs. Scientists studying this phenomenon later discovered that in this case they were simply lights on boats out
fishing.

16

A because

B

therefore

C

although

D

so

17

A look

B

shape

C

size

D type

18

A last

B

next

C

first

D

oldest

19

A like

B

that

C

so

D

such

20

A cameraman

B

director

C

actor

D

announcer

D

to write

D

to looking

D

go

Besides

D

Apart

blamed

D

denied

Questions 21 – 40



21

In this section you must choose the word which best completes each sentence.
For questions 21 to 40 mark one letter, A, B C or D on your Answer Sheet.

The teacher encouraged her students …………………………………. to an English pen-friend.
A should write

22

B

B

for looking

C

to look

B

come

C

end

………………………….. from Michael, all the group arrived on time.
A Except

25

wrote

Shirley enjoys science lessons, but all her experiments seem to …………………….. wrong.
A turn

24

C

They spent a lot of time ……………………………….. at the pictures in the museum.
A looking

23

write

B

Other

C

She ……………………….. her neighbor’s children for the broken window.
A accused

B

complained

C
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As I had missed the history lesson, my friend went ………………………….. the homework with me.
A by

27

carried

C

held

D

supported

B

suit

C

like

D

fit

B

doesn’t have

C

needn’t

D

hasn’t got

B

clear

D

wipe

C

do

B

oppose

C

disagree

D

divide

B

before

C

within

D

under

B

another

C

an

D

a lot of

B

to move

C

to be moving D

moving

B

input

C

upkeep

D

intake

B

part

C

shadow

D

touch

B

mention

C

remark

D

tell

James was not sure exactly where his best interests …………………………….. .
A stood

40

B

Why didn’t you …………………………….. that you were feeling ill?
A advise

39

case

I thought there was a ……………………………. of jealousy in his reaction to my good fortune.
A piece

38

D

It can be a good idea for people who lead an active life to increase their ……………………………. of vitamins.
A upturn

37

point

Have you considered ………………………… to London?
A move

36

C

The newspaper report contained …………………………... important information.
A many

35

subject

This product must be eaten ………………………… two days of purchase.
A by

34

B

Although our opinions on many things ………………………., we’re good friends.
A differ

33

on

If you make a mistake when you are writing, just …………………….. it out with your pen.
A cross

32

D

This form …………………………….. handed in until the end of the week.
A doesn’t need

31

over

Would it ………………………….. you if we came on Thursday?
A agree

30

C

The decorated roof of the ancient palace was ……………………………… up by four for thin columns.
A built

29

after

Whether she’s a good actress or not is a ……………………………………. of opinion.
A matter

28

B

B

rested

C

lay

D

centred

C

over

D

through

He’s still getting …………………………. The shock of losing his job.
A across

B

by
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Questions 41 – 50

• In this section you must choose the word or phrase which best fits each space in the texts.
• For questions 41 to 50, mark one letter A, B, C or D on your Answer Sheet.

The tallest buildings - SKYSCRAPERS
Nowadays, skyscrapers can be found in most major cities of the world. A building which was many (41) ……………….. high
was first called a skyscraper in the United States at the end of the 19th century, and New York has perhaps the (42)
……………….. skyscraper of them all, the Empire State Building. The (43) ……………….. beneath the streets of New York is
rock, (44) ……………….. enough to take the heaviest load without sinking, and is therefore well-suited to bearing the (45)
……………….. of tall buildings.

41

A stages

B steps

C storeys

D levels

42

A first-rate

B top-class

C well-built

D best-known

43

A dirt

B field

C ground

D soil

44

A hard

B stiff

C forceful

D powerful

45

A weight

B height

C size

D scale

46

A earning

B work

C income

D job

SCRABBLE
Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to the 1930s in the USA,
when Alfred Butts, an architect, found himself out of (46) ……………….. . He decided that there was a (47)
………………. for a board game based on words and (48) ………………. To design one. Eventually he made a (49)
………………. from it, in spite of the fact that his original (50) ………………. was only three cents a game.

47

A market

B purchase

C commerce

D sale

48

A took up

B set out

C made for

D got round

49

A wealth

B fund

C cash

D fortune

50

A receipt

B benefit

C profit

D allowance

Obrigada pela sua colaboração.
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Folha de Respostas
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA

GROUP: ..................
PT .....................

ESTUDO SOBRE LEITURA LITERÁRIA

PLACEMENT TEST – ANSWER SHEET

A

B

C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B

C

D

A

B

C

D

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
A

B

C

D

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
A

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A

B

C

D

SCORE: ..................................
LEVEL: ....................................
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Anexo 5:
Teste de nivelamento
Adaptado/ Online
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QUESTIONÁRIO 1 - INGLÊS (Q1 T1 - I QUALI)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO FACULDADE DE LETRAS / PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE
LINGUÍSTICA APLICADA ESTE FORMULÁRIO ESTÁ DISPOSTO EM 5 PARTES. ESTIMA-SE O TEMPO DE
PREENCHIMENTO EM APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS. PEDIMOS QUE NOS RESPONDA INFORMANDO CASO NÃO
DESEJE PARTICIPAR DESTE ESTUDO. AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO.
*Obrigatório
PARTE 1 - TESTE
Antes de preencher o questionário para essa pesquisa, solicitamos que você faça um teste de conhecimento de
língua inglesa. Sua pontuação será enviada em alguns dias para o seu e-mail.
Questions 1 – 5
Where can you see these notices?
1. "Don't forget to leave your room key at Reception". *
in a shop
in a hotel
in a taxi
2. "Foreign money changed here". *
in a library
in a bank
in a police station
3. "Afternoon show begins at 5pm". *
outside a theater
outside a market
outside a restaurant
4. "CLOSED FOR HOLIDAYS. Lessons start again on February 1st." *
at a travel agent's
at a music school
at a restaurant
5. "Price per night: $15 a tent; $5 a person". *
at a cinema
in a hotel
on a camp site
Questions 6 - 10.
In this section you must choose the word which best fits each space in the text below.
SCOTLAND
Scotland is a country placed on the North of Great Britain. The North Sea is on the east and the Atlantic Ocean on
the west. Some people (6) …………… Scotland speak a different language called Gaelic. There are (7) ………………. five
million inhabitants in Scotland, and Edinburgh is (8) ………………. most famous city. Scotland has a lot of mountains:
the highest is called ‘Ben Nevis’. In the south of Scotland, there are many sheep. A long time ago, there (9) …………….
many forests, but nowadays there are only a (10) ……………… .
-6 *
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-7 *
-8 *
-9 *
-10 *
Questions 11 – 20
In this section you must choose the word which best fits each space in the text below.
Alice Guy Blaché
Alice Guy Blaché was the first woman to become a film director. She first got involved in cinema whist working for
the Gaumont Film Company in the end of the 1890s. This was a moment of important change in the cinema and
Alice was the first to use new inventions, (11) ……………. sound and colour. In 1907, when Alice (12) …………. to New
York, she started her own film company. She was (13) ……………. successful, but, then Hollywood became the centre
of the film world, and the glorious days of the independent New York film companies were (14) ……………. .
Unfortunately, when Alice died in 1968, hardly anyone (15) ………… her name.
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
UFOs - Do they really exist?
The term UFO is short for “unidentified flying object”. UFOs are typically known as flying saucers, (16) ………….. that
is popularly the (17) ………….. they are reported to be. The (18) ………….. “flying saucers” were seen in 1947 by an
American pilot, but experts who studied his claim decided that it had been just a trick of the light. Even those
experienced at watching the sky, (19) …………… as pilots, report seeing UFOs. In 1978 a pilot reported a collection of
UFOs off the coast of New Zealand. A television (20) ……………….. went up with the pilot and filmed the UFOs.
Scientists studying this phenomenon later discovered that in this case they were simply lights on boats out fishing.
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
Questions 21 – 40
In this section you must choose the word which best completes each sentence.
21. The teacher encouraged his pupils…………. to an American pen-friend. *
should write
write
wrote
to write
22. The group spent much time ……………………………….. at the paintings in the museum. *
looking
for looking
to look
to looking
23. Sylvia likes Chemistry lessons, but all her experiments seem to …………………….. wrong. *
turn

173

come
end
go
24. ………………………….. from Robert, all the group got there on time. *
Except
Other
Besides
Apart
25. That man ……………………….. his neighbor’s children for the broken glass. *
accused
complained
blamed
denied
26. As we had missed the math lesson, some classmates went …………….. the homework with us. *
by
after
over
on
27. Whether he’s a good actor or not is a ………………… of opinion. *
matter
subject
point
case
28. The roof of the ancient palace was ……………… up by three thin columns. *
built
carried
held
supported
29. Would it ………………………….. you if they came on Tuesday? *
agree
suit
like
fit
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30. This assignment …………………………….. handed in until the end of the month. *
doesn't need
doesn't have
needn't
hasn't got
31. If you make a mistake when you are writing, just …………………….. it out with your pen. *
cross
clear
do
wipe
32. Although their opinions on many things ………………………., they’re good friends. *
differ
oppose
disagree
divide
33. This food must be eaten ………………………… seven days of purchase. *
by
before
within
under
34. The magazine article contained …………………………... important information. *
many
another
an
a lot of
35. Have they considered ………………………… to New York? *
move
to move
to be moving
moving

36. It can be an excellent idea for people who lead an active life to increase their ……………………. of proteins. *
upturn
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input
upkeep
intake
37. We thought there was a ………………. of jealousy in her reaction to my good fortune. *
piece
part
shadow
touch
38. Why didn’t he …………………………….. that he wasn't well? *
advise
mention
remark
tell
39. John was not sure exactly where his best interests …………………………….. . *
stood
rested
lay
centred
40. I'm still getting …………………………. the shock of losing my job. *
across
by
over
through
Questions 41 – 50
In this section you must choose the word or phrase which best fits each space in the texts.
The tallest buildings – SKYSCRAPERS
Nowadays, skyscrapers can be found in most big cities of the world. A building which was many (41) ………………..
high was first called a skyscraper in the United States at the end of the 19th century, and New York probably has the
(42) ……………….. skyscraper of them all, the Empire State Building. The (43) ……………….. beneath the streets of New
York is rock, (44) ……………….. enough to take the heaviest load without sinking, and is therefore perfect to bearing
the (45) ……………….. of tall buildings.
41 *
42 *
43 *
44 *
45 *
SCRABBLE
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Scrabble is the most popular word game in the world. For its origins, we have to go back to the 1930s in the USA,
when an architect called Alfred Butts found himself out of (46) ……………….. . He decided that there was a (47)
………………. for a board game based on words and (48) ………………. to design one. Eventually he made a (49)
………………. from it, in spite of the fact that his original (50) ………………. was only three cents a game.
46 *
47 *
48 *
49 *
50 *
Tecnologia Google Docs Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais
Disponível em:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEh2LS0wdVNfQTNuLWxvRWk5S2pFQmc6MQ
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Anexo 6:
Questionário 1- T1-I QUALI
Presencial
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA

T1-I QUALI
GROUP: ..................
PT .....................

Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. Tem fins
acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e espontânea.
1. Por favor, leia o texto a seguir:

She went into the drawing-room and lighted the fire; then, picking up the cushions, one by
one, that Mary had disposed so carefully, she threw them back on to the chairs and the
couches. That made all the difference; the room came alive at once. As she was about to throw
the last one she surprised herself by suddenly hugging it to her, passionately, passionately. But
it did not put out the fire in her bosom. Oh, on the contrary!
The windows of the drawing-room opened to a balcony overlooking the garden. At the far end,
against the wall, there was a tall, slender pear tree in fullest, richest bloom; it stood perfect, as
though becalmed against the jade-green sky. Bertha couldn’t help feeling, even from this
distance, that it had not a single bud or a faded petal. Down below, in the garden beds, the red
and yellow tulips, heavy with flowers, seemed to lean upon the dusk. A grey cat, dragging its
belly, crept across the lawn, and a black one, its shadow, trailed after. The sight of them, so
intent so quick, gave Bertha a curious shiver.
“What creepy things cats are!” she stammered, and she turned away from the window and
began walking up and down…
How strong the jonquils smelled in the warm room. Too strong? Oh, no. And yet, as though
overcome, she flung down on a couch and pressed her hands to her eyes.
“I’m too happy – too happy!” she murmured.
And she seemed to see on her eyelids the lovely pear tree with its open blossoms as a symbol
of her own life.
(271 words)
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SUA AVALIAÇÃO
2. Escreva abaixo suas impressões sobre o texto que você acabou de ler. É sua opinião que
nos interessa. Pedimos que anote aqui seus pensamentos e/ou emoções que você tenha
sentido durante a leitura. Suas impressões são importantes para nós, por favor, NÃO DEIXE
EM BRANCO.

3. Você teve alguma dificuldade durante a leitura do texto? Caso sua resposta seja
afirmativa, descreva quais foram suas principais dificuldades.

180
4. Coloque um X no quadrado que se aproxima mais da sua realidade:
SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA ATUAL DE LEITURA
a) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

b) Acho divertido ler uma poesia, conto ou romance para alguma matéria da faculdade.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

c) Leio poesias, contos e romances com o intuito de entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

d) Gosto de ler poesias, contos e romances para entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

e) Leio poesias, contos e romances com frequência nas minhas horas de folga.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

f) Quando leio poesias, contos e romances fico mais alerta para aspectos da minha vida que
geralmente ignoro.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

g) Minha leitura de poesias contos e romances influencia minhas outras escolhas de leitura.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

h) As poesias, contos e romances que leio influenciam o assunto sobre o que falo.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

i) A leitura de poesias contos e romances alivia minha tensão.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

Obrigada pela sua participação!
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182

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA

T1-P QUALI
GROUP: ..................
PT .....................

Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. Tem fins
acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e espontânea.
1. Por favor, leia o texto a seguir:

Bertha passou pela sala de estar e acendeu a lareira; e então, uma a uma, atirou nas
poltronas e sofás todas as almofadas que Mary havia arrumado tão cuidadosamente. Que
diferença – a sala tomou vida imediatamente. No momento em que ia jogar a última almofada,
surpreendeu-se retendo-a contra o seu corpo e abraçando-a com paixão – com paixão. Mas o
fogo não se extinguia no seu peito. Ah, pelo contrário!
As janelas da sala se abriam para uma varanda que dava para o jardim. No extremo
oposto, contra o muro, havia uma árvore alta e esguia, em flor, luxuriantemente em flor,
perfeita como se apaziguada contra o céu de jade. Bertha não podia deixar de notar, mesmo a
distância, que não havia na árvore nem um broto por abrir, nem uma pétala esmaecida.
Embaixo, nos canteiros, tulipas amarelas e vermelhas pareciam inclinar-se sob o próprio peso
contra a penumbra da tarde. Um gato cinzento, arrastando-se pelo chão, atravessou
furtivamente o gramado, seguido por um gato negro, como se fosse a sua sombra. A passagem
dos dois gatos, tão precisa, tão rápida, provocou em Bertha um estranho arrepio.
“Gatos são coisas aflitivas!” gaguejou, e afastou-se da janela, e começou a andar de um
lado para o outro...
Como os junquilhos perfumavam a sala quente! Demais? Não, não demais. E como se
subitamente invadida por alguma coisa, Bertha atirou-se no sofá e apertou os olhos contra as
mãos.
“Eu estou feliz demais – demais!” murmurou.
E parecia ver dentro de suas pálpebras a maravilhosa árvore do jardim, completamente
em flor, como um símbolo de sua própria vida. (263 palavras)
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SUA AVALIAÇÃO
2. Escreva abaixo suas impressões sobre o texto que você acabou de ler. É sua opinião que
nos interessa. Pedimos que anote aqui seus pensamentos e/ou emoções que você tenha
sentido durante a leitura. Suas impressões são importantes para nós, por favor, NÃO DEIXE
EM BRANCO.

3. Você teve alguma dificuldade durante a leitura do texto? Caso sua resposta seja
afirmativa, descreva quais foram suas principais dificuldades.
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4. Coloque um X no quadrado que se aproxima mais da sua realidade:
SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA ATUAL DE LEITURA
a) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

b) Acho divertido ler uma poesia, conto ou romance para alguma matéria da faculdade.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

c) Leio poesias, contos e romances com o intuito de entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

d) Gosto de ler poesias, contos e romances para entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

e) Leio poesias, contos e romances com frequência nas minhas horas de folga.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

f) Quando leio poesias, contos e romances fico mais alerta para aspectos da minha vida que
geralmente ignoro.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

g) Minha leitura de poesias contos e romances influencia minhas outras escolhas de leitura.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

h) As poesias, contos e romances que leio influenciam o assunto sobre o que falo.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

i) A leitura de poesias contos e romances alivia minha tensão.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

Obrigada pela sua participação!
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Anexo 8:
Questionário 3- T2-I QUALI
Presencial
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T2-I QUALI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA

GRUPO: ..................
PARTIC.: ..................

Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. Tem fins
acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e espontânea.
1. Por favor, leia o texto a seguir:

Odd, incredible; she had never been so happy. Nothing could be slow enough; nothing last too
long. No pleasure could equal, she thought straightening the chairs, pushing in one book of the
shelf, this having done with the triumphs of youth, lost herself in the process of living, to find
it, with a shock of delight, as the sun rose, as the day sank. Many a time had she gone, at
Bourton when they were all talking, to look at the sky; or seen it between people’s shoulders
at dinner; seen it in London when she could not sleep. She walked to the window.
It held, foolish as the idea was, something of her own in it, this country sky, this sky above
Westminster. She parted the curtains; she looked. Oh, but how surprising! – in the room
opposite the old lady stared straight at her! She was going to bed. And the sky. It Will be a
solemn Sky, she had thought, it Will be a dusky Sky, turning away its check in beauty. But there
was – ashen pale, raced over quickly by tapering vast clouds. It was new to her. The wind must
have risen. She was going to bed in the room opposite. It was fascinating to watch her, moving
about, that old lady, crossing the room, coming to the window. Could she see her? It was
fascinating, with people still laughing and shouting in the drawing-room, to watch that old
woman, quite quietly, going to bed alone. She pulled the blind now. The clock began stricking.
The young man had killed himself; but she did not pity him; with the clock stricking the hour,
one, two, three, she did not pity him, with all this going on. There! The old lady had put out her
light! The whole house was dark now with this going on, she repeated, and the words came to
her, Fear no more the heat of the sun. She must go back to them. But what extraordinary
night! She felt somehow very like him – the young man who had killed himself. She felt glad
that he had done it; thrown it away while they went on living. The clock was striking. The
leaden circles dissolved in the air. But she must go back. She must assemble. She must find
Sally and Peter. And she came in from the little room.
(397 words)
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SUA AVALIAÇÃO
2. Escreva abaixo suas impressões sobre o texto que você acabou de ler. É sua opinião
que nos interessa. Pedimos que anote aqui seus pensamentos e/ou emoções que você
tenha sentido durante a leitura. Suas impressões são importantes para nós, por favor,
NÃO DEIXE EM BRANCO.

3. Você teve alguma dificuldade durante a leitura do texto? Caso sua resposta seja
afirmativa, descreva quais foram suas principais dificuldades.
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4. Coloque um X no quadrado que se aproxima mais da sua realidade:
SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA ATUAL DE LEITURA
a) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

b) Acho divertido ler uma poesia, conto ou romance para alguma matéria da faculdade.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

c) Leio poesias, contos e romances com o intuito de entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

d) Gosto de ler poesias, contos e romances para entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

e) Leio poesias, contos e romances com frequência nas minhas horas de folga.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

f) Quando leio poesias, contos e romances fico mais alerta para aspectos da minha vida que
geralmente ignoro.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

g) Minha leitura de poesias contos e romances influencia minhas outras escolhas de leitura.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

h) As poesias, contos e romances que leio influenciam o assunto sobre o que falo.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

i) A leitura de poesias contos e romances alivia minha tensão.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

Obrigada pela sua participação!
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Anexo 9:
Questionário 4 – T2 P QUALI
Presencial
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LINGUÍSTICA APLICADA

T2-P QUALI
GRUPO: ..................
PARTIC.: ..................

Este é um estudo sobre leitura, em que não há respostas certas ou erradas. Tem fins
acadêmicos e é anônimo. Precisamos de sua opinião sincera e espontânea.
1. Por favor, leia o texto a seguir:

E, coisa estranha, incrível: nunca se sentira tão feliz. Nada poderia agora ser bastante
lento; nada durar demais. Nenhum prazer poderia igualar-se, pensava, endireitando uma
cadeira, recolocando um livro na estante, a isto de haver terminado com os triunfos da
juventude, de se haver perdido na corrente da existência para encontrar a vida, com um
choque de alegria, quando o sol nascia, quando o sol se punha. Mais de uma vez, quando
estavam todos conversando, em Bourton, tinha ido olhar o céu; ou tinha-o visto dentre os
ombros dos outros; ou em Londres, quando não podia dormir. Encaminhou-se para a janela.
Por mais louca que fosse a idéia, aquele céu familiar, aquele céu de Westminster continha
alguma coisa de si mesma. Apartou as cortinas; olhou. Oh, que surpreendente! Na sala
fronteira, a velha senhora olhou para ela! Ia deitar-se. E o céu...Devia ser um céu solene, tinha
pensado, um céu escuro, a esconder sua bela face. Mas ali estava, de um cinza-pálido,
percorrido rapidamente por vastas nuvens. O que era novo para ela. Devia ter-se erguido o
vento. A senhora da casa em frente ia deitar-se. Era fascinante olhá-la aquela velha senhora,
movendo-se, atravessando o quarto, aproximando-se da janela. Poderia ela vê-la? Era
fascinante, com toda aquela gente ainda a rir e a falar no salão, contemplar aquela velha
mulher que se preparava tranquilamente para ir dormir sozinha. Fechou a cortina. O relógio
começou a bater. O jovem havia se suicidado; mas não podia lamentá-lo; com o relógio a bater
uma hora, duas, três, não podia lamentá-lo, com tudo aquilo indo para diante. Pronto! A velha
senhora apagara a luz! E outra vez lhe ocorreram as palavras: “não mais temas o calor do
sol...” Devia ir para junto deles. Mas que noite extraordinária! Sentia-se de certo modo como
ele... o jovem que havia suicidado. Sentia-se contente de que ele tivesse feito aquilo; alijado a
vida, enquanto ela continuava a viver. O relógio batia. Os pesados círculos se dissolviam no ar.
Mas tinha de voltar para junto deles. Tinha de reuni-los. Tinha de encontrar-se com Sally e
Peter. E deixou a saleta. (351 palavras)
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SUA AVALIAÇÃO
2. Escreva abaixo suas impressões sobre o texto que você acabou de ler. É sua opinião
que nos interessa. Pedimos que anote aqui seus pensamentos e/ou emoções que você
tenha sentido durante a leitura. Suas impressões são importantes para nós, por favor,
NÃO DEIXE EM BRANCO.

3. Você teve alguma dificuldade durante a leitura do texto? Caso sua resposta seja
afirmativa, descreva quais foram suas principais dificuldades.
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4. Coloque um X no quadrado que se aproxima mais da sua realidade:
SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA ATUAL DE LEITURA
a) Tenho que ler regularmente poesias, contos e romances por obrigação.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

b) Acho divertido ler uma poesia, conto ou romance para alguma matéria da faculdade.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

c) Leio poesias, contos e romances com o intuito de entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

d) Gosto de ler poesias, contos e romances para entender melhor aspectos históricos e
culturais.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

e) Leio poesias, contos e romances com frequência nas minhas horas de folga.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

f) Quando leio poesias, contos e romances fico mais alerta para aspectos da minha vida que
geralmente ignoro.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

g) Minha leitura de poesias contos e romances influencia minhas outras escolhas de leitura.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

h) As poesias, contos e romances que leio influenciam o assunto sobre o que falo.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

i) A leitura de poesias contos e romances alivia minha tensão.
Não se aplica a mim de modo algum

1

2

3

4

5

Se aplica completamente a mim

Obrigada pela sua participação!
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Anexo 10:
Convite Padrão 1
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Bom dia!

Gostaria de convidá-lo(a) a participar de um estudo que estou
desenvolvendo para a minha pesquisa de doutorado. Nesta pesquisa
estamos comparando as respostas dadas pelos participantes à leitura de
textos em língua inglesa ou em língua portuguesa. Os participantes devem
ter formação em nível superior em Letras. Os questionários são respondidos
online, são anônimos e os dados vão direto para um banco de dados no
Google Drive, onde serão categorizados. Seguem abaixo os links para o
preenchimento. No final do questionário, após colocar seu e-mail, não
esqueça de clicar na opção SUBMETER ou ENVIAR FORMULÁRIO. Caso tenha
alguma dúvida, pode entrar em contato.
QUESTIONÁRIO - LÍNGUA INGLESA:
http://bit.ly/Quest3-Inglês
(tempo de preenchimento - de 40 a 50 minutos)

Obrigada a todos, agradeço se puderem encaminhar a algum colega.
Abraços.
Cátia Barboza
Doutoranda em Linguística Aplicada/ UFRJ
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ANEXO 11:
Convite Padrão 2
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Oi,

Tudo bem? Gostaria de saber se seria possível contar com sua ajuda na minha tese
de doutorado preenchendo o questionário online que você pode acessar no link
abaixo. O preenchimento deve levar no mínimo 15 e no máximo 30 minutos.
O preenchimento é feito totalmente online, é só clicar no link. Caso você tenha
recebido o formulário 1, ele tem um teste de nivelamento e um questionário onde você
lerá um pequeno texto em inglês e responderá questões relativas à sua apreciação da
leitura. Caso você tenha recebido o formulário 3, você somente lerá um pequeno texto
em português e também responderá questões relativas à sua apreciação da leitura.
Por favor, coloque seu e-mail no final, para que eu identifique o seu questionário e não
reenvie este formulário.
Agradeço muito a sua ajuda.
Caso não possa ou não queira participar, por favor me informe, assim eu não
reenviarei este formulário.
Um grande abraço,

QUESTIONÁRIO - LÍNGUA INGLESA:
http://bit.ly/Quest3-Inglês
(tempo de preenchimento - de 40 a 50 minutos)

QUESTIONÁRIO - LÍNGUA PORTUGUESA:
http://bit.ly/QuestPort3
(tempo de preenchimento - de 15 a 20 minutos)

Cátia Barboza
Doutoranda em Linguística Aplicada/ UFRJ
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Anexo 12:
Níveis de Experiência
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DADOS QUANTITATIVOS – EXPERIÊNCIA DE LEITURA

CASO

VAR1
VAR2
VAR3
VAR4
VAR5
VAR6
VAR7
VAR8
VAR9
VAR10
VAR11
VAR12
VAR13
VAR14
VAR15
VAR16
VAR17
VAR18
VAR19
VAR20
VAR21
VAR22
VAR23
VAR24 (02)
VAR25 (03)
VAR26 (04)
VAR27 (05)
VAR28 (06)
VAR29 (07)
VAR30 (08)
VAR31 (09)
VAR32 (10)
VAR33 (11)
VAR34 (12)
VAR35 (13)
VAR36 (14)
VAR37 (15)
VAR38 (16)
VAR39 (17)
VAR40 (18)
VAR41 (19)
VAR42 (20)
VAR43 (21)
VAR44 (22)
VAR45 (23)
VAR46 (24)
VAR47 (25)
VAR48 (26)
VAR49 (27)
VAR50 (28)
VAR51 (29)

QUESTÕES/OPÇÕES MARCADAS
A
B
C
D
E
F
PRESENCIAL
1
1
5
5
1
1
3
4
2
2
1
1
4
5
5
4
4
1
1
1
1
1
5
3
3
3
4
5
2
5
3
5
3
5
5
5
5
1
3
4
4
2
2
4
2
3
3
2
2
2
2
4
4
1
3
5
5
1
3
1
1
1
3
3
2
2
2
2
1
4
3
2
2
1
2
5
1
4
3
1
4
3
4
3
2
2
5
4
4
2
3
3
3
4
4
5
5
1
1
5
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
4
3
3
3
3
5
3
4
4
1
1
2
5
4
5
3
1
2
4
3
1
1
5
QUESTIONÁRIO 1
5
5
3
3
5
5
1
5
3
4
5
5
2
4
5
5
4
5
1
5
5
4
5
5
4
3
1
1
1
2
3
3
4
4
3
5
1
3
1
3
1
2
5
4
2
2
1
2
2
5
4
4
5
4
5
4
1
2
4
5
3
4
2
3
3
4
1
3
4
3
4
5
2
5
3
5
4
5
1
5
1
1
3
5
3
3
5
5
4
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
4
4
3
3
4
4
1
4
5
4
4
5
2
1
4
4
2
3
1
5
5
5
3
5
4
4
3
3
4
4
1
2
1
1
3
3
3
2
1
1
1
1
1
5
5
5
4
5
3
4
4
4
2
4
5
4
3
2
2
2
1
2
2
2
3
2

NÍVEL
G

H

I

1
1
1
4
4
5
4
4
5
4
2
2
4
2
2
3
1
1
1
3
4
5

1
1
1
4
4
3
2
2
5
3
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
3

1
1
1
5
5
5
4
3
5
4
2
4
1
1
5
4
1
1
4
2
3
1

- experiente
- experiente
INCOMPLETO
- experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
-experiente
+ experiente
- experiente
- experiente
- experiente
+ experiente
- experiente
- experiente
+ experiente
- experiente
- experiente
médio
- experiente
+ experiente
- experiente

5
3
5
5
1
5
1
2
5
1
4
5
5
5
5
1
1
4
5
3
3
2
3
1
5
3
2
1

3
3
5
3
2
5
3
3
3
4
4
4
4
5
4
1
2
4
4
3
5
3
3
1
5
4
2
2

5
5
5
4
1
1
4
4
5
3
1
3
4
5
4
1
4
4
4
3
5
5
5
1
5
4
2
2

+ experiente
+ experiente
+experiente
+ experiente
- experiente
+ experiente
- experiente
- experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
+ experiente
- experiente
-experiente
+ experiente
+ experiente
Médio
+ experiente
+ experiente
Médio
- experiente
+ experiente
+ experiente
- experiente
- experiente
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VAR52 (30)
VAR53 (31)
VAR54 (32)
VAR55 (33)
VAR56 (34)
VAR57 (35)
VAR58 (36)
VAR59 (37)
VAR67 (CO-08)
VAR68 (CO-07)
VAR69 (CO-06)
VAR70 (CO-05)
VAR71 (CO-04)
VAR72 (CO-03)
VAR73 (CO-02)

1
1
3
1
2
5
3
1
2
3
3
1
1
1
1

4
3
2
5
4
5
3
5
5
3
3
5
3
2
3

4
1
5
3
5
4
2
2
5
5
3
3
1
2
4

VAR74 (02)
VAR75 (03)
VAR76 (04)
VAR77 (05)
VAR78 (06)
VAR79 (07)
VAR80 (08)
VAR81 (09)
VAR82 (10)
VAR83 (11)
VAR84 (12)
VAR85 (13)
VAR86 (14)
VAR87 (15)
VAR88 (16)
VAR89 (17)
VAR90 (18)
VAR91 (19)
VAR92 (20)
VAR93 (21)
VAR94 (22)
VAR95 (23)
VAR96 (24)
VAR97 (25)
VAR98 (26)
VAR99 (27)
VAR100 (28)
VAR101 (29)
VAR102 (30)
VAR103 (31)
VAR104 (32)
VAR105 (33)
VAR106 (34)
VAR107 (35)
VAR122 (CO-03)
VAR123 (CO-02)

3
3
5
2
5
1
2
1
3
3
3
1
5
1
1
1
2
1
4
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
4
1
3
4
1
1

2
5
5
4
5
1
4
3
3
3
5
4
4
1
4
3
5
5
4
3
5
5
3
4
3
3
2
3
5
4
2
1
3
4
4
1

5
3
4
2
5
3
3
3
3
3
5
1
4
1
4
3
5
5
4
3
5
3
4
5
2
2
2
3
5
2
2
2
3
4
4
3

VAR124 (02)
VAR125 (03)
VAR126 (04)
VAR127 (05)

4
3
1
1

5
5
5
5

5
2
2
5

5
1
4
3
5
4
1
2
4
5
4
3
2
4
3

4
1
2
3
4
3
1
2
1
2
4
5
3
5
3

4
1
4
4
5
3
1
5
5
5
5
5
3
5
4

QUESTIONÁRIO 2
4
5
5
3
2
5
4
4
2
3
2
2
5
5
5
2
2
2
3
2
3
3
2
4
3
1
1
4
2
3
5
4
5
1
1
2
4
4
4
1
1
1
5
4
4
3
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
2
3
4
2
5
4
4
3
3
4
4
3
1
5
2
5
2
5
4
2
3
2
3
4
5
4
5
2
5
5
3
2
5
5
2
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Anexo 13:
Respostas Qualitativas/Categorias
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CATEGORIZAÇÃO DE DADOS:

Avaliador 1: Pesquisadora
Formação/Instituição: Doutoranda/UFRJ
Classifique cada resposta de acordo com as categorias sugeridas a seguir. Mais de uma
categoria poderá ser atribuída a cada resposta. Caso ache necessário acrescente a
categoria que você acha que está faltando, caracterizando-a:

Categorias
1. Percepção
textuais
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Descrição
aspectos Descrição, avaliação ou interpretação de
aspectos relacionados ao texto (gênero, estilo,
linguagem etc).
Expressão da emoção da Descrição/
avaliação
da
emoção,
personagem
atitudes/comportamento da personagem.
Expressão de prazer estético
Descrição da emoção (positiva/negativa)
causada pelos aspectos estéticos relacionados
ao texto como objeto textual e artístico.
Avaliação do texto/leitura.
Identificação
com
a Descrição da emoção como catarse, partindo
personagem
de uma identificação/ falta de identificação
expressa pelo leitor com a situação ou
sentimento vivenciado pela personagem.
Expressão da emoção do Descrição da emoção (positiva/negativa)
leitor
provocada pela leitura de um modo geral.
Expressão
de
processos Descrição de aspectos relacionados ao ato da
cognitivos
leitura (dificuldades, auto-avaliação etc.)
Outros/indefinido (Quais?)
de

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
......................................................................

Abreviação
PAT

EEP
EPE

IPE

EEL

EPC
O
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COLETA DE DADOS PRESENCIAL
PARTICIPANTE
VAR01

VAR02

VAR03

VAR04

VAR05

VAR06

VAR07
VAR08

RESPOSTA
Achei esse texto com uma linguagem bem fácil de entender, pois é uma narrativa
bastante interessante para o leitor.
Gostei de ler esse texto porque sempre faço esse tipo de leitura por prazer e também
para aumentar o meu conhecimento de léxico, sempre achei esse habito interessante
para aprimorar os meus conhecimentos culturais e históricos.
Além domais, ler esse texto foi bem fácil, pois a linguagem é bem do dia-dia.
Eu senti que Bertha passou a arrumar a sala de estar por impulso. A maneira que ela
usa para isso é o que me leva a pensar dessa forma. Bertha simplesmente começa a
atirar as almofadas. Não me parece muito normal uma pessoa querer arrumar ou
mudar algo assim. Geralmente é ao contrário, com tudo pensado e organizado. Tanto
é assim que ela se surpreendeu com o próprio ato.
O comportamento de Bertha me passa a visão de uma pessoa impulsiva com
tendência pela aflição. Na verdade ela é uma pessoa inconstante que passa de um
estado para o outro facilmente. Embora sejam esses os sentimentos que o texto me
transmite, não são os meus sentimentos que eu trago comigo. Ainda bem.
O texto, de natureza descritiva, expressa os sentimentos de uma pessoa do sexo
feminino que podem ser definidos pura e simplesmente pelo substantivo felicidade.
Tal estado confere à ela, a personagem, uma capacidade de observar tudo à sua volta e
, com tudo, se sentir inspirada à “mais felicidade”.
Para falar a verdade eu não gosto deste tipo de texto porque não consigo entender o
que eles querem dizer. Parece que é sem pé nem cabeça. Gosto de ler livros de
aventura, romance, mas algo atual, pois as leituras do tempo do realismo, romantismo
eu não consigo entender.
O texto é muito interessante, me prendeu até o final. Em alguns momentos me senti
aflita também.
Achei interessante e um tanto chocante o modo como pessoas solitárias podem se
comportar e identificar umas às outras. Acredito que a principal razão pela qual uma
pessoa fica solitária, seja o fato de ela não permitir que alguém as conheça e as
ajudem a encontrar as belezas da vida e a serem felizes.
A medida em que lia o texto, imaginava quão bonita era a vista escrita no texto.
Pensei numa bonita janela e a árvore frondosa, me bateu como muito frondosa.
Desculpe, mas só consigo ler e interpretar no silêncio.

CATEGORIA(S)

PAT
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EEP

EEL
EPE
EPC
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IPE
EEL
EEL
EEP

EEL
EEL
EPC

VAR09

VAR10

VAR11

VAR12
VAR13

VAR14

VAR15

VAR16

VAR17

O texto é extremamente rico em detalhes e prendeu minha atenção do início ao fim.
Em alguns momentos, precisei fazer uma segunda leitura de determinados trechos,
para uma melhor compreensão. De modo geral, a leitura foi agradável.
Embora a personagem fale em felicidade e sobre o quanto se sente feliz, o texto
transmite melancolia. A descrição do céu, do sol, tudo parece triste; a velha senhora
que é observada em seu ritual, preparando-se para dormir, a menção ao jovem suicida,
enfim, em minha opinião a tristeza e melancolia dão um ar de escuridão no texto.

Pelo que eu li, ou tentei, estou precisando de ler mais, ou usar um dicionário de bolso.
Será que é um texto literário daqueles que usam palavras rebuscadas pensando em
torná-lo mais bonito sem pensar no que se quer expressar?
Sei que existem inúmeras figuras no texto que eu não compreendo, ou não conheço as
palavras ainda.
Confuso e complicado.
Minha impressão é a de que apesar da solidão da velha senhora e até mesmo do
suicídio do jovem, para ela, aquela noite permanecia extraordinária. Isto é; cada um
tem sua própria vida. E o que acontece com o outro, é problema tão somente dele. Foi
a impressão que tive...
No primeiro momento a impressão que eu tive é que se tratava de uma história de
horror. A partir da segunda leitura, percebi que ela estava feliz e que não era o que
parece.
Todos nós ao viajarmos para algum lugar, inclusive com pessoas que gostamos,
tiramos um proveito inexplicável de tudo o que vemos, o que acaba sendo uma
experiência que ficará para o resto de nossas vidas
Tive a impressão de que a mulher da história estava em sua casa e pareceu vivenciar
momentos assustadores em um clima de suspense até o fim da história.

O texto me deu a impressão de que a personagem está confusa. Ela só alcançou a

PAT
EEL
EPC
PEP
EEL

EPC
PAT

EPC

EEP

PAT
EEP
IPE

EEP
PAT
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VAR18

VAR19

VAR20

VAR21
VAR22

VAR23

felicidade fazendo a viagem.
Achei confuso, pois para a protagonista sua felicidade estava situada nas viagens.
A leitura exige do leitor uma maior percepção do consteúdo implícito na obra.
O texto é interessante e parece que é cortado, ou seja, tem duas partes. Com relação as
emoções, acho que estou com sentimento de tristeza com confusão mental. Estou
muito sentida e incapaz de fazer um concurso para inglês.
Esse texto é bem interessante, no entanto há muitas palavras que estão fora do meu
campo linguístico de inglês.
O sentido do texto pode ser entendido ao término da leitura.
Porém, encontrei muita dificuldade para entender certas palavras.
A protagonista da história passa por uma noite insone observando pela janela de seu
quarto a vida alheia.
A observação passa desde pessoas que bebem na madrugada, mulheres solitárias
como a personagem até um suicídio.
O texto é agradável e a narrativa desenvolve-se com uma gama considerável de
descrições e com uma cadência interessante ao leitor.
O texto parece representar uma lembrança para a personagem que tem alguma
sensação boa dessa recordação. Isso traz uma nostalgia.
Percebe-se que Bertha é uma personagem cheia de vida e sente alegria nas pequenas
coisas. No primeiro parágrafo, ela se depara com um ambiente organizado, e logo
quis desarrumá-lo, pois parecia que era um lugar inabitado e triste e logo tratou de
modificá-lo.
No decorrer da narrativa, há descrições que se opõem como por exemplo “a arvore
alta e esguia, em flor, luxuriantemente em flor...” e a outra árvore sem sequer um
broto para abrir...”
Entretanto, ela finaliza dizendo “Eu estou feliz demais – demais!...Tamanha
felicidade só foi possível porque ela apreciou “a maravilhosa árvore do jardim,
completamente em flor, como um símbolo de sua própria vida. Portanto, notamos que
ela prioriza bons acontecimentos de sua vida e despreza aquilo que é considerado
ruim. Assim como ela, nós devemos nos emocionar e olhar sempre para o lado bom
da vida e não dar vazão as tristezas e angústias.
Ao ler o texto aparentemente de tipologia narrativo descritivo, percebo um conflito de
ideias entre o primeiro e o segundo parágrafo a respeito da vida e a morte.
O primeiro parágrafo parece dar sentido à vida, descrevendo o quanto é inexplicável a
busca, principalmente na juventude, pelos prazeres de viver em poder sentir o calor do
sol e contemplar a natureza.
Já, no segundo parágrafo, dar-se sentido à morte, que apesar de ser algo ruim para
quem fica vivo, passa a ser uma solução do sofrimento de quem está partindo para um
segundo plano da vida, espiritualmente falando.
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COLETA DE DADOS ONLINE
PARTICIPANTE
VAR24 (Q1-02)

VAR25 (Q1-03)

VAR26 (Q1-04)

VAR27 (Q1-05)

RESPOSTA
Questionário 1 (Q1T1-I)
Bertha parece uma pessoa solitária, sua descrição, a percepção de tudo à sua
volta, apesar de ela dizer estar feliz, me parece algo melancólico. A paisagem
é bonita, mas essa felicidade da personagem é verdadeira?
O texto é de uma leitura bastante detalhista, uma descrição gráfica de cada fato
ocorrido na cena em que a personagem Berta se encontra. Algumas palavras
são de uso bastante "literário" (quero dizer, encontram-se mais vezes no
campo da literatura do que em qualquer outro), como as usadas para descrever
o jardim e o entardecer.
O texto retirado de "The Collected Stories of Katherine Mansfield" é belo,
porém a quantidade de detalhes por vezes sufoca o leitor menos preparado
para uma grande carga de elementos (o que é comum nos leitores de hoje em
dia). Entretanto, a julgar pelo estilo da autora e pela época em que o texto foi
escrito, é normal que seja detalhado desta forma, e no fim, acaba ajudando o
leitor a se inserir na cena e visualizar exatamente o que a personagem está
vendo e sentindo. Em uma última e breve análise, é um texto agradável, que
traz calma.
Achei legal como o autor(a) mostra uma felicidade interior da personagem
numa cena simples onde primeiro são mostradas ações simples e
aparentemente rotineiras e depois quando a personagem lança seu olhar para o
jardim e o vê de forma diferente, com mais cores e belezas. De certa forma a
cena mostra que tudo por mais simples e corriqueiro que seja ganha uma nova
perspectiva quando se tem esse brilho interior que a personagem demonstra ter
mas as coisas continuam as mesmas, tudo está no olhar e no estado de espírito
da pessoa (no caso, da personagem).
Tive a impressão de realidade pois é rico em detalhes e expressa emoções do
cotidiano. Me parecia que podia ver como era o lugar, como se fizesse parte da

CATEGORIA(S)
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VAR28 (Q1-06)
VAR29 (Q1-07)

VAR30 (Q1-08)
VAR31 (Q1-09)

VAR32 (Q1-10)

VAR33 (Q1-11)

VAR34 (Q1-12)

VAR35 (Q1-13)

VAR36 (Q1-14)

VAR37 (Q1-15)

VAR38 (Q1-16)

história.
Achei o texto um pouco confuso. Não obtive nenhum sentimento.
Senti um pouco de solidão por parte da personagem. A descrição do ambiente,
as atitudes da mulher e suas percepções me trouxeram à memória a imagem de
uma pessoa solitária. O texto é poético. Causa sensações no leitor, no meu
caso, não muito alegres...
Parece a história de uma mulher solitária que sente que sua vida é como a
Pereira, com suas flores abertas simbolizando sua própria vida.
O texto me fez imaginar o quanto seria agradável viver neste lugar, com tantas
flores diferentes e uma casa aconchegante.
I'm not sure if I'm supposed to write in English or in Portuguese, even though
the questions are in Portuguese. It's hard to shift if I read the text in English.
No início, eu não gostei muito da descrição de como ela reorganizou as
almofadas e da ligação entre esse início e o fato de ela ter abraçado a
almofada. It seems cheesy. Não há nenhuma explicação para o que ela sentiu
naquele momento, a narrativa passa imediatamente para as janelas e a vista,
mas eu senti falta de uma conexão. Depois disso, eu me distraí um pouco
porque comecei a ler sobre os gatos e a pensar que eu sinto falta dos meus e eu
gostaria de ter um aqui. Isso provavelmente me distanciou ainda mais do texto
porque ela diz "What creepy things cats are!". Ficou ainda mais difícil ter
alguma empatia com a personagem. Eu não sei o que são "jonquils" e,
portanto, não sei que cheiro teriam. Eu não consigo sentir a felicidade porque
os itens que ela menciona (a árvore, o ceu, as flores) não me tocam tanto. Para
mim, as analogias só fariam sentido se eu tivesse um conhecimento do que
exatamente está por trás dessa felicidade.
Me senti envolvida com a leitura, ainda que o trecho seja curto. As descrições
são bastante vívidas e foram capazes de influenciar a forma como me senti ao
longo da leitura - a imagem do jardim teve uma influência positiva em meu
humor e a imagem do gato (propositalmente) dissonante teve um efeito
negativo.
É difícil relatar o que senti ao longo da leitura, porque não me envolvi com ela
desde o início. Tenho apenas um fragmento, que me parece ser parte de uma
narrativa interessante, nada mais. Como não sei o que aconteceu antes, em
príncípio, não consigo ter certeza se "the fire in her bosom" trata-se de algo
positivo ou negativo. A julgar pelo restante da narrativa, acredito que seja uma
explosão de felicidade por conta de novas oportunidades, uma nova vida que
se vislumbra para a personagem ou o simples reconhecimento de que está
viva. É interessante notar que o cenário ao redor reflete, ou parece refletir, seu
estado de espírito, como sugerido na última linha do texto. O início também
chama atenção: a organização da sala camufla a existência de vida naquele
espaço. Uma reflexão possível é a de que a vida é dinâmica, nem sempre os
fatos da vida estão "no lugar" ou acontecem ordenadamente. Enfim, a simetria
do ambiente contrasta com a assimetria ou dinâmica da vida. Para romper com
isso e marcar o "novo" espaço como habitado por alguém diferente, cheio de
vida, a personagem sente necessidade de mexer nas almofadas, jogá-las,
imprimindo, ainda que sutilmente, traços de existência humana no local. Esse
gesto articula-se à descrição do cenário visto da janela, que retrata a existência
de uma pereira cheia de frutos e de flores viçosas, para mostrar ou corroborar
como a personagem se sente, a saber, renascida, cheia de vida. Contudo, ao
sussurrar "I´m too happy", parece que o "too" imprime certo receio ou culpa
ao que a personagem sente, como se ela estivesse, por alguma razão, mais feliz
do que devesse estar.
O texto é bastante descritivo a fim de situar perfeitamente o leitor no
ambiente.
Existe uma atmosfera que envolve as personagens e esse efeito também ocorre
com o leitor.
Pensei que gostaria de saber o que exatamente Bertha 'representa' para Mary.
Senti um pouco de suspense e um ar emocionante na narrativa. Gostei do que
li e gostaria de saber o fim desta história, pois parece ser só um fragmento.
É a descrição de um cômodo que uma pessoa Mary havia arrumado com muito
cuidado e a personagem "she" desarruma dando uma aparência mais vida ao
aposento. Algumas palavras não fazem sentido. A pereira inicialmente descrita
como estando totalmente em flor, passa a não ter um único botão ou pétada e
no final na imaginação da personagem a pereira está toda florida como sua
vida. A descrição da visão dos gatos não fica clara e não entendi porque
causaria arrepios na personagem. Se ela está num cômodo, ela não poderia
estar subindo e descendo. A leitura parece não fluir em função destas
interferências propositais no texto.
O texto é descritivo demais. É bem verdade que essa super descrição nos faz
imaginar melhor o cenário, imaginar as sensações da personagem. Mas ainda
assim, achei um pouco exagerada essa descrição.
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EEL
VAR39 (Q1-17)
VAR40 (Q1-18)

VAR41 (Q1-19)

VAR42 (Q1-20)

VAR43 (Q1-21)
VAR44 (Q1-22)

VAR45 (Q1-23)

Passou uma sensação de suspense, de apreensão
Na verdade, este texto me remeteu a época da faculdade qdo tinha q ler textos
como este q parece ter sido retirado de alguma obra literária q eu tinha q ler
para as aulas de literatura. Infelizmente trata-se de um trecho curto e focado na
descrição. Eu geralmente pulava essas partes.
Achei a leitura agradável. A autora escreveu o texto de forma a fazer o leitor
passear com a personagem pela casa e sentir o que ela estava sentindo.
A personagem descreve detalhadamente o lugar em que se encontra, o que me
levou a realmente imaginar o lugar que ela descreve. Senti-me tentada a
continuar a leitura e a saber que livro é esse. Não sei o porquê, mas, apenas
com esse trecho, a curiosidade de saber sobre essa personagem, esse autor e
essa obra me fizeram ler a última linha em busca da bibliografia.
Que histórias de amor surreais assim não existem na vida real.
Parece-me uma cena de algum romance, seja livro ou filme, onde uma pessoa
do sexo feminino (she) é inserida em um cenário bucólico! Soa como
apaixonada, pois seu olhar passeia em busca do belo! O fato de apertar os
olhos e querer um ambiente despojado, relaxado, reforça a ideia da emoção.
Meu pensamento foi remetido para algum jardim árcade e meu coração foi
preenchido com muitas flores!
I feel very normal reading this text , and in my opinion the text is not so
interesting

EEL
EEL
PAT

EPE
IPE
PAT
EPE
EEL
IPE

PAT
EEP
EEL
EEL
EPE

VAR46 (Q1-24)
Não gostei. Abstrato demais para mim.
VAR47 (Q1-25)

VAR48 (Q1-26)

Texto descreve a emoção de Mary diante da observação que ela faz das coisas
simples observadas por ela. O texto mexe com a emoção do leitor.
Ao ler o texto, fiquei curiosa para saber do que exatamente ele trata e qual é a
história. Quem é a personagem no centro dessa passagem? Onde ela está? Por
que o lugar está sendo descrito de forma tão detalhada? Talvez por ser o tipo
da leitura que eu gosto, eu fiquei com vontade de ler o início e o fim. Sinto-me
atraída por livros que fazem descrições bem detalhadas de pessoas e lugares.
Isso mexe com a nossa imaginação, porque por mais detalhes que possamos
ter, construimos sempre a nossa própria imagem mental dos cenários e
personagens.
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VAR49 (Q1-27)
VAR50 (Q1-28)
VAR51 (Q1-29)
VAR52 (Q1-30)
VAR53 (Q1-31)

VAR54 (Q1-32)

VAR55 (Q1-33)
VAR56 (Q1-34)

VAR67 (CO-08)
VAR68 (CO-07)

VAR69 (CO-06)

VAR70 (CO-05)

VAR71 (CO-04)

Emocionante.
O texto transmite o estado de graça da personagem, uma vez que ela compara
a própria vida à perfeição da arvore, com suas perfeitas flores e frutos.
Os textos são interessantes e de compreensão não difícil.
ACHEI UM POUCO DIFÍCIL. POIS, EU AINDA NÃO CONHEÇO
ALGUNS VOCABULÁRIOS.
O sentimento de felicidade é marcante. Quando alguém o sente, tudo se torna
especial, e quem age cheio dele, contagia o ambiente. Nesse momento, tudo é
marcante, mas algo que se sente realmente marca o momento em que se é
feliz, uma imagem, um cheiro, uma ação.
By performing the reading I realized that she was cleaning his soul. He was
throwing away parts of the past, until faced with strong memories and good,
seeing that life is a sum of what we live and we learn.
Tive a impressão de estar no local onde ocorre a trecho, pareceu que senti as
mesmas sensações que Bertha
O texto descreve o sentimento de êxtase de Bertha em relação a sua vida,
aparentemente perfeita. O jardim para onde ela olha é uma metáfora de seu
mundo, perfeito e lindamente colorido. A pessegueira, como o texto diz, é um
símbolo de sua vida, e os gatos poderiam representar um mau presságio.
Achei que o texto não chama muito atenção do leitor, quando comecei a ler
não senti entusiasmo na leitura.
Foi um texto gostoso de ler e que prendeu minha atenção. Gostaria de
continuar a ler mais.
Apresentou-me como parte de um romance, onde os principais elementos da
narrativa não ficam em evidência, causando curiosidade e interesse pela
história narrada, este tipo de romance faz parte de meu gosto pessoal de
leitura.
Em minha opinião, o texto é lindo e romântico. Nos remete, como toda boa
leitura, às imagens que são narradas. É como vê-las em nossa mente enquanto
lemos. Algumas palavras me soaram estranhas, mas não interferiram no
contéudo principal do texto.
Confuso, não contextualiza com uma história maior. Algumas palavras
incomuns ao meu vocabulário. Parece uma Cena do Cotidiano
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PAT
VAR72 (CO-03)

VAR73 (CO-02)

VAR74 (Q2-02)

VAR75 (Q2-03)

VAR76 (Q2-04)

VAR77 (Q2-05)

VAR78 (Q2-06)

VAR79 (Q2-07)

VAR80 (Q2-08)
VAR81 (Q2-09)

VAR82 (Q2-10)
VAR83 (Q2-11)

VAR84 (Q2-12)

VAR85 (Q2-13)
VAR86 (Q2-14)
VAR87 (Q2-15)
VAR88 (Q2-16)

O texto é delicioso de se ler. Adorei-o. Senti-me num mundo onde as coisas
acontecem assim, num repente, coisas mágicas , que nos fazem partir desse
mundo de realidade e nos transporta para uma outra dimensão, onde tudo é
possível e mágico. Partindo para uma outra visão, o texto contém palavras,
expressões diferentes e é escrito em um ótimo ritmo. Muito bom.
Me parece ser o trecho de um livro onde a personagem parece estar em um
estado meio melancólico,depressivo.Como se tivesse refletindo na sua vida,no
que fez,no que poderia ter feito para que ela tivesse tomado um rumo
diferente.

QUESTIONÁRIO 2
O texto busca retratar as emoções vivenciadas pela personagem, descrevendo
tanto o que vai em seu coração quanto detalhes do ambiente, que tanto
contribuíram com seu estado de espírito.
É um texto confuso, não pelo vocabiulário usado, mas pela forma que a estória
é contada. O fim é ainda mais confuso com a morte do homen. Não é possível
saber a ligação dele com a mulher, " the old lady". O sentimento de felicidade
dela após a morte do "young man" e o aparecimento dos personagens Sally e
Perter não fazem sentido. É até difícil construir um texto sobre as minhas
impressões por eu não ter compreendido muito bem o enrredo.
No inicio senti pena da velha senhora.
Ao fim, observei que esta senhora não pode morrer, embora queira, pois ainda
há algumas pendencias com a vida.
Eu tive a impressão que a mulher estava observando ela mesma, como se ela
tivesse morrido. Entendi que agora ela tem energia o suficiente, o que não
tinha quando estava viva, pois morreu já idosa.
pareceu-me uma daquelas cenas de romances de virginia wolf. é o velho fluxo
de consciência, misturando estímulos exteriores a pensamentos íntimos de um
mulher. tudo é feito de uma maneira para expressar a passagem de tempo, que
escorre pelos sentidos. o escritor, que nao é bobo nem nada, escolhe
justamente o crepusculo para retratar a cena. haveria correspondente melhor na
natureza para expressar a ideia de que o tempo está indo embora? deste
intervalo entre um dia ainda nao se foi e outro ainda nao começou, que se
move embora pareça suspenso?
Senti que há muita introspecção, stream of counciousness e talvez eu tenha
reconhecido que se trata do Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Só não estou
com o livro em mãos para confirmar.
Complicado.
Em uma determinada noite, pessoas estavam reunidas, conversando e se
divertindo. Enquanto isso, na mesma casa, uma mulher encontrava-se sozinha
no quarto, atormentada, preocupada.
Texto bem descritivo e com uma dose de emoção.
Me senti melancólica e um pouco frustrada com o texto, porque revela um
pouco do que eu tenho vivido. Uma insatisfação.

A princípio os textos são claramente fáceis de ler e perceber seus sentidos.
Ao decorrer do questionário, há uma pequena mudança nos níveis de
coerência, mas nada que não se possa assimilar.
O texto me pareceu confuso em determinado momentos. Não consegui
entender de onde surgiram certos personagens e quais seus objetivos.
The text is good, for people improve vocabulary ....
It conveys lots of emotions and feelings, as if we were able to see the situation
really happening.
Fiquei curiosa em saber o que aconteceria no decorrer de cada linha.
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VAR89 (Q2-17)

VAR90 (Q2-18)

VAR91 (Q2-19)

Achei estranho essa relação do texto que começa a falar de juventude e
felicidade e depois se concentrar tanto em uma senhora idosa e um homem que
se matou. Dá a sensação de que precisa ler mais para entender melhor a
história, quem é esse homem que se matou?
O teto retrata de forma bastante descritiva a situação. Durante a leitura passa a
sensação de tensão e angústia, principalmente devido à narrativa descrever
todo o ambiente e acontecimentos.
Um pouco difícil....
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VAR92 (Q2-20)

VAR93 (Q2-21)
VAR94 (Q2-22)
VAR95 (Q2-23)
VAR96 (Q2-24)

VAR97 (Q2-25)

VAR98 (Q2-26)

VAR99 (Q2-27)

VAR100 (Q2-28)

VAR101 (Q2-29)
VAR102 (Q2-30)

VAR103 (Q2-31)

VAR104 (Q2-32)

Pode ser percebido que a senhora carrega sentimentos repletos de fracasso e
cansaço. Ela aprecia o céu e percebe quão maravilhosa é a natureza. Nisto, ela
neutraliza todos os outros acontecimentos a sua volta e mais aprecia a
natureza.
Tive a impressão que muitas perguntas estavam como a resposta a primeira
opção. Isso me deixou na duvida quanto as que não estavam
Senti empatia para com a leitora. Ao que me parece, o prazer de ler é tão
grande para ela que chega a se confundir com a sua realidade.
interessante e diferente
foi uma otima experiencia ter respondido esse questionario pois ha muito
tempo nao testo meus conhecimentos de ingles. algumas questoes confusas,
porem desafiadoras.
Adorei o texto, sobre o jeito que ela levava a vida dela, achei muito
interessante. Adorei a leitura mesmo.
Textos construídos sobre de fluxo de consciência são por vezes difíceis de
serem lidos, dada a necessidade de se adaptar à sequência de ideias do
personagem. No entanto a experiência é gratificante ao nos fazer sentir como
uma testemunha do processo mental. O texto ainda usa de artifícios
fascinantes, como o uso da antítese ao passar a noção de tempo decorrido (as
the sun rose, as the day sank) e a utilização de maiúsculas em " It Will be a
solemn Sky, she had thought, it Will be a dusky Sky", provavelmente para
realçar a importância dada pela personagem à ideia (estranhamente no entanto,
justamente a palavra "solemn" foi escrita em minúscula, como se só seu
significado bastasse).
O texto me deixou intrigado, com vontade de saber mais sobre os personagens
e sobre a história que se desenvolverá a partir daí.
Ao mesmo tempo que o texto transmite a alegria de uma menina, que adorava
tudo o que olhava e acontecia, o texto transmite uma parte comovente,como a
parte do jovem que havia se suicidado.
Pode ter sido erro de interpretação,mas achei a personagem principal um
pouco depressiva e insensível.Como não sentir pena de alguém que acabou de
suicidar-se?Como achar extraordinária uma noite em que a única coisa que
você fez,foi observar uma idosa solitária se preparando para dormir?
OBS:A personagem lembrou-me de uma amiga minha que tem problema de
auto estima.
O texto é legal..
O texto parecia ser de alguém que tinha expectativas sobre outras pessoas, uma
antiga pessoa, quem sabe. Mas, parece que estão faltando algumas palvras na
produção do texto.
O texto transmite uma névoa de tristeza e solidão apesar de descrever a
personagem feliz. Talvez pela escolha de palavras do autor não coadune com
a felicidade sentida pela personagem. O relato de um suicídio deixa o texto
ainda mais pesado.
O testo me transmitiu uma sensação sombria. Num momento parece haver
personagens reais na, em outro, a impressão é de que alguém imaginou tudo
isso.
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O suicídio do rapaz, soa como algo deslocado. Parece que a pessoa que narra
ama a morte e vive apenas por viver. Relaciona o apagar das luzes com o
desaparecimento do temor trazido pelo calor do sol.

VAR105 (Q2-33)
VAR106 (Q2-34)
VAR107 (Q2-35)

VAR122 (CO-03)

VAR123 (CO-02)

Texto bastante intrigante.
The text tells the story of the youth get older over the years in various
situations in the text. for example, the death of a young
Achei bem legal, achei bem interessante principalmente as questões foram
muito elaboradas.
O início do texto me fez pensar numa personagem feliz, num local feliz,
percebendo-se a si mesma neste estado. Porém, quando ela menciona o
suicídio de um jovem e demostra indiferença ou talvez, satisfação com esse
fato, a personagem começou a causar-me uma certa inquietação. Como tudo
poderia estar tão bem se alguém havia se suicidado? A presença do relógio
também me chamou a atenção. Parece que algo estava para acontecer
aqualquer momento...O modo como a personagem acompanhou com o olhar a
velha senhora que se dirigia para o quarto...Um texto que, de certa forma,
sugere mistério e medo ao leitor.
Bem confuso... talvez pelo tipo de texto. Parece muito rebuscado.
Sinceramente, eu pouco entendi o que realmente estava acontecendo nesta
imensa confusão de ideias.
Bom, não gostei do texto apesar de dominar a língua em que foi escrito. O que
acontece é que o texto possui muitas lacunas para que a compreensão ocorra,
como por exemplo a presença do pronome "they", que não me deixa claro se
se refere a Sally e Peter ou se seriam outras pessoas, o que não faz a menor
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diferença já que só reforçam as incógnitas do texto, pois não é revelada a sua
identidade e nem o grau de parentesco com a personagem principal.
Entretanto, por gostar de literatura, me peguei, com muito esforço tentando dar
sentido a esse texto. É interessante quando percebo sentimentos opostos felicidade e tristeza - que afloram da personagem principal durante um único
dia, representados por elementos como sol e nuvem, dia e noite. Felicidade
quando o dia se inicia, ensolarado, e tristeza ao anoitecer, com nuvens e ventos
e o suicídio de um homem. Ela não se entristece com a morte desse homem,
pelo contrário, ela se orgulha disso por ele ter tido a coragem que ela não tem.

VAR124 (Q3-02)

VAR125 (Q3-03)

VAR126 (Q3-04)

VAR127 (Q3-05)
VAR128 (Q3-06)

VAR129 (Q3-07)

VAR130 (Q3-08)
VAR131 (Q3-09)

VAR132 (Q3-10)

VAR133 (Q3-11)

VAR134 (Q3-12)

VAR135 (Q3-13)

VAR136 (Q3-14)

VAR137 (Q3-15)

VAR138 (Q3-16)

VAR139 (Q3-17)

QUESTIONÁRIO 3
Fiquei angustiada, pois achei tudo muito confuso.
Achei o texto um pouco confuso. Bertha perece ser uma pessoa perturbada. O
trecho da janela da sala que se abre para uma varanda que dá para o jardim me
fez lembrar de mim mesma, pois na minha casa é exatamente assim e tb tem
no extremo oposto contra o muro uma árvore que sempre está cheia de flores e
quando estou triste como estou agora perco horas olhando essa paisagem
através da janela da sala pensando como sou triste por ter a vida que tenho e ao
mesmo tempo como sou feliz por ter a vida que tenho.
O texto tem uma linguagem rebuscada diferente dos livros com linguagem
mais contemporânea de facil entendimento na verdade ja vi esse texto de um
livro de uma autora Katherine.... nao me lembro o nome dela agor
Confusa
O texto apresenta uma mulher apaixonada e feliz. Há vários indícios que
mostram a paixão. Quando ela chegou e atirou as almofadas "a sala tomou
vida imediatamente". E, quando abraçou a almofada "o fogo não se extinguia
no seu peito". E, por fim, quando Bertha atira-se ao sofá e murmura: "Eu estou
feliz demais - demais!" e compara a maravilhosa árvore com sua vida, fica
mais do que explícito que se trata de uma mulher que está muito feliz.
O texto mostra um momento de felicidade que Bertha está vivendo. É como se
somente naquele momento percebesse o quanto sua vida era boa, e perfeita. E
o fato do gato passando (aparentemente não gostava de gatos) a fizesse temer
por aquele momento. Como se o simples fato de passarem por ali pudesse
acabar com sua felicidade.
Bertha percebeu em um momento, talvez de distração, que havia uma árvore
em um determinado pomto do jardim que antes nunca tinha prestado atenção.
O texto é bastante poético. As vezes excessivamente, se é que se pode dizer
assim. O abuso de metáforas e adjetivos tornam as descrições muito subjetivas
e imprecisas.
É um texto narrativo com predominância descritiva que relata , aravés de
ocorrências simultâneas, no primeiro momento um ambiente doméstico em
seguida o seu ambiente externo . Nota-se a frequência de termos concretos de
um lugar concreto. Por ser um texto com caracte´risticas descritivas a
alteração de algumas sequências de enunciados não altera a relação
cronológica.
Eu me transportei para um lugar maravilhoso, imaginando as descrições do
texto. Destaco a questão das flores e dos gatos. Imaginei realmente o ambiente
descrito.
Pela forma como são descritas as cenas, o texto vai se tornando cada vez mais
latente, impulsionando o leitor a querer saber mais e mais, através de sua
leitura. Os sentimentos da personagem parecem invadir o leitor como se ele
fosse parte integrante, e sentisse, e presenciasse tudo o que fora descrito.
Talvez essas emoções tenham surgido, não somente pelo texto em si, mas pelo
o estado de alma e das coisas presentes neste momento na vida do leitor.
Texto baseado no emocional, extremamente subjetivo, de caráter narrativo.
Parece traduzido de um original em outra lingua, talvez inglês. A estrutura
frasal está estranha. Também estranha é a expressão 'céu de jade', já que o jade
é verde.
Gostei principalmente do início sobre as almofadas, gosto de narrativas
descritivas em geral, contos, mas achei a parte do jardim um pouco extensa e
cansativa, como se o autor tivesse se perdido na hora de escrever a história e
depois retomou o ritmo.
foi literalmente levada para dentro do texto, puder ver Bertha atirando as
almofadas e o ambiente ao seu redor. É fantástico ler algo que lhe faz viajar,
você se sente dentro da história.
uma leitura interessante e misteriosa, onde, narra os sentimentos de uma
mulher que esta com sensações boas de felicidade ao ver uma linda árvore,
mas, também de medo ou superstição por ver gatos atravessar sua visão.
O TEXTO DEMONSTRA QUE BERTHA ESTÁ APAIXONADA. A
PAIXÃO NOS FAZ VER A VIDA DE FORMA BELA, PERFUMADA,
CALOROSA.
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VAR140 (Q3-18)
VAR141 (Q3-19)

VAR142 (Q3-20)

VAR143 (Q3-21)

VAR144 (Q3-22)

VAR145 (Q3-23)

VAR146 (Q3-24)

VAR147 (Q3-25)

VAR148 (Q3-26)

VAR149 (Q3-27)

VAR150 (Q3-28)

VAR151 (Q3-29)
VAR152 (Q3-30)

VAR153 (Q3-31)
VAR154 (Q3-32)

VAR155 (Q3-33)
VAR156 (Q3-34)

VAR157 (Q3-35)

VAR158 (Q3-36)
VAR159 (Q3-37)
VAR160 (Q3-38)

VAR161 (Q3-39)

VAR162 (Q3-40)

Interessante
Bertha é uma jovem, em busca de alguma explicação para os sentimentos que
teimam em brotar em seu coração. Olha o mundo com novos olhos e começa a
perceber a beleza de coisas que antes tão comezinhas, mas que agora, tornamse vívidas e intensas, com um ar até meio nostálgico. Será que Bertha está
amando?
a cada coisa que acontecia era uma sensação diferente, ao jogar das almofadas
parecia um certo teor de raiva vindo de Bertha que chegava em mim, ao falar
da arvore florida uma certa paz e prazer, ao aparecer dos gatos cinza e negro o
arrepio de Bertha me alcançou, ao final tudo tranquilo, porém agora com uma
tal "adrenalina literária" vinda do texto.
Esse texto é bem interessante . Porém, temos que ter bastante atenção em ler
pois pode ser de difícil compreensão.
O texto transmite a ideia de paixão e liberdade, deixando de lado o
perfeccionismo. A sensação da personagem de apresenta de maneira
contagiante permitindo que nem a presença dos gatos lhe tirassem tal prazer.
Através da realização da leitura pude perceber que Bertha estava limpando
sua alma. Estava atirando fora partes do passado, até que se deparou com
lembranças fortes e boas,vendo que a vida é uma soma do que vivemos, vemos
e aprendemos.
A princípio o texto passa tranquilidade e leveza, cheiro de "verde". Depois um
arrepio por conta dos gatos.
Um texto curto que me remeteu a uma tranquilidade, que gostaria de estar
vivendo... Apesar de um pequeno momento de tensão, com a trevessia do gato,
superstição, não tirou sua paz e felicidade. Um breve momento de felicidade
como acontece conosco.
O conto descreve de maneira simples o estado de espírito que a personagem se
encontra. Ela busca nos elementos da natureza, na paisagem das redondezas
uma justificativa para a sua felicidade.Tanto que a passagem de dois gatos
cortando a impressão que a natureza florida e acolhedora a havia
proporcionado, a fez sentir uma aflição, como se conspirasse para quebrar o
acolhimento que a paisagem a proporcionara.
Acredito que ela tenha chegado a sala num estado de espírito alterado,
querendo bagunçar o que havia sido arrumado como uma forma de extravasar
e ao ver a árvore e a natureza que estava tão bela lá fora,tenha se acalmado e
relaxado fazendo com que se deitasse e se sentisse feliz consigo mesma.
O texto pareceu-me bastante confuso. Descritivo demais e narrativo de menos.
Senti como se não fosse capaz de dar conta de todos os detalhes em evidência.
É um pouco distorcido, visto que evoca sensações muito fortes em pouco
espaço de tempo.
Por outro lado, é curioso e faz com que a gente queira continuar com a
esperança de entender um pouco mais do que consegue compreender por se
tratar de uma curta leitura.
Imaginei os sofás, as almofadas e árvore.
Sorri pensando nos gatinhos.
É um texto envolvente. O ambiente descrito dentro e fora da sala dá uma
sensação de felicidade, como a própria personagem murmura, ao final.
Texto de leitura difícil. Faz o leitor ficar voltando para ter certeza que leu
corretamente. A dificuldade é esta e não de vocabulário.
É um texto que fala sobre o estado de felicidade da personagem principal e que
mesmo que cada acontecimento diga o contrário, ela muda sua realidade p/ que
tudo se torne o melhor possível.
Tive a impressão de me transferir ao lugar do texto
Senti-me num tempo histórico anterior ao que estamos. Não sei precisar o
período, mas posso perceber um tom de romantismo e um "leve" terror/magia.
Imaginei a cena aproveitando-me da narrativa detalhada do autor. Pude
"cheirar" o aroma das tulipas.
Percebi que a personagem Bertha estava tomada de êxtase. Possivelmente um
sentimento novo, incomum e repentino havia tomado conta de si
inesperadamente, deixando-a com dúvidas de como lidar com tal emoção.
É um texto que descreve lugares, sensações e emoções.
O texto descreve o estado de êxtase e euforia de Bertha.
É engraçado, mas o fato de ler para uma pesquisa me fez voltar na leitura como que para me certificar de que não havia nenhuma "pegadinha". É claro
que somos influenciados pelo objetivo que nos move à leitura. No entanto, o
texto me agradou. As almofadas "desarrumadas" e a passagem dos gatos são o
que mais me chamou a atenção.
O que há de mais belo na vida está ao nosso redor, basta sabermos apreciar, até
mesmo pequenas coisas q a própria natureza no oferece, nos ensinando assim,
a enxergarmos a vida com outros olhos.
O trexto apresenta alegorias demais para descrever o estado de espírito da

EPE

EEP
EEL

EPE
EPC
EPE
EEP
EEP

EPE
EEL
PAT
IPE
EEP
EEP

EEP

EPE
PAT
EPC

EEL

EPE
IPE
EPC
EEP
IPE
IPE

EEP
PAT
EEP
EPC
EEL

IPE

212

VAR163 (Q3-41)
VAR164 (Q3-42)
VAR165 (Q3-43)

VAR166 (Q3-44)

VAR167 (Q3-45)

VAR168 (Q3-46)

VAR169 (Q3-47)

VAR170 (Q3-48)
VAR171 (Q3-49)
VAR172 (CO-03)

VAR173 (CO-02)

VAR174 (Q4-02)
VAR175 (Q4-03)

VAR176 (Q4-04)

VAR177 (Q4-05)

VAR178 (Q4-06)

VAR179 (Q4-07)

personagem. Exagera na descrição da cena e a maior parte dos símbolos
usados não faz sentido. Tratando-se ou não do propósito do texto, terminei a
leitura sentindo que nenhuma das palavras que ali pareciam estar como
alegorias da "própria vida" da personagem realmente o faziam e não me trouxe
qualquer sentimento além do fato de ser extremamente cansativo ler uma
descrição que não leva a lugar nenhum.
Parece-me um romance sobre alguém que volta a um lugar onde viveu
experiências positivas e relembra o passado.
Fiquei imaginando a cena vista por Bertha, de como seria o jardim. E como a
natureza nos faz bem.
Senti-me perdida nas emoções da personagem, aflita em tentar ler as
entrelinhas para entender o rumo que a estória tomaria.
É um texto cheio de imagens que, em princípio, parece ter uma conotação de
suspense, depois passa dar impressão da ideia de felicidade da personagem
refletida no ambiente descrito.
O texto é bonito, tocante. Explora elementos sensoriais enos faz ter uma
imagem mental do que a personagem está vendo, a intensidade da cena que ela
enxerga, afeta também a percepção quando se lê. Pensei a respeito de flores,
como elas nos elevam e como a beleza da natureza é simples e ao mesmo
tempo encantadora. Também gosto muito de olhar as belezas da natureza, isto
me inspira muito... Eleva a alma e faz pensar que a vida vale a pena para ser
vivida. Mas certamente a personagem vivia um momento positivo em sua vida
pessoal também, algo bom estava acontencendo com ela , ao que parece.
Porque o texto menciona que a vida dela também estava em flor. Não dá para
apreciar as belezas naturais se não houver serenidade e alegria dentro de si. Me
lembrei de um momento em minha vida em que morei em uma cidade cercada
de belezas naturais incríveis que, no entanto, não me enchiam os olhos porque
eu gostaria mesmo era de estar em outro lugar.
Ao fazer esta leitura me senti invadida por uma sensação de liberdade, de
felicidade, como se as amarras da perfeição fossem desfeitas com muita
naturalidade. Pude ver o jardim, os gatos, as flores e sentir o vento entrando
pela janela.
Parece que está superestimando o sentimento, fantasiando emoções. Parece
tudo exagerado,como se não fosse real,mas apenas fruto de sua imaginação.

Achei o texto bem detalhista, capaz de fazer com que possamos imaginar
claramente a situação descrita no mesmo. Bem rico, com um vocabulário de
fácil compreensão. Senti como se estivesse lendo um romance, onde as
emoções são descritas minucuisamente.
Senti-o intimista também. A leitura traz uma sensação de conforto e
sublimidade.
Ao ler o texto me imaginei naquele lugar que parece tranquilo e bem
aconchegante para um bom descanso,mas na parte dos gatos senti arrepio e
imaginei o suspense daquele momento.

QUESTIONÁRIO 4
Percebi que o tempo passou rápido demais para essa senhora, ou melhor ela
ficou observando a vida passar.
CONFUSO E SEM MOTIVAÇÃO, LINGUAGEM FORA DO PADRÃO
COMUM
A sensação que tive foi confusa, conflituosa. Narradora diz-se feliz e alguém
morreu. Não é exatamente o sentimento que esperamos quando uma pessoa
jovem escolhe morrer. Foi um tanto angustiante.
Uma pessoa que lembra momentos catárticos em sua vida, que traz marcas do
passado que já viu de tudo um pouco,alegria,tristeza e dor e naquele momento
o melhor seria não ter vivido tudo isso quando ela se refere que o jovem que
havia suicidado passa essa impressão.
Percebo um personagem de uma mulher que tem o costume de apreciar as
belezas da natureza, como contemplar o céu. Interessante a descrição
minuciosa dos eventos e o contraste entre o excesso de pessoas do ambiente
em que se encontra a mulher (e, por isso, barulhento) e o ambiente solitário em
que se encontra a senhora da casa em frente. É interessante destacar também o
egoísmo e insensibilidade de tal personagem diante do suicídio cometido por
um jovem que ela achou pertinente por ele ter perdido a vida e não ela.
O que entendi sobre o texto foi que o personagem da velha senhora já não
tinha mais expectativa de vida, inejava de certa forma o ato covarde do jovem
suicida que tinha todo uma vida pela frente, enquanto ela já tinha vivido tudo o
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VAR180 (Q4-08)

VAR181 (Q4-09)

VAR182 (Q4-10)

VAR183 (Q4-11)

VAR184 (Q4-12)

VAR185 (Q4-13)

VAR186 (Q4-14)

VAR187 (Q4-15)

que tinha para viver e só queria o descanso eterno que ele através do suicidio
almejou antes que ela.
Trata-se do texto sobre uma pessoa de uma idade já avançada. Notei que
diante de tantos turbilhões passados em sua vida. Vê-se hoje que sudo isso se
suavisa com o tempo, e que mesmo os fatos mais traumáticos (suicídio de um
ente querido) passa a ser compreendido.
A primeira impressão foi a de já conhecer o texto. Cada linha parecia fazer eco
na memória. Ao fim da leitura, consegui levantar uma hipótese sobre que texto
seria esse. Como parece ser de um livro que eu amo, com certeza a emoção
que me provoca tem influência da leitura integral: uma sensação de solidão,
incompreensão, sufocamento e, ao mesmo tempo, identificação com a maneira
como as impressões do da realidade são" processadas" pela mente.
A princípio, o texto parece confuso pois nos coloca em momentos diferentes,
como se fôssemos três pessoas diferentes.
Me senti angustiada e ao mesmo tempo intrigada, tentando descobrir o final da
história.
Puro sentimento.
Surgiu a vontade de continuar a ler e saber mais.
Vários sentimentos presentes!!!
O texto de inicio sugere curiosidade de conhecermos o desenlace, mas a
possível emoçao e a curiosidade desaparecem quando percebemos que se trata
de um monólogo interior onde prevalece o desisteresse pela vida. O fragmento
está carregado de angústia e solidao do personagem.
Tentei me colocar no lugar da pessoa que estava descrevendo as emoções
naquele momento, e me pareceu ser alguém que tinha acabado de entender o
sentindo de alguma coisa, e que esse sentido começou a faze-lo a apreciar
coisas simples em meio a muitas coisas ao mesmo tempo.
Sempre que um problema foi resolvido, sinto que posso focar em outras
coisas.
O texto é estritamente descritivo, narrando os acontecimento e emoções. Passa
a sensação de tensão e aflição ao leitor.
A contemplação do céu é um hábito que estamos eliminando na nossa árdua
jornada. E julgo que foi a parte mais interessante.

VAR192 (Q4-20)

O texto despertou curiosidade (o q estava acontecendo; quem eram as
personagens...) e ansiedade (como tem mts detalhes, eu queria ler rápido pra
saber o q ia acontecer)
muito legal e diferente, alguem que nao se abalou ao ver a morte de alguem
chato, monótono
Minha primeira impressão, foi achar que o testo falava sobre a juventude da
senhora que é relatada durante o primeiro paragrafo, como se ela estivesse
relembrando, mas com o percorrer do texto cita outra pessoa, um jovem que
observava a senhora que havia vivido sua juventude e ele terminando com a
dele.
É uma declaração com muitos pormenores. Achei um pouco confuso.

VAR193 (Q4-21)

Melancólico e inquietante. Meio afetado e fora do seu contexto.

VAR194 (Q4-22)

Eu visualizei a cena descrita, senti angustia quando soube do suicídio e a
sensação de que, apesar da morte, as coisas continuam a seguir o seu rumo
natural.
Fiquei confusa quanto ao enredo do texto, tive que lê-lo duas vezes.
Não sei se entendi do que se tratava a narrativa.

VAR188 (Q4-16)

VAR189 (Q4-17)
VAR190 (Q4-18)
VAR191 (Q4-19)

VAR195 (Q4-23)
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VAR196 (Q4-24)

O texto muito detalhista, de leitura cansativa.
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VAR197 (Q4-25)

O texto parece meio confuso, com frases desconexas. Há um sentimento de
tristeza, nostalgia, solidão que parece percorrer todo o texto.
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VAR198 (Q4-26)

Acredito que seja uma pessoa refletindo, que vê que já não é tão nova e que
enfrenta as passagens que a idade trás.
Achei o texto muito confuso e sem nexo algum.
Senti-me um pouco confusa tentando entender a personagem e o ambiente
descritos. A sequência das ações também me fez sentir um pouco a angústia da
personagem.
A primeira parte da leitura é interessante, uma pessoa descrevendo o ambiente,
mas depois quando inicia a observação da senhora, achei melancólico.
Um texto complexo que começa falando da felicidade e termina falando de
suicídio, que costuma ser um tema forte e relacionado a tristeza e desespero.
O texto não me atraiu. Achei-o confuso e pouco motivador.

VAR199 (Q4-27)
VAR200 (Q4-28)

VAR201 (Q4-29)
VAR202 (Q4-30)
VAR203 (Q4-31)
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VAR222 (CO-03)

VAR223 (CO-02)

São vários textos. Informações truncadas, parece coisa de "maluco". Acredito
que tenha sido de forma proposital,ou seja, impossível de compreensão devido
ao truncamento de informações.
No texto descrito a personagem encontra-se feliz e consegue obter alegria nas
coisas simples da vida, como observar o céu, a rotina de uma senhora dormir.
Encontra-se feliz, por ter conseguido ao contrário do rapaz que se suicidou,
deixar suas angustias e problemas de lado e viver a vida, aproveitando o
melhor que ela pode lhe proporcionar.
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CATEGORIZAÇÃO DE DADOS:
AVALIADORES EXTERNOS

Avaliador 2
Formação: Letras Português/Inglês; Mestrando Literatura Brasileira
Instituição: UFRJ
Classifique cada resposta de acordo com as categorias sugeridas a seguir. Mais de uma
categoria poderá ser atribuída a cada resposta. Caso ache necessário acrescente a
categoria que você acha que está faltando, caracterizando-a:

Categorias
8. Percepção
textuais

de

aspectos

9. Expressão da emoção da
personagem
10. Expressão de prazer estético

11. Identificação
personagem

com

a

12. Expressão da emoção do
leitor
13. Expressão
de
processos
cognitivos
14. Outros/indefinido (Quais?)

Descrição
Descrição, avaliação ou interpretação de
aspectos relacionados ao texto (gênero, estilo,
linguagem etc).
Descrição/
avaliação
da
emoção,
atitudes/comportamento da personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa)
causada pelos aspectos estéticos relacionados
ao texto como objeto textual e artístico.
Avaliação do texto/leitura.
Descrição da emoção como catarse, partindo
de uma identificação/ falta de identificação
expressa pelo leitor com a situação ou
sentimento vivenciado pela personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa)
provocada pela leitura de um modo geral.
Descrição de aspectos relacionados ao ato da
leitura (dificuldades, auto-avaliação etc.)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
......................................................................
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QUESTIONÁRIO 1 – PORTUGUÊS
PARTICIPANTE
Q1P-02
Q1P-03

Q1P-04

Q1P-05

Q1P-06

Q1P-07

Q1P-08
Q1P-09
Q1P-10

Q1P-11

RESPOSTA
Fiquei angustiada, pois achei tudo muito confuso.
Achei o texto um pouco confuso. Bertha perece ser uma pessoa perturbada. O trecho da janela
da sala que se abre para uma varanda que dá para o jardim me fez lembrar de mim mesma, pois
na minha casa é exatamente assim e tb tem no extremo oposto contra o muro uma árvore que
sempre está cheia de flores e quando estou triste como estou agora perco horas olhando essa
paisagem através da janela da sala pensando como sou triste por ter a vida que tenho e ao
mesmo tempo como sou feliz por ter a vida que tenho.
O texto tem uma linguagem rebuscada diferente dos livros com linguagem mais contemporânea
de facil entendimento na verdade ja vi esse texto de um livro de uma autora Katherine.... nao
me lembro o nome dela agora
Confusa

CATEGORIA
FT/FEL
FT/FEP/FEL

O texto apresenta uma mulher apaixonada e feliz. Há vários indícios que mostram a paixão.
Quando ela chegou e atirou as almofadas "a sala tomou vida imediatamente". E, quando
abraçou a almofada "o fogo não se extinguia no seu peito". E, por fim, quando Bertha atira-se
ao sofá e murmura: "Eu estou feliz demais - demais!" e compara a maravilhosa árvore com sua
vida, fica mais do que explícito que se trata de uma mulher que está muito feliz.
O texto mostra um momento de felicidade que Bertha está vivendo. É como se somente naquele
momento percebesse o quanto sua vida era boa, e perfeita. E o fato do gato passando
(aparentemente não gostava de gatos) a fizesse temer por aquele momento. Como se o simples
fato de passarem por ali pudesse acabar com sua felicidade.
Bertha percebeu em um momento, talvez de distração, que havia uma árvore em um
determinado pomto do jardim que antes nunca tinha prestado atenção.
O texto é bastante poético. As vezes excessivamente, se é que se pode dizer assim. O abuso de
metáforas e adjetivos tornam as descrições muito subjetivas e imprecisas.
É um texto narrativo com predominância descritiva que relata, através de ocorrências
simultâneas, no primeiro momento um ambiente doméstico em seguida o seu ambiente externo
. Nota-se a frequência de termos concretos de um lugar concreto. Por ser um texto com
características descritivas a alteração de algumas sequências de enunciados não altera a relação
cronológica.
Eu me transportei para um lugar maravilhoso, imaginando as descrições do texto. Destaco a
questão das flores e dos gatos. Imaginei realmente o ambiente descrito.

FT/FEP

FT

FEL

FEP

FEP
FT
FT

FEL

QUESTIONÁRIO 3 – PORTUGUÊS
PARTICIPANTE
Q3P-02
Q3P-03
Q3P-04

Q3P-05

Q3P-06

Q3P-07

Q3P-08

RESPOSTA
Percebi que o tempo passou rápido demais para essa senhora, ou melhor ela ficou
observando a vida passar.
CONFUSO E SEM MOTIVAÇÃO, LINGUAGEM FORA DO PADRÃO COMUM
A sensação que tive foi confusa, conflituosa. Narradora diz-se feliz e alguém morreu. Não é
exatamente o sentimento que esperamos quando uma pessoa jovem escolhe morrer. Foi um
tanto angustiante.
Uma pessoa que lembra momentos catárticos em sua vida, que traz marcas do passado que
já viu de tudo um pouco,alegria,tristeza e dor e naquele momento o melhor seria não ter
vivido tudo isso quando ela se refere que o jovem que havia suicidado passa essa impressão
Percebo um personagem de uma mulher que tem o costume
de apreciar as belezas da natureza, como contemplar o céu. Interessante a descrição
minuciosa dos eventos e o contraste entre o excesso de pessoas do ambiente em que se
encontra a mulher (e, por isso, barulhento) e o ambiente solitário em que se encontra a
senhora da casa em frente. É interessante destacar também o egoísmo e insensibilidade de
tal personagem diante do suicídio cometido por um jovem que ela achou pertinente por ele
ter perdido a vida e não ela.
O que entendi sobre o texto foi que o personagem da velha senhora já não tinha mais
expectativa de vida, inejava de certa forma o ato covarde do jovem suicida que tinha todo
uma vida pela frente, enquanto ela já tinha vivido tudo o que tinha para viver e só queria o
descanso eterno que ele através do suicidio almejou antes que ela.
Trata-se do texto sobre uma pessoa de uma idade já avançada. Notei que diante de tantos
turbilhões passados em sua vida. Vê-se hoje que sudo isso se suavisa com o tempo, e que
mesmo os fatos mais traumáticos (suicídio de um ente querido) passa a ser compreendido.

CATEGORIA
FEP
FT/FEL
FEL

FEP

FEP/FT

FEL

FEP
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QUESTIONÁRIO 1 – INGLÊS
PARTICIPANTE
Q1I-02

Q1I-03

Q1I-04

Q1I-05
Q1I-06
Q1I-07

Q1I-08
Q1I-09
Q1I-10

Q1I-11

Q1I-12

QI1-13

RESPOSTA
Bertha parece uma pessoa solitária, sua descrição, a percepção de tudo à sua volta,
apesar de ela dizer estar feliz, me parece algo melancólico. A paisagem é bonita, mas
essa felicidade da personagem é verdadeira?
O texto é de uma leitura bastante detalhista, uma descrição gráfica de cada fato ocorrido
na cena em que a personagem Berta se encontra. Algumas palavras são de uso bastante
"literário" (quero dizer, encontram-se mais vezes no campo da literatura do que em
qualquer outro), como as usadas para descrever o jardim e o entardecer.
O texto retirado de "The Collected Stories of Katherine Mansfield" é belo, porém a
quantidade de detalhes por vezes sufoca o leitor menos preparado para uma grande
carga de elementos (o que é comum nos leitores de hoje em dia). Entretanto, a julgar
pelo estilo da autora e pela época em que o texto foi escrito, é normal que seja
detalhado desta forma, e no fim, acaba ajudando o leitor a se inserir na cena e visualizar
exatamente o que a personagem está vendo e sentindo. Em uma última e breve análise,
é um texto agradável, que traz calma.
Achei legal como o autor(a) mostra uma felicidade interior da personagem numa cena
simples onde primeiro são mostradas ações simples e aparentemente rotineiras e depois
quando a personagem lança seu olhar para o jardim e o vê de forma diferente, com mais
cores e belezas. De certa forma a cena mostra que tudo por mais simples e corriqueiro
que seja ganha uma nova perspectiva quando se tem esse brilho interior que a
personagem demonstra ter mas as coisas continuam as mesmas, tudo está no olhar e no
estado de espírito da pessoa (no caso, da personagem).
Tive a impressão de realidade pois é rico em detalhes e expressa emoções do cotidiano.
Me parecia que podia ver como era o lugar, como se fizesse parte da história.
Achei o texto um pouco confuso. Não obtive nenhum sentimento.
Senti um pouco de solidão por parte da personagem. A descrição do ambiente, as
atitudes da mulher e suas percepções me trouxeram à memória a imagem de uma
pessoa solitária. O texto é poético. Causa sensações no leitor, no meu caso, não muito
alegres...
Parece a história de uma mulher solitária que sente que sua vida é como a Pereira, com
suas flores abertas simbolizando sua própria vida.
O texto me fez imaginar o quanto seria agradável viver neste lugar, com tantas flores
diferentes e uma casa aconchegante.
I'm not sure if I'm supposed to write in English or in Portuguese, even though the
questions are in Portuguese. It's hard to shift if I read the text in English. No início, eu
não gostei muito da descrição de como ela reorganizou as almofadas e da ligação entre
esse início e o fato de ela ter abraçado a almofada. It seems cheesy. Não há nenhuma
explicação para o que ela sentiu naquele momento, a narrativa passa imediatamente
para as janelas e a vista, mas eu senti falta de uma conexão. Depois disso, eu me distraí
um pouco porque comecei a ler sobre os gatos e a pensar que eu sinto falta dos meus e
eu gostaria de ter um aqui. Isso provavelmente me distanciou ainda mais do texto
porque ela diz "What creepy things cats are!". Ficou ainda mais difícil ter alguma
empatia com a personagem. Eu não sei o que são "jonquils" e, portanto, não sei que
cheiro teriam. Eu não consigo sentir a felicidade porque os itens que ela menciona (a
árvore, o ceu, as flores) não me tocam tanto. Para mim, as analogias só fariam sentido
se eu tivesse um conhecimento do que exatamente está por trás dessa felicidade.
Me senti envolvida com a leitura, ainda que o trecho seja curto. As descrições são
bastante vívidas e foram capazes de influenciar a forma como me senti ao longo da
leitura - a imagem do jardim teve uma influência positiva em meu humor e a imagem
do gato (propositalmente) dissonante teve um efeito negativo.
É difícil relatar o que senti ao longo da leitura, porque não me envolvi com ela desde o
início. Tenho apenas um fragmento, que me parece ser parte de uma narrativa
interessante, nada mais. Como não sei o que aconteceu antes, em príncípio, não consigo
ter certeza se "the fire in her bosom" trata-se de algo positivo ou negativo. A julgar pelo
restante da narrativa, acredito que seja uma explosão de felicidade por conta de novas
oportunidades, uma nova vida que se vislumbra para a personagem ou o simples
reconhecimento de que está viva. É interessante notar que o cenário ao redor reflete, ou
parece refletir, seu estado de espírito, como sugerido na última linha do texto. O início
também chama atenção: a organização da sala camufla a existência de vida naquele
espaço. Uma reflexão possível é a de que a vida é dinâmica, nem sempre os fatos da
vida estão "no lugar" ou acontecem ordenadamente. Enfim, a simetria do ambiente
contrasta com a assimetria ou dinâmica da vida. Para romper com isso e marcar o
"novo" espaço como habitado por alguém diferente, cheio de vida, a personagem sente
necessidade de mexer nas almofadas, jogá-las, imprimindo, ainda que sutilmente, traços
de existência humana no local. Esse gesto articula-se à descrição do cenário visto da
janela, que retrata a existência de uma pereira cheia de frutos e de flores viçosas, para
mostrar ou corroborar como a personagem se sente, a saber, renascida, cheia de vida.
Contudo, ao sussurrar "I´m too happy", parece que o "too" imprime certo receio ou
culpa ao que a personagem sente, como se ela estivesse, por alguma razão, mais feliz
do que devesse estar.
O texto é bastante descritivo a fim de situar perfeitamente o leitor no ambiente.
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Q1I-14
Q1I-15

Q1I-16

Q1I-17
Q1I-18

Q1I-19
Q1I-20

Q1I-21

Existe uma atmosfera que envolve as personagens e esse efeito também ocorre com o
leitor.
Pensei que gostaria de saber o que exatamente Bertha 'representa' para Mary.
Senti um pouco de suspense e um ar emocionante na narrativa. Gostei do que li e
gostaria de saber o fim desta história, pois parece ser só um fragmento.
É a descrição de um cômodo que uma pessoa Mary havia arrumado com muito cuidado
e a personagem "she" desarruma dando uma aparência mais vida ao aposento. Algumas
palavras não fazem sentido. A pereira inicialmente descrita como estando totalmente
em flor, passa a não ter um único botão ou pétada e no final na imaginação da
personagem a pereira está toda florida como sua vida. A descrição da visão dos gatos
não fica clara e não entendi porque causaria arrepios na personagem. Se ela está num
cômodo, ela não poderia estar subindo e descendo. A leitura parece não fluir em função
destas interferências propositais no texto.
O texto é descritivo demais. É bem verdade que essa super descrição nos faz imaginar
melhor o cenário, imaginar as sensações da personagem. Mas ainda assim, achei um
pouco exagerada essa descrição.
Passou uma sensação de suspense, de apreensão
Na verdade, este texto me remeteu a época da faculdade qdo tinha q ler textos como
este q parece ter sido retirado de alguma obra literária q eu tinha q ler para as aulas de
literatura. Infelizmente trata-se de um trecho curto e focado na descrição. Eu
geralmente pulava essas partes.
Achei a leitura agradável. A autora escreveu o texto de forma a fazer o leitor passear
com a personagem pela casa e sentir o que ela estava sentindo.
A personagem descreve detalhadamente o lugar em que se encontra, o que me levou a
realmente imaginar o lugar que ela descreve. Senti-me tentada a continuar a leitura e a
saber que
livro é esse. Não sei o porquê, mas, apenas com esse trecho, a curiosidade de saber
sobre essa personagem, esse autor e essa obra me fizeram ler a última linha em busca
da bibliografia.
Que histórias de amor surreais assim não existem na vida real.
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QUESTIONÁRIO 3 – INGLÊS
PARTICIPANTE
Q3I-02

Q3I-03

Q3I-04

Q3I-05

Q3I-06

Q3I-07

Q3I-08
Q3I-09

Q3I-10
Q3I-11
Q3I-12

Q3I-13

RESPOSTA
O texto busca retratar as emoções vivenciadas pela personagem, descrevendo tanto o que
vai em seu coração quanto detalhes do ambiente, que tanto contribuíram com seu estado de
espírito.
É um texto confuso, não pelo vocabiulário usado, mas pela forma que a estória é contada. O
fim é ainda mais confuso com a morte do homen. Não é possível saber a ligação dele com a
mulher, " the old lady". O sentimento de felicidade dela após a morte do "young man" e o
aparecimento dos personagens Sally e Perter não fazem sentido. É até difícil construir um
texto sobre as minhas impressões por eu não ter compreendido muito bem o enrredo.
No inicio senti pena da velha senhora.
Ao fim, observei que esta senhora não pode morrer, embora queira, pois ainda há algumas
pendencias com a vida.
Eu tive a impressão que a mulher estava observando ela mesma, como se ela tivesse
morrido. Entendi que agora ela tem energia o suficiente, o que não tinha quando estava
viva, pois morreu já idosa.
pareceu-me uma daquelas cenas de romances de virginia wolf. é o velho fluxo de
consciência, misturando estímulos exteriores a pensamentos íntimos de um mulher. tudo é
feito de uma maneira para expressar a passagem de tempo, que escorre pelos sentidos. o
escritor, que nao é bobo nem nada, escolhe justamente o crepusculo para retratar a cena.
haveria correspondente melhor na natureza para expressar a ideia de que o tempo está indo
embora? deste intervalo entre um dia ainda nao se foi e outro ainda nao começou, que se
move embora pareça suspenso?
Senti que há muita introspecção, stream of counciousness e talvez eu tenha reconhecido que
se trata do Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Só não estou com o livro em mãos para
confirmar.
Complicado.
Em uma determinada noite, pessoas estavam reunidas, conversando e se divertindo.
Enquanto isso, na mesma casa, uma mulher encontrava-se sozinha no quarto, atormentada,
preocupada.
Texto bem descritivo e com uma dose de emoção.
Me senti melancólica e um pouco frustrada com o texto, porque revela um pouco do que eu
tenho vivido. Uma insatisfação.
A princípio os textos são claramente fáceis de ler e perceber seus sentidos. Ao decorrer do
questionário, há uma pequena mudança nos níveis de coerência, mas nada que não se possa
assimilar.
O texto me pareceu confuso em determinado momentos. Não consegui entender de onde
surgiram certos personagens e quais seus objetivos.
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CATEGORIZAÇÃO DE DADOS:
AVALIADORES EXTERNOS

Avaliador 3
Formação: Letras Português/Inglês; Mestre; Doutorando Linguística Aplicada
Instituição: UFRJ
Classifique cada resposta de acordo com as categorias sugeridas a seguir. Mais de uma
categoria poderá ser atribuída a cada resposta. Caso ache necessário acrescente a
categoria que você acha que está faltando, caracterizando-a:
Categorias

Descrição

15. Percepção de aspectos
textuais
16. Expressão da emoção da
personagem
17. Expressão de prazer
estético
18. Identificação
personagem

com

a

19. Expressão da emoção do
leitor
20. Expressão de processos
cognitivos
21. Outros/indefinido
(Quais?)
Síntese da compreensão da
leitura

Descrição, avaliação ou interpretação de aspectos
relacionados ao texto (gênero, estilo, linguagem etc).
Descrição/ avaliação da emoção, atitudes/comportamento
da personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa) causada pelos
aspectos estéticos relacionados ao texto como objeto
textual e artístico. Avaliação do texto/leitura.
Descrição da emoção como catarse, partindo de uma
identificação/ falta de identificação expressa pelo leitor
com a situação ou sentimento vivenciado pela personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa) provocada pela
leitura de um modo geral.
Descrição de aspectos relacionados ao ato da leitura
(dificuldades, auto-avaliação etc.)
1.
Exposição do que o leitor chegou de conclusão,
entendimento sobre o que leu.
2. IPE se mistura com EEL, pois me dá a impressão
de que a identificação com o personagem é uma
relação de emoção.
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VAR125 (Q3-03)

VAR126 (Q3-04)

VAR127 (Q3-05)
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VAR130 (Q3-08)
VAR131 (Q3-09)

VAR132 (Q3-10)

VAR133 (Q3-11)

VAR134 (Q3-12)

VAR135 (Q3-13)

QUESTIONÁRIO 3
Fiquei angustiada, pois achei tudo muito confuso.
Achei o texto um pouco confuso. Bertha perece ser uma pessoa perturbada. O
trecho da janela da sala que se abre para uma varanda que dá para o jardim me
fez lembrar de mim mesma, pois na minha casa é exatamente assim e tb tem
no extremo oposto contra o muro uma árvore que sempre está cheia de flores e
quando estou triste como estou agora perco horas olhando essa paisagem
através da janela da sala pensando como sou triste por ter a vida que tenho e ao
mesmo tempo como sou feliz por ter a vida que tenho.
O texto tem uma linguagem rebuscada diferente dos livros com linguagem
mais contemporânea de facil entendimento na verdade ja vi esse texto de um
livro de uma autora Katherine.... nao me lembro o nome dela agor
Confusa
O texto apresenta uma mulher apaixonada e feliz. Há vários indícios que
mostram a paixão. Quando ela chegou e atirou as almofadas "a sala tomou
vida imediatamente". E, quando abraçou a almofada "o fogo não se extinguia
no seu peito". E, por fim, quando Bertha atira-se ao sofá e murmura: "Eu estou
feliz demais - demais!" e compara a maravilhosa árvore com sua vida, fica
mais do que explícito que se trata de uma mulher que está muito feliz.
O texto mostra um momento de felicidade que Bertha está vivendo. É como se
somente naquele momento percebesse o quanto sua vida era boa, e perfeita. E
o fato do gato passando (aparentemente não gostava de gatos) a fizesse temer
por aquele momento. Como se o simples fato de passarem por ali pudesse
acabar com sua felicidade.
Bertha percebeu em um momento, talvez de distração, que havia uma árvore
em um determinado pomto do jardim que antes nunca tinha prestado atenção.
O texto é bastante poético. As vezes excessivamente, se é que se pode dizer
assim. O abuso de metáforas e adjetivos tornam as descrições muito subjetivas
e imprecisas.
É um texto narrativo com predominância descritiva que relata , aravés de
ocorrências simultâneas, no primeiro momento um ambiente doméstico em
seguida o seu ambiente externo . Nota-se a frequência de termos concretos de
um lugar concreto. Por ser um texto com caracte´risticas descritivas a
alteração de algumas sequências de enunciados não altera a relação
cronológica.
Eu me transportei para um lugar maravilhoso, imaginando as descrições do
texto. Destaco a questão das flores e dos gatos. Imaginei realmente o ambiente
descrito.
Pela forma como são descritas as cenas, o texto vai se tornando cada vez mais
latente, impulsionando o leitor a querer saber mais e mais, através de sua
leitura. Os sentimentos da personagem parecem invadir o leitor como se ele
fosse parte integrante, e sentisse, e presenciasse tudo o que fora descrito.
Talvez essas emoções tenham surgido, não somente pelo texto em si, mas pelo
o estado de alma e das coisas presentes neste momento na vida do leitor.
Texto baseado no emocional, extremamente subjetivo, de caráter narrativo.
Parece traduzido de um original em outra lingua, talvez inglês. A estrutura
frasal está estranha. Também estranha é a expressão 'céu de jade', já que o jade
é verde.
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VAR136 (Q3-14)

Gostei principalmente do início sobre as almofadas, gosto de narrativas
descritivas em geral, contos, mas achei a parte do jardim um pouco extensa e
cansativa, como se o autor tivesse se perdido na hora de escrever a história e
depois retomou o ritmo.

PAT

VAR137 (Q3-15)

foi literalmente levada para dentro do texto, puder ver Bertha atirando as
almofadas e o ambiente ao seu redor. É fantástico ler algo que lhe faz viajar,
você se sente dentro da história.

EEL

VAR138 (Q3-16)

VAR139 (Q3-17)

VAR140 (Q3-18)
VAR141 (Q3-19)

VAR142 (Q3-20)

uma leitura interessante e misteriosa, onde, narra os sentimentos de uma
mulher que esta com sensações boas de felicidade ao ver uma linda árvore,
mas, também de medo ou superstição por ver gatos atravessar sua visão.
O TEXTO DEMONSTRA QUE BERTHA ESTÁ APAIXONADA. A
PAIXÃO NOS FAZ VER A VIDA DE FORMA BELA, PERFUMADA,
CALOROSA.
Interessante
Bertha é uma jovem, em busca de alguma explicação para os sentimentos que
teimam em brotar em seu coração. Olha o mundo com novos olhos e começa a
perceber a beleza de coisas que antes tão comezinhas, mas que agora, tornamse vívidas e intensas, com um ar até meio nostálgico. Será que Bertha está
amando?
a cada coisa que acontecia era uma sensação diferente, ao jogar das almofadas
parecia um certo teor de raiva vindo de Bertha que chegava em mim, ao falar
da arvore florida uma certa paz e prazer, ao aparecer dos gatos cinza e negro o
arrepio de Bertha me alcançou, ao final tudo tranquilo, porém agora com uma
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tal "adrenalina literária" vinda do texto.
Esse texto é bem interessante . Porém, temos que ter bastante atenção em ler
pois pode ser de difícil compreensão.
O texto transmite a ideia de paixão e liberdade, deixando de lado o
perfeccionismo. A sensação da personagem de apresenta de maneira
contagiante permitindo que nem a presença dos gatos lhe tirassem tal prazer.
Através da realização da leitura pude perceber que Bertha estava limpando
sua alma. Estava atirando fora partes do passado, até que se deparou com
lembranças fortes e boas,vendo que a vida é uma soma do que vivemos, vemos
e aprendemos.
A princípio o texto passa tranquilidade e leveza, cheiro de "verde". Depois um
arrepio por conta dos gatos.
Um texto curto que me remeteu a uma tranquilidade, que gostaria de estar
vivendo... Apesar de um pequeno momento de tensão, com a trevessia do gato,
superstição, não tirou sua paz e felicidade. Um breve momento de felicidade
como acontece conosco.
O conto descreve de maneira simples o estado de espírito que a personagem se
encontra.Ela busca nos elementos da natureza,na paisagem das redondezas
uma justificativa para a sua felicidade.Tanto que a passagem de dois gatos
cortando a impressão que a natureza florida e acolhedora a havia
proporcionado,a fez sentir uma aflição,como se conspirasse para quebrar o
acolhimento que a paisagem a proporcionara.
Acredito que ela tenha chegado a sala num estado de espírito
alterado,querendo bagunçar o que havia sido arrumado como uma forma de
extravasar e ao ver a árvore e a natureza que estava tão bela lá fora,tenha se
acalmado e relaxado fazendo com que se deitasse e se sentisse feliz consigo
mesma.
O texto pareceu-me bastante confuso. Descritivo demais e narrativo de menos.
Senti como se não fosse capaz de dar conta de todos os detalhes em evidência.
É um pouco distorcido, visto que evoca sensações muito fortes em pouco
espaço de tempo.
Por outro lado, é curioso e faz com que a gente queira continuar com a
esperança de entender um pouco mais do que consegue compreender por se
tratar de uma curta leitura.
Imaginei os sofás, as almofadas e árvore.
Sorri pensando nos gatinhos.
É um texto envolvente. O ambiente descrito dentro e fora da sala dá uma
sensação de felicidade, como a própria personagem murmura, ao final.
Texto de leitura difícil. Faz o leitor ficar voltando para ter certeza que leu
corretamente. A dificuldade é esta e não de vocabulário.
É um texto que fala sobre o estado de felicidade da personagem principal e que
mesmo que cada acontecimento diga o contrário, ela muda sua realidade p/ que
tudo se torne o melhor possível.
Tive a impressão de me transferir ao lugar do texto
Senti-me num tempo histórico anterior ao que estamos. Não sei precisar o
período, mas posso perceber um tom de romantismo e um "leve" terror/magia.
Imaginei a cena aproveitando-me da narrativa detalhada do autor. Pude
"cheirar" o aroma das tulipas.
Percebi que a personagem Bertha estava tomada de êxtase. Possivelmente um
sentimento novo, incomum e repentino havia tomado conta de si
inesperadamente, deixando-a com dúvidas de como lidar com tal emoção.
É um texto que descreve lugares, sensações e emoções.
O texto descreve o estado de êxtase e euforia de Bertha.
É engraçado, mas o fato de ler para uma pesquisa me fez voltar na leitura como que para me certificar de que não havia nenhuma "pegadinha". É claro
que somos influenciados pelo objetivo que nos move à leitura. No entanto, o
texto me agradou. As almofadas "desarrumadas" e a passagem dos gatos são o
que mais me chamou a atenção.
O que há de mais belo na vida está ao nosso redor, basta sabermos apreciar, até
mesmo pequenas coisas q a própria natureza no oferece, nos ensinando assim,
a enxergarmos a vida com outros olhos.
O trexto apresenta alegorias demais para descrever o estado de espírito da
personagem. Exagera na descrição da cena e a maior parte dos símbolos
usados não faz sentido. Tratando-se ou não do propósito do texto, terminei a
leitura sentindo que nenhuma das palavras que ali pareciam estar como
alegorias da "própria vida" da personagem realmente o faziam e não me trouxe
qualquer sentimento além do fato de ser extremamente cansativo ler uma
descrição que não leva a lugar nenhum.
Parece-me um romance sobre alguém que volta a um lugar onde viveu
experiências positivas e relembra o passado.
Fiquei imaginando a cena vista por Bertha, de como seria o jardim. E como a
natureza nos faz bem.
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Senti-me perdida nas emoções da personagem, aflita em tentar ler as
entrelinhas para entender o rumo que a estória tomaria.
É um texto cheio de imagens que, em princípio, parece ter uma conotação de
suspense, depois passa dar impressão da ideia de felicidade da personagem
refletida no ambiente descrito.
O texto é bonito, tocante. Explora elementos sensoriais enos faz ter uma
imagem mental do que a personagem está vendo, a intensidade da cena que ela
enxerga, afeta também a percepção quando se lê. Pensei a respeito de flores,
como elas nos elevam e como a beleza da natureza é simples e ao mesmo
tempo encantadora. Também gosto muito de olhar as belezas da natureza, isto
me inspira muito... Eleva a alma e faz pensar que a vida vale a pena para ser
vivida. Mas certamente a personagem vivia um momento positivo em sua vida
pessoal também, algo bom estava acontencendo com ela , ao que parece.
Porque o texto menciona que a vida dela também estava em flor. Não dá para
apreciar as belezas naturais se não houver serenidade e alegria dentro de si. Me
lembrei de um momento em minha vida em que morei em uma cidade cercada
de belezas naturais incríveis que, no entanto, não me enchiam os olhos porque
eu gostaria mesmo era de estar em outro lugar.
Ao fazer esta leitura me senti invadida por uma sensação de liberdade, de
felicidade, como se as amarras da perfeição fossem desfeitas com muita
naturalidade. Pude ver o jardim, os gatos, as flores e sentir o vento entrando
pela janela.
Achei o texto bem detalhista, capaz de fazer com que possamos imaginar
claramente a situação descrita no mesmo. Bem rico, com um vocabulário de
fácil compreensão. Senti como se estivesse lendo um romance, onde as
emoções são descritas minucuisamente.
Senti-o intimista também. A leitura traz uma sensação de conforto e
sublimidade.
Ao ler o texto me imaginei naquele lugar que parece tranquilo e bem
aconchegante para um bom descanso,mas na parte dos gatos senti arrepio e
imaginei o suspense daquele momento.

EEL
PAT
EEP
PAT
IPE
EEL
EEP

EPE/ IPE/ EEL

PAT
EEL

EPE

224

CATEGORIZAÇÃO DE DADOS:
AVALIADORES EXTERNOS
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Instituição: UFRJ
Classifique cada resposta de acordo com as categorias sugeridas a seguir. Mais de uma
categoria poderá ser atribuída a cada resposta. Caso ache necessário acrescente a
categoria que você acha que está faltando, caracterizando-a:

Categorias
22. Percepção de aspectos textuais

23. Expressão da emoção da
personagem
24. Expressão de prazer estético

25. Identificação com a personagem

26. Expressão da emoção do leitor
27. Expressão
de
processos
cognitivos
28. Outros/indefinido (Quais?)

Descrição
Descrição, avaliação ou interpretação de aspectos
relacionados ao texto (gênero, estilo, linguagem
etc).
Descrição/
avaliação
da
emoção,
atitudes/comportamento da personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa) causada
pelos aspectos estéticos relacionados ao texto como
objeto textual e artístico. Avaliação do texto/leitura.
Descrição da emoção como catarse, partindo de
uma identificação/ falta de identificação expressa
pelo leitor com a situação ou sentimento vivenciado
pela personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa) provocada
pela leitura de um modo geral.
Descrição de aspectos relacionados ao ato da leitura
(dificuldades, auto-avaliação etc.)
...................................................................................
...................................................................................
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QUESTIONÁRIO 4
Percebi que o tempo passou rápido demais para essa senhora, ou melhor ela
ficou observando a vida passar.
CONFUSO E SEM MOTIVAÇÃO, LINGUAGEM FORA DO PADRÃO
COMUM
A sensação que tive foi confusa, conflituosa. Narradora diz-se feliz e alguém
morreu. Não é exatamente o sentimento que esperamos quando uma pessoa
jovem escolhe morrer. Foi um tanto angustiante.
Uma pessoa que lembra momentos catárticos em sua vida, que traz marcas do
passado que já viu de tudo um pouco,alegria,tristeza e dor e naquele momento
o melhor seria não ter vivido tudo isso quando ela se refere que o jovem que
havia suicidado passa essa impressão.
Percebo um personagem de uma mulher que tem o costume de apreciar as
belezas da natureza, como contemplar o céu. Interessante a descrição
minuciosa dos eventos e o contraste entre o excesso de pessoas do ambiente
em que se encontra a mulher (e, por isso, barulhento) e o ambiente solitário em
que se encontra a senhora da casa em frente. É interessante destacar também o
egoísmo e insensibilidade de tal personagem diante do suicídio cometido por
um jovem que ela achou pertinente por ele ter perdido a vida e não ela.
O que entendi sobre o texto foi que o personagem da velha senhora já não
tinha mais expectativa de vida, inejava de certa forma o ato covarde do jovem
suicida que tinha todo uma vida pela frente, enquanto ela já tinha vivido tudo o
que tinha para viver e só queria o descanso eterno que ele através do suicidio
almejou antes que ela.
Trata-se do texto sobre uma pessoa de uma idade já avançada. Notei que
diante de tantos turbilhões passados em sua vida. Vê-se hoje que sudo isso se
suavisa com o tempo, e que mesmo os fatos mais traumáticos (suicídio de um
ente querido) passa a ser compreendido.
A primeira impressão foi a de já conhecer o texto. Cada linha parecia fazer eco
na memória. Ao fim da leitura, consegui levantar uma hipótese sobre que texto
seria esse. Como parece ser de um livro que eu amo, com certeza a emoção
que me provoca tem influência da leitura integral: uma sensação de solidão,
incompreensão, sufocamento e, ao mesmo tempo, identificação com a maneira
como as impressões do da realidade são" processadas" pela mente.
A princípio, o texto parece confuso pois nos coloca em momentos diferentes,
como se fôssemos três pessoas diferentes.
Me senti angustiada e ao mesmo tempo intrigada, tentando descobrir o final da
história.
Puro sentimento.
Surgiu a vontade de continuar a ler e saber mais.
Vários sentimentos presentes!!!
O texto de inicio sugere curiosidade de conhecermos o desenlace, mas a
possível emoçao e a curiosidade desaparecem quando percebemos que se trata
de um monólogo interior onde prevalece o desisteresse pela vida. O fragmento
está carregado de angústia e solidao do personagem.
Tentei me colocar no lugar da pessoa que estava descrevendo as emoções
naquele momento, e me pareceu ser alguém que tinha acabado de entender o
sentindo de alguma coisa, e que esse sentido começou a faze-lo a apreciar
coisas simples em meio a muitas coisas ao mesmo tempo.
Sempre que um problema foi resolvido, sinto que posso focar em outras
coisas.
O texto é estritamente descritivo, narrando os acontecimento e emoções. Passa
a sensação de tensão e aflição ao leitor.

VAR189 (Q4-17)

A contemplação do céu é um hábito que estamos eliminando na nossa árdua
jornada. E julgo que foi a parte mais interessante.
O texto despertou curiosidade (o q estava acontecendo; quem eram as
personagens...) e ansiedade (como tem mts detalhes, eu queria ler rápido pra
saber o q ia acontecer)
muito legal e diferente, alguem que nao se abalou ao ver a morte de alguem

VAR190 (Q4-18)

chato, monótono

VAR191 (Q4-19)

VAR192 (Q4-20)

Minha primeira impressão, foi achar que o testo falava sobre a juventude da
senhora que é relatada durante o primeiro paragrafo, como se ela estivesse
relembrando, mas com o percorrer do texto cita outra pessoa, um jovem que
observava a senhora que havia vivido sua juventude e ele terminando com a
dele.
É uma declaração com muitos pormenores. Achei um pouco confuso.

VAR193 (Q4-21)

Melancólico e inquietante. Meio afetado e fora do seu contexto.

VAR187 (Q4-15)
VAR188 (Q4-16)
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VAR194 (Q4-22)

VAR195 (Q4-23)
VAR196 (Q4-24)
VAR197 (Q4-25)
VAR198 (Q4-26)
VAR199 (Q4-27)
VAR222 (CO-03)

VAR223 (CO-02)

Eu visualizei a cena descrita, senti angustia quando soube do suicídio e a
sensação de que, apesar da morte, as coisas continuam a seguir o seu rumo
natural.
Fiquei confusa quanto ao enredo do texto, tive que lê-lo duas vezes.
Não sei se entendi do que se tratava a narrativa.
O texto muito detalhista, de leitura cansativa.
O texto parece meio confuso, com frases desconexas. Há um sentimento de
tristeza, nostalgia, solidão que parece percorrer todo o texto.
Acredito que seja uma pessoa refletindo, que vê que já não é tão nova e que
enfrenta as passagens que a idade trás.
Achei o texto muito confuso e sem nexo algum.
São vários textos. Informações truncadas, parece coisa de "maluco". Acredito
que tenha sido de forma proposital,ou seja, impossível de compreensão devido
ao truncamento de informações.
No texto descrito a personagem encontra-se feliz e consegue obter alegria nas
coisas simples da vida, como observar o céu, a rotina de uma senhora dormir.
Encontra-se feliz, por ter conseguido ao contrário do rapaz que se suicidou,
deixar suas angustias e problemas de lado e viver a vida, aproveitando o
melhor que ela pode lhe proporcionar.
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CATEGORIZAÇÃO DE DADOS:
AVALIADORES EXTERNOS

Avaliador 4
Formação: Letras Português/Inglês; Especialista em Letras
Instituição: UFRJ
Classifique cada resposta de acordo com as categorias sugeridas a seguir. Mais de uma
categoria poderá ser atribuída a cada resposta. Caso ache necessário acrescente a
categoria que você acha que está faltando, caracterizando-a:
Categorias
29. Percepção de aspectos textuais

30. Expressão da emoção da
personagem
31. Expressão de prazer estético

32. Identificação com a personagem

33. Expressão da emoção do leitor
34. Expressão
de
processos
cognitivos
35. Outros/indefinido (Quais?)

Descrição
Descrição, avaliação ou interpretação de aspectos
relacionados ao texto (gênero, estilo, linguagem
etc).
Descrição/
avaliação
da
emoção,
atitudes/comportamento da personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa) causada
pelos aspectos estéticos relacionados ao texto como
objeto textual e artístico. Avaliação do texto/leitura.
Descrição da emoção como catarse, partindo de
uma identificação/ falta de identificação expressa
pelo leitor com a situação ou sentimento vivenciado
pela personagem.
Descrição da emoção (positiva/negativa) provocada
pela leitura de um modo geral.
Descrição de aspectos relacionados ao ato da leitura
(dificuldades, auto-avaliação etc.)
...................................................................................

Abreviação
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...................................................................................

QUESTIONÁRIO 1 – PORTUGUÊS
PARTICIPANTE
Q1P-02

RESPOSTA
Fiquei angustiada, pois achei tudo muito confuso.

Q1P-03

Achei o texto um pouco confuso. Bertha perece ser uma pessoa perturbada. O trecho da janela
da sala que se abre para uma varanda que dá para o jardim me fez lembrar de mim mesma, pois
na minha casa é exatamente assim e tb tem no extremo oposto contra o muro uma árvore que
sempre está cheia de flores e quando estou triste como estou agora perco horas olhando essa
paisagem através da janela da sala pensando como sou triste por ter a vida que tenho e ao
mesmo tempo como sou feliz por ter a vida que tenho.
O texto tem uma linguagem rebuscada diferente dos livros com linguagem mais contemporânea
de facil entendimento na verdade ja vi esse texto de um livro de uma autora Katherine.... nao
me lembro o nome dela agora
Confusa

Q1P-04

Q1P-05

Q1P-06

O texto apresenta uma mulher apaixonada e feliz. Há vários indícios que mostram a paixão.
Quando ela chegou e atirou as almofadas "a sala tomou vida imediatamente". E, quando
abraçou a almofada "o fogo não se extinguia no seu peito". E, por fim, quando Bertha atira-se
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Q1P-07

Q1P-08
Q1P-09
Q1P-10

Q1P-11

ao sofá e murmura: "Eu estou feliz demais - demais!" e compara a maravilhosa árvore com sua
vida, fica mais do que explícito que se trata de uma mulher que está muito feliz.
O texto mostra um momento de felicidade que Bertha está vivendo. É como se somente naquele
momento percebesse o quanto sua vida era boa, e perfeita. E o fato do gato passando
(aparentemente não gostava de gatos) a fizesse temer por aquele momento. Como se o simples
fato de passarem por ali pudesse acabar com sua felicidade.
Bertha percebeu em um momento, talvez de distração, que havia uma árvore em um
determinado pomto do jardim que antes nunca tinha prestado atenção.
O texto é bastante poético. As vezes excessivamente, se é que se pode dizer assim. O abuso de
metáforas e adjetivos tornam as descrições muito subjetivas e imprecisas.
É um texto narrativo com predominância descritiva que relata, através de ocorrências
simultâneas, no primeiro momento um ambiente doméstico em seguida o seu ambiente externo
. Nota-se a frequência de termos concretos de um lugar concreto. Por ser um texto com
características descritivas a alteração de algumas sequências de enunciados não altera a relação
cronológica.
Eu me transportei para um lugar maravilhoso, imaginando as descrições do texto. Destaco a
questão das flores e dos gatos. Imaginei realmente o ambiente descrito.
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QUESTIONÁRIO 3 – PORTUGUÊS

PARTICIPANTE
Q3P-02
Q3P-03
Q3P-04

Q3P-05

Q3P-06

Q3P-07

Q3P-08

RESPOSTA
Percebi que o tempo passou rápido demais para essa senhora, ou melhor ela ficou
observando a vida passar.
CONFUSO E SEM MOTIVAÇÃO, LINGUAGEM FORA DO PADRÃO COMUM
A sensação que tive foi confusa, conflituosa. Narradora diz-se feliz e alguém morreu. Não é
exatamente o sentimento que esperamos quando uma pessoa jovem escolhe morrer. Foi um
tanto angustiante.
Uma pessoa que lembra momentos catárticos em sua vida, que traz marcas do passado que
já viu de tudo um pouco,alegria,tristeza e dor e naquele momento o melhor seria não ter
vivido tudo isso quando ela se refere que o jovem que havia suicidado passa essa impressão
Percebo um personagem de uma mulher que tem o costume
de apreciar as belezas da natureza, como contemplar o céu. Interessante a descrição
minuciosa dos eventos e o contraste entre o excesso de pessoas do ambiente em que se
encontra a mulher (e, por isso, barulhento) e o ambiente solitário em que se encontra a
senhora da casa em frente. É interessante destacar também o egoísmo e insensibilidade de
tal personagem diante do suicídio cometido por um jovem que ela achou pertinente por ele
ter perdido a vida e não ela.
O que entendi sobre o texto foi que o personagem da velha senhora já não tinha mais
expectativa de vida, inejava de certa forma o ato covarde do jovem suicida que tinha todo
uma vida pela frente, enquanto ela já tinha vivido tudo o que tinha para viver e só queria o
descanso eterno que ele através do suicidio almejou antes que ela.
Trata-se do texto sobre uma pessoa de uma idade já avançada. Notei que diante de tantos
turbilhões passados em sua vida. Vê-se hoje que sudo isso se suavisa com o tempo, e que
mesmo os fatos mais traumáticos (suicídio de um ente querido) passa a ser compreendido.
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QUESTIONÁRIO 1 – INGLÊS
PARTICIPANTE
Q1I-02

Q1I-03

Q1I-04

RESPOSTA
Bertha parece uma pessoa solitária, sua descrição, a percepção de tudo à sua volta,
apesar de ela dizer estar feliz, me parece algo melancólico. A paisagem é bonita, mas
essa felicidade da personagem é verdadeira?
O texto é de uma leitura bastante detalhista, uma descrição gráfica de cada fato ocorrido
na cena em que a personagem Berta se encontra. Algumas palavras são de uso bastante
"literário" (quero dizer, encontram-se mais vezes no campo da literatura do que em
qualquer outro), como as usadas para descrever o jardim e o entardecer.
O texto retirado de "The Collected Stories of Katherine Mansfield" é belo, porém a
quantidade de detalhes por vezes sufoca o leitor menos preparado para uma grande
carga de elementos (o que é comum nos leitores de hoje em dia). Entretanto, a julgar
pelo estilo da autora e pela época em que o texto foi escrito, é normal que seja
detalhado desta forma, e no fim, acaba ajudando o leitor a se inserir na cena e visualizar
exatamente o que a personagem está vendo e sentindo. Em uma última e breve análise,
é um texto agradável, que traz calma.
Achei legal como o autor(a) mostra uma felicidade interior da personagem numa cena
simples onde primeiro são mostradas ações simples e aparentemente rotineiras e depois
quando a personagem lança seu olhar para o jardim e o vê de forma diferente, com mais
cores e belezas. De certa forma a cena mostra que tudo por mais simples e corriqueiro
que seja ganha uma nova perspectiva quando se tem esse brilho interior que a
personagem demonstra ter mas as coisas continuam as mesmas, tudo está no olhar e no
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Q1I-05
Q1I-06
Q1I-07

Q1I-08
Q1I-09
Q1I-10

Q1I-11

Q1I-12

QI1-13

Q1I-14
Q1I-15

Q1I-16

Q1I-17
Q1I-18

Q1I-19

estado de espírito da pessoa (no caso, da personagem).
Tive a impressão de realidade pois é rico em detalhes e expressa emoções do cotidiano.
Me parecia que podia ver como era o lugar, como se fizesse parte da história.
Achei o texto um pouco confuso. Não obtive nenhum sentimento.
Senti um pouco de solidão por parte da personagem. A descrição do ambiente, as
atitudes da mulher e suas percepções me trouxeram à memória a imagem de uma
pessoa solitária. O texto é poético. Causa sensações no leitor, no meu caso, não muito
alegres...
Parece a história de uma mulher solitária que sente que sua vida é como a Pereira, com
suas flores abertas simbolizando sua própria vida.
O texto me fez imaginar o quanto seria agradável viver neste lugar, com tantas flores
diferentes e uma casa aconchegante.
I'm not sure if I'm supposed to write in English or in Portuguese, even though the
questions are in Portuguese. It's hard to shift if I read the text in English. No início, eu
não gostei muito da descrição de como ela reorganizou as almofadas e da ligação entre
esse início e o fato de ela ter abraçado a almofada. It seems cheesy. Não há nenhuma
explicação para o que ela sentiu naquele momento, a narrativa passa imediatamente
para as janelas e a vista, mas eu senti falta de uma conexão. Depois disso, eu me distraí
um pouco porque comecei a ler sobre os gatos e a pensar que eu sinto falta dos meus e
eu gostaria de ter um aqui. Isso provavelmente me distanciou ainda mais do texto
porque ela diz "What creepy things cats are!". Ficou ainda mais difícil ter alguma
empatia com a personagem. Eu não sei o que são "jonquils" e, portanto, não sei que
cheiro teriam. Eu não consigo sentir a felicidade porque os itens que ela menciona (a
árvore, o ceu, as flores) não me tocam tanto. Para mim, as analogias só fariam sentido
se eu tivesse um conhecimento do que exatamente está por trás dessa felicidade.
Me senti envolvida com a leitura, ainda que o trecho seja curto. As descrições são
bastante vívidas e foram capazes de influenciar a forma como me senti ao longo da
leitura - a imagem do jardim teve uma influência positiva em meu humor e a imagem
do gato (propositalmente) dissonante teve um efeito negativo.
É difícil relatar o que senti ao longo da leitura, porque não me envolvi com ela desde o
início. Tenho apenas um fragmento, que me parece ser parte de uma narrativa
interessante, nada mais. Como não sei o que aconteceu antes, em príncípio, não consigo
ter certeza se "the fire in her bosom" trata-se de algo positivo ou negativo. A julgar pelo
restante da narrativa, acredito que seja uma explosão de felicidade por conta de novas
oportunidades, uma nova vida que se vislumbra para a personagem ou o simples
reconhecimento de que está viva. É interessante notar que o cenário ao redor reflete, ou
parece refletir, seu estado de espírito, como sugerido na última linha do texto. O início
também chama atenção: a organização da sala camufla a existência de vida naquele
espaço. Uma reflexão possível é a de que a vida é dinâmica, nem sempre os fatos da
vida estão "no lugar" ou acontecem ordenadamente. Enfim, a simetria do ambiente
contrasta com a assimetria ou dinâmica da vida. Para romper com isso e marcar o
"novo" espaço como habitado por alguém diferente, cheio de vida, a personagem sente
necessidade de mexer nas almofadas, jogá-las, imprimindo, ainda que sutilmente, traços
de existência humana no local. Esse gesto articula-se à descrição do cenário visto da
janela, que retrata a existência de uma pereira cheia de frutos e de flores viçosas, para
mostrar ou corroborar como a personagem se sente, a saber, renascida, cheia de vida.
Contudo, ao sussurrar "I´m too happy", parece que o "too" imprime certo receio ou
culpa ao que a personagem sente, como se ela estivesse, por alguma razão, mais feliz
do que devesse estar.
O texto é bastante descritivo a fim de situar perfeitamente o leitor no ambiente.
Existe uma atmosfera que envolve as personagens e esse efeito também ocorre com o
leitor.
Pensei que gostaria de saber o que exatamente Bertha 'representa' para Mary.
Senti um pouco de suspense e um ar emocionante na narrativa. Gostei do que li e
gostaria de saber o fim desta história, pois parece ser só um fragmento.
É a descrição de um cômodo que uma pessoa Mary havia arrumado com muito cuidado
e a personagem "she" desarruma dando uma aparência mais vida ao aposento. Algumas
palavras não fazem sentido. A pereira inicialmente descrita como estando totalmente
em flor, passa a não ter um único botão ou pétada e no final na imaginação da
personagem a pereira está toda florida como sua vida. A descrição da visão dos gatos
não fica clara e não entendi porque causaria arrepios na personagem. Se ela está num
cômodo, ela não poderia estar subindo e descendo. A leitura parece não fluir em função
destas interferências propositais no texto.
O texto é descritivo demais. É bem verdade que essa super descrição nos faz imaginar
melhor o cenário, imaginar as sensações da personagem. Mas ainda assim, achei um
pouco exagerada essa descrição.
Passou uma sensação de suspense, de apreensão
Na verdade, este texto me remeteu a época da faculdade qdo tinha q ler textos como
este q parece ter sido retirado de alguma obra literária q eu tinha q ler para as aulas de
literatura. Infelizmente trata-se de um trecho curto e focado na descrição. Eu
geralmente pulava essas partes.
Achei a leitura agradável. A autora escreveu o texto de forma a fazer o leitor passear
com a personagem pela casa e sentir o que ela estava sentindo.
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Q1I-20

Q1I-21

A personagem descreve detalhadamente o lugar em que se encontra, o que me levou a
realmente imaginar o lugar que ela descreve. Senti-me tentada a continuar a leitura e a
saber que livro é esse. Não sei o porquê, mas, apenas com esse trecho, a curiosidade de
saber sobre essa personagem, esse autor e essa obra me fizeram ler a última linha em
busca da bibliografia.
Que histórias de amor surreais assim não existem na vida real.
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QUESTIONÁRIO 3 – INGLÊS
PARTICIPANTE
Q3I-02

Q3I-03

Q3I-04

Q3I-05

Q3I-06

Q3I-07

Q3I-08
Q3I-09

Q3I-10
Q3I-11
Q3I-12

Q3I-13

RESPOSTA
O texto busca retratar as emoções vivenciadas pela personagem, descrevendo tanto o que
vai em seu coração quanto detalhes do ambiente, que tanto contribuíram com seu estado de
espírito.
É um texto confuso, não pelo vocabiulário usado, mas pela forma que a estória é contada. O
fim é ainda mais confuso com a morte do homen. Não é possível saber a ligação dele com a
mulher, " the old lady". O sentimento de felicidade dela após a morte do "young man" e o
aparecimento dos personagens Sally e Perter não fazem sentido. É até difícil construir um
texto sobre as minhas impressões por eu não ter compreendido muito bem o enrredo.
No inicio senti pena da velha senhora.
Ao fim, observei que esta senhora não pode morrer, embora queira, pois ainda há algumas
pendencias com a vida.
Eu tive a impressão que a mulher estava observando ela mesma, como se ela tivesse
morrido. Entendi que agora ela tem energia o suficiente, o que não tinha quando estava
viva, pois morreu já idosa.
pareceu-me uma daquelas cenas de romances de virginia wolf. é o velho fluxo de
consciência, misturando estímulos exteriores a pensamentos íntimos de um mulher. tudo é
feito de uma maneira para expressar a passagem de tempo, que escorre pelos sentidos. o
escritor, que nao é bobo nem nada, escolhe justamente o crepusculo para retratar a cena.
haveria correspondente melhor na natureza para expressar a ideia de que o tempo está indo
embora? deste intervalo entre um dia ainda nao se foi e outro ainda nao começou, que se
move embora pareça suspenso?
Senti que há muita introspecção, stream of counciousness e talvez eu tenha reconhecido que
se trata do Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Só não estou com o livro em mãos para
confirmar.
Complicado.
Em uma determinada noite, pessoas estavam reunidas, conversando e se divertindo.
Enquanto isso, na mesma casa, uma mulher encontrava-se sozinha no quarto, atormentada,
preocupada.
Texto bem descritivo e com uma dose de emoção.
Me senti melancólica e um pouco frustrada com o texto, porque revela um pouco do que eu
tenho vivido. Uma insatisfação.
A princípio os textos são claramente fáceis de ler e perceber seus sentidos. Ao decorrer do
questionário, há uma pequena mudança nos níveis de coerência, mas nada que não se possa
assimilar.
O texto me pareceu confuso em determinado momentos. Não consegui entender de onde
surgiram certos personagens e quais seus objetivos.
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Categorização:
Comparativo avaliadores externos

COLETA DE DADOS PRESENCIAL
PART.
VAR01

VAR02

VAR03

VAR04

VAR05

VAR06

VAR07

VAR08

VAR09

VAR10

RESPOSTA
Achei esse texto com uma linguagem bem fácil de entender, pois é uma
narrativa bastante interessante para o leitor.
Gostei de ler esse texto porque sempre faço esse tipo de leitura por prazer e
também para aumentar o meu conhecimento de léxico, sempre achei esse
habito interessante para aprimorar os meus conhecimentos culturais e
históricos.
Além domais, ler esse texto foi bem fácil, pois a linguagem é bem do dia-dia.
Eu senti que Bertha passou a arrumar a sala de estar por impulso. A maneira
que ela usa para isso é o que me leva a pensar dessa forma. Bertha
simplesmente começa a atirar as almofadas. Não me parece muito normal
uma pessoa querer arrumar ou mudar algo assim. Geralmente é ao contrário,
com tudo pensado e organizado. Tanto é assim que ela se surpreendeu com o
próprio ato.
O comportamento de Bertha me passa a visão de uma pessoa impulsiva com
tendência pela aflição. Na verdade ela é uma pessoa inconstante que passa de
um estado para o outro facilmente. Embora sejam esses os sentimentos que o
texto me transmite, não são os meus sentimentos que eu trago comigo. Ainda
bem.
O texto, de natureza descritiva, expressa os sentimentos de uma pessoa do
sexo feminino que podem ser definidos pura e simplesmente pelo substantivo
felicidade. Tal estado confere à ela, a personagem, uma capacidade de
observar tudo à sua volta e , com tudo, se sentir inspirada à “mais felicidade”.
Para falar a verdade eu não gosto deste tipo de texto porque não consigo
entender o que eles querem dizer. Parece que é sem pé nem cabeça. Gosto de
ler livros de aventura, romance, mas algo atual, pois as leituras do tempo do
realismo, romantismo eu não consigo entender.
O texto é muito interessante, me prendeu até o final. Em alguns momentos me
senti aflita também.
Achei interessante e um tanto chocante o modo como pessoas solitárias
podem se comportar e identificar umas às outras. Acredito que a principal
razão pela qual uma pessoa fica solitária, seja o fato de ela não permitir que
alguém as conheça e as ajudem a encontrar as belezas da vida e a serem
felizes.
A medida em que lia o texto, imaginava quão bonita era a vista escrita no
texto. Pensei numa bonita janela e a árvore frondosa, me bateu como muito
frondosa.
Desculpe, mas só consigo ler e interpretar no silêncio.

O texto é extremamente rico em detalhes e prendeu minha atenção do início
ao fim. Em alguns momentos, precisei fazer uma segunda leitura de
determinados trechos, para uma melhor compreensão. De modo geral, a
leitura foi agradável.
Embora a personagem fale em felicidade e sobre o quanto se sente feliz, o
texto transmite melancolia. A descrição do céu, do sol, tudo parece triste; a
velha senhora que é observada em seu ritual, preparando-se para dormir, a
menção ao jovem suicida, enfim, em minha opinião a tristeza e melancolia
dão um ar de escuridão no texto.

VAR12

Pelo que eu li, ou tentei, estou precisando de ler mais, ou usar um dicionário
de bolso. Será que é um texto literário daqueles que usam palavras rebuscadas
pensando em torná-lo mais bonito sem pensar no que se quer expressar?
Sei que existem inúmeras figuras no texto que eu não compreendo, ou não
conheço as palavras ainda.
Confuso e complicado.
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Minha impressão é a de que apesar da solidão da velha senhora e até mesmo
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do suicídio do jovem, para ela, aquela noite permanecia extraordinária. Isto é;
cada um tem sua própria vida. E o que acontece com o outro, é problema tão
somente dele. Foi a impressão que tive...
No primeiro momento a impressão que eu tive é que se tratava de uma
história de horror. A partir da segunda leitura, percebi que ela estava feliz e
que não era o que parece.
Todos nós ao viajarmos para algum lugar, inclusive com pessoas que
gostamos, tiramos um proveito inexplicável de tudo o que vemos, o que acaba
sendo uma experiência que ficará para o resto de nossas vidas
Tive a impressão de que a mulher da história estava em sua casa e pareceu
vivenciar momentos assustadores em um clima de suspense até o fim da
história.
O texto me deu a impressão de que a personagem está confusa. Ela só
alcançou a felicidade fazendo a viagem.
Achei confuso, pois para a protagonista sua felicidade estava situada nas
viagens.
A leitura exige do leitor uma maior percepção do consteúdo implícito na obra.
O texto é interessante e parece que é cortado, ou seja, tem duas partes. Com
relação as emoções, acho que estou com sentimento de tristeza com confusão
mental. Estou muito sentida e incapaz de fazer um concurso para inglês.
Esse texto é bem interessante, no entanto há muitas palavras que estão fora do
meu campo linguístico de inglês.
O sentido do texto pode ser entendido ao término da leitura.
Porém, encontrei muita dificuldade para entender certas palavras.
A protagonista da história passa por uma noite insone observando pela janela
de seu quarto a vida alheia.
A observação passa desde pessoas que bebem na madrugada, mulheres
solitárias como a personagem até um suicídio.
O texto é agradável e a narrativa desenvolve-se com uma gama considerável
de descrições e com uma cadência interessante ao leitor.
O texto parece representar uma lembrança para a personagem que tem alguma
sensação boa dessa recordação. Isso traz uma nostalgia.
Percebe-se que Bertha é uma personagem cheia de vida e sente alegria nas
pequenas coisas. No primeiro parágrafo, ela se depara com um ambiente
organizado, e logo quis desarrumá-lo, pois parecia que era um lugar inabitado
e triste e logo tratou de modificá-lo.
No decorrer da narrativa, há descrições que se opõem como por exemplo “a
arvore alta e esguia, em flor, luxuriantemente em flor...” e a outra árvore sem
sequer um broto para abrir...”
Entretanto, ela finaliza dizendo “Eu estou feliz demais – demais!...Tamanha
felicidade só foi possível porque ela apreciou “a maravilhosa árvore do
jardim, completamente em flor, como um símbolo de sua própria vida.
Portanto, notamos que ela prioriza bons acontecimentos de sua vida e
despreza aquilo que é considerado ruim. Assim como ela, nós devemos nos
emocionar e olhar sempre para o lado bom da vida e não dar vazão as tristezas
e angústias.
Ao ler o texto aparentemente de tipologia narrativo descritivo, percebo um
conflito de ideias entre o primeiro e o segundo parágrafo a respeito da vida e a
morte.
O primeiro parágrafo parece dar sentido à vida, descrevendo o quanto é
inexplicável a busca, principalmente na juventude, pelos prazeres de viver em
poder sentir o calor do sol e contemplar a natureza.
Já, no segundo parágrafo, dar-se sentido à morte, que apesar de ser algo ruim
para quem fica vivo, passa a ser uma solução do sofrimento de quem está
partindo para um segundo plano da vida, espiritualmente falando.
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RESPOSTA
Questionário 1 (Q1T1-I)
Bertha parece uma pessoa solitária, sua descrição, a percepção de tudo à sua
volta, apesar de ela dizer estar feliz, me parece algo melancólico. A
paisagem é bonita, mas essa felicidade da personagem é verdadeira?
O texto é de uma leitura bastante detalhista, uma descrição gráfica de cada
fato ocorrido na cena em que a personagem Berta se encontra. Algumas
palavras são de uso bastante "literário" (quero dizer, encontram-se mais
vezes no campo da literatura do que em qualquer outro), como as usadas
para descrever o jardim e o entardecer.
O texto retirado de "The Collected Stories of Katherine Mansfield" é belo,
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porém a quantidade de detalhes por vezes sufoca o leitor menos preparado
para uma grande carga de elementos (o que é comum nos leitores de hoje
em dia). Entretanto, a julgar pelo estilo da autora e pela época em que o
texto foi escrito, é normal que seja detalhado desta forma, e no fim, acaba
ajudando o leitor a se inserir na cena e visualizar exatamente o que a
personagem está vendo e sentindo. Em uma última e breve análise, é um
texto agradável, que traz calma.
Achei legal como o autor(a) mostra uma felicidade interior da personagem
numa cena simples onde primeiro são mostradas ações simples e
aparentemente rotineiras e depois quando a personagem lança seu olhar
para o jardim e o vê de forma diferente, com mais cores e belezas. De certa
forma a cena mostra que tudo por mais simples e corriqueiro que seja ganha
uma nova perspectiva quando se tem esse brilho interior que a personagem
demonstra ter mas as coisas continuam as mesmas, tudo está no olhar e no
estado de espírito da pessoa (no caso, da personagem).
Tive a impressão de realidade pois é rico em detalhes e expressa emoções
do cotidiano. Me parecia que podia ver como era o lugar, como se fizesse
parte da história.
Achei o texto um pouco confuso. Não obtive nenhum sentimento.
Senti um pouco de solidão por parte da personagem. A descrição do
ambiente, as atitudes da mulher e suas percepções me trouxeram à memória
a imagem de uma pessoa solitária. O texto é poético. Causa sensações no
leitor, no meu caso, não muito alegres...
Parece a história de uma mulher solitária que sente que sua vida é como a
Pereira, com suas flores abertas simbolizando sua própria vida.
O texto me fez imaginar o quanto seria agradável viver neste lugar, com
tantas flores diferentes e uma casa aconchegante.
I'm not sure if I'm supposed to write in English or in Portuguese, even
though the questions are in Portuguese. It's hard to shift if I read the text in
English. No início, eu não gostei muito da descrição de como ela
reorganizou as almofadas e da ligação entre esse início e o fato de ela ter
abraçado a almofada. It seems cheesy. Não há nenhuma explicação para o
que ela sentiu naquele momento, a narrativa passa imediatamente para as
janelas e a vista, mas eu senti falta de uma conexão. Depois disso, eu me
distraí um pouco porque comecei a ler sobre os gatos e a pensar que eu
sinto falta dos meus e eu gostaria de ter um aqui. Isso provavelmente me
distanciou ainda mais do texto porque ela diz "What creepy things cats
are!". Ficou ainda mais difícil ter alguma empatia com a personagem. Eu
não sei o que são "jonquils" e, portanto, não sei que cheiro teriam. Eu não
consigo sentir a felicidade porque os itens que ela menciona (a árvore, o
ceu, as flores) não me tocam tanto. Para mim, as analogias só fariam
sentido se eu tivesse um conhecimento do que exatamente está por trás
dessa felicidade.
Me senti envolvida com a leitura, ainda que o trecho seja curto. As
descrições são bastante vívidas e foram capazes de influenciar a forma
como me senti ao longo da leitura - a imagem do jardim teve uma
influência positiva em meu humor e a imagem do gato (propositalmente)
dissonante teve um efeito negativo.
É difícil relatar o que senti ao longo da leitura, porque não me envolvi com
ela desde o início. Tenho apenas um fragmento, que me parece ser parte de
uma narrativa interessante, nada mais. Como não sei o que aconteceu antes,
em príncípio, não consigo ter certeza se "the fire in her bosom" trata-se de
algo positivo ou negativo. A julgar pelo restante da narrativa, acredito que
seja uma explosão de felicidade por conta de novas oportunidades, uma
nova vida que se vislumbra para a personagem ou o simples
reconhecimento de que está viva. É interessante notar que o cenário ao
redor reflete, ou parece refletir, seu estado de espírito, como sugerido na
última linha do texto. O início também chama atenção: a organização da
sala camufla a existência de vida naquele espaço. Uma reflexão possível é a
de que a vida é dinâmica, nem sempre os fatos da vida estão "no lugar" ou
acontecem ordenadamente. Enfim, a simetria do ambiente contrasta com a
assimetria ou dinâmica da vida. Para romper com isso e marcar o "novo"
espaço como habitado por alguém diferente, cheio de vida, a personagem
sente necessidade de mexer nas almofadas, jogá-las, imprimindo, ainda que
sutilmente, traços de existência humana no local. Esse gesto articula-se à
descrição do cenário visto da janela, que retrata a existência de uma pereira
cheia de frutos e de flores viçosas, para mostrar ou corroborar como a
personagem se sente, a saber, renascida, cheia de vida. Contudo, ao
sussurrar "I´m too happy", parece que o "too" imprime certo receio ou culpa
ao que a personagem sente, como se ela estivesse, por alguma razão, mais
feliz do que devesse estar.
O texto é bastante descritivo a fim de situar perfeitamente o leitor no
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ambiente.
Existe uma atmosfera que envolve as personagens e esse efeito também
ocorre com o leitor.
Pensei que gostaria de saber o que exatamente Bertha 'representa' para
Mary.
Senti um pouco de suspense e um ar emocionante na narrativa. Gostei do
que li e gostaria de saber o fim desta história, pois parece ser só um
fragmento.
É a descrição de um cômodo que uma pessoa Mary havia arrumado com
muito cuidado e a personagem "she" desarruma dando uma aparência mais
vida ao aposento. Algumas palavras não fazem sentido. A pereira
inicialmente descrita como estando totalmente em flor, passa a não ter um
único botão ou pétada e no final na imaginação da personagem a pereira
está toda florida como sua vida. A descrição da visão dos gatos não fica
clara e não entendi porque causaria arrepios na personagem. Se ela está
num cômodo, ela não poderia estar subindo e descendo. A leitura parece
não fluir em função destas interferências propositais no texto.
O texto é descritivo demais. É bem verdade que essa super descrição nos
faz imaginar melhor o cenário, imaginar as sensações da personagem. Mas
ainda assim, achei um pouco exagerada essa descrição.
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Passou uma sensação de suspense, de apreensão
Na verdade, este texto me remeteu a época da faculdade qdo tinha q ler
textos como este q parece ter sido retirado de alguma obra literária q eu
tinha q ler para as aulas de literatura. Infelizmente trata-se de um trecho
curto e focado na descrição. Eu geralmente pulava essas partes.
Achei a leitura agradável. A autora escreveu o texto de forma a fazer o
leitor passear com a personagem pela casa e sentir o que ela estava
sentindo.
A personagem descreve detalhadamente o lugar em que se encontra, o que
me levou a realmente imaginar o lugar que ela descreve. Senti-me tentada a
continuar a leitura e a saber que livro é esse. Não sei o porquê, mas, apenas
com esse trecho, a curiosidade de saber sobre essa personagem, esse autor e
essa obra me fizeram ler a última linha em busca da bibliografia.
Que histórias de amor surreais assim não existem na vida real.
Parece-me uma cena de algum romance, seja livro ou filme, onde uma
pessoa do sexo feminino (she) é inserida em um cenário bucólico! Soa
como apaixonada, pois seu olhar passeia em busca do belo! O fato de
apertar os olhos e querer um ambiente despojado, relaxado, reforça a ideia
da emoção. Meu pensamento foi remetido para algum jardim árcade e meu
coração foi preenchido com muitas flores!
I feel very normal reading this text , and in my opinion the text is not so
interesting
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Texto descreve a emoção de Mary diante da observação que ela faz das
coisas simples observadas por ela. O texto mexe com a emoção do leitor.
Ao ler o texto, fiquei curiosa para saber do que exatamente ele trata e qual é
a história. Quem é a personagem no centro dessa passagem? Onde ela está?
Por que o lugar está sendo descrito de forma tão detalhada? Talvez por ser o
tipo da leitura que eu gosto, eu fiquei com vontade de ler o início e o fim.
Sinto-me atraída por livros que fazem descrições bem detalhadas de pessoas
e lugares. Isso mexe com a nossa imaginação, porque por mais detalhes que
possamos ter, construimos sempre a nossa própria imagem mental dos
cenários e personagens.
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Emocionante.
O texto transmite o estado de graça da personagem, uma vez que ela
compara a própria vida à perfeição da arvore, com suas perfeitas flores e
frutos.
Os textos são interessantes e de compreensão não difícil.
ACHEI UM POUCO DIFÍCIL. POIS, EU AINDA NÃO CONHEÇO
ALGUNS VOCABULÁRIOS.
O sentimento de felicidade é marcante. Quando alguém o sente, tudo se
torna especial, e quem age cheio dele, contagia o ambiente. Nesse
momento, tudo é marcante, mas algo que se sente realmente marca o
momento em que se é feliz, uma imagem, um cheiro, uma ação.
By performing the reading I realized that she was cleaning his soul. He was
throwing away parts of the past, until faced with strong memories and good,
seeing that life is a sum of what we live and we learn.
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Tive a impressão de estar no local onde ocorre a trecho, pareceu que senti
as mesmas sensações que Bertha
O texto descreve o sentimento de êxtase de Bertha em relação a sua vida,
aparentemente perfeita. O jardim para onde ela olha é uma metáfora de seu
mundo, perfeito e lindamente colorido. A pessegueira, como o texto diz, é
um símbolo de sua vida, e os gatos poderiam representar um mau presságio.
Como já fiz o questionário em português, já conhecia o texto. Ele me
pareceu mais natural em inglês... Será o texto em português uma tradução.
Passou-me uma sensação de tranquilidade em geral, só perturbada pela
passagem dos gatos.
É o mesmo texto da pesquisa em Português, logo a leitura foi quase
intuitiva e as impressões de suspense inicial e desconstrução para uma
leitura mais leve também foram perceptíveis nessa leitura.
Não senti mutias coisas, como emoções por exemplo, porque
imediatamente identifiquei ser este o mesmo texto que eu havia lido no
questionário em Portugues. Isto me fez prestar mais atenção nas palavras e
nos aspectos linguisticos do textos mesmo do que na mensagem.
Achei que o texto não chama muito atenção do leitor, quando comecei a ler
não senti entusiasmo na leitura.
Foi um texto gostoso de ler e que prendeu minha atenção. Gostaria de
continuar a ler mais.
Apresentou-me como parte de um romance, onde os principais elementos
da narrativa não ficam em evidência, causando curiosidade e interesse pela
história narrada, este tipo de romance faz parte de meu gosto pessoal de
leitura.
Em minha opinião, o texto é lindo e romântico. Nos remete, como toda boa
leitura, às imagens que são narradas. É como vê-las em nossa mente
enquanto lemos. Algumas palavras me soaram estranhas, mas não
interferiram no contéudo principal do texto.
Confuso, não contextualiza com uma história maior. Algumas palavras
incomuns ao meu vocabulário. Parece uma Cena do Cotidiano
O texto é delicioso de se ler. Adorei-o. Senti-me num mundo onde as coisas
acontecem assim, num repente, coisas mágicas , que nos fazem partir desse
mundo de realidade e nos transporta para uma outra dimensão, onde tudo é
possível e mágico. Partindo para uma outra visão, o texto contém palavras,
expressões diferentes e é escrito em um ótimo ritmo. Muito bom.
Me parece ser o trecho de um livro onde a personagem parece estar em um
estado meio melancólico,depressivo.Como se tivesse refletindo na sua
vida,no que fez,no que poderia ter feito para que ela tivesse tomado um
rumo diferente.

RESPOSTA
QUESTIONÁRIO 2
O texto busca retratar as emoções vivenciadas pela personagem,
descrevendo tanto o que vai em seu coração quanto detalhes do ambiente,
que tanto contribuíram com seu estado de espírito.
É um texto confuso, não pelo vocabiulário usado, mas pela forma que a
estória é contada. O fim é ainda mais confuso com a morte do homen. Não
é possível saber a ligação dele com a mulher, " the old lady". O sentimento
de felicidade dela após a morte do "young man" e o aparecimento dos
personagens Sally e Perter não fazem sentido. É até difícil construir um
texto sobre as minhas impressões por eu não ter compreendido muito bem o
enrredo.
No inicio senti pena da velha senhora.
Ao fim, observei que esta senhora não pode morrer, embora queira, pois
ainda há algumas pendencias com a vida.
Eu tive a impressão que a mulher estava observando ela mesma, como se
ela tivesse morrido. Entendi que agora ela tem energia o suficiente, o que
não tinha quando estava viva, pois morreu já idosa.
pareceu-me uma daquelas cenas de romances de virginia wolf. é o velho
fluxo de consciência, misturando estímulos exteriores a pensamentos
íntimos de um mulher. tudo é feito de uma maneira para expressar a
passagem de tempo, que escorre pelos sentidos. o escritor, que nao é bobo
nem nada, escolhe justamente o crepusculo para retratar a cena. haveria
correspondente melhor na natureza para expressar a ideia de que o tempo
está indo embora? deste intervalo entre um dia ainda nao se foi e outro
ainda nao começou, que se move embora pareça suspenso?
Senti que há muita introspecção, stream of counciousness e talvez eu tenha
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reconhecido que se trata do Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Só não estou
com o livro em mãos para confirmar.
Complicado.
Em uma determinada noite, pessoas estavam reunidas, conversando e se
divertindo. Enquanto isso, na mesma casa, uma mulher encontrava-se
sozinha no quarto, atormentada, preocupada.
Texto bem descritivo e com uma dose de emoção.
Me senti melancólica e um pouco frustrada com o texto, porque revela um
pouco do que eu tenho vivido. Uma insatisfação.

A princípio os textos são claramente fáceis de ler e perceber seus sentidos.
Ao decorrer do questionário, há uma pequena mudança nos níveis de
coerência, mas nada que não se possa assimilar.
O texto me pareceu confuso em determinado momentos. Não consegui
entender de onde surgiram certos personagens e quais seus objetivos.
The text is good, for people improve vocabulary ....
It conveys lots of emotions and feelings, as if we were able to see the
situation really happening.
Fiquei curiosa em saber o que aconteceria no decorrer de cada linha.
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Achei estranho essa relação do texto que começa a falar de juventude e
felicidade e depois se concentrar tanto em uma senhora idosa e um homem
que se matou. Dá a sensação de que precisa ler mais para entender melhor a
história, quem é esse homem que se matou?
O teto retrata de forma bastante descritiva a situação. Durante a leitura
passa a sensação de tensão e angústia, principalmente devido à narrativa
descrever todo o ambiente e acontecimentos.
Um pouco difícil....
Pode ser percebido que a senhora carrega sentimentos repletos de fracasso e
cansaço. Ela aprecia o céu e percebe quão maravilhosa é a natureza. Nisto,
ela neutraliza todos os outros acontecimentos a sua volta e mais aprecia a
natureza.
Tive a impressão que muitas perguntas estavam como a resposta a primeira
opção. Isso me deixou na duvida quanto as que não estavam
Senti empatia para com a leitora. Ao que me parece, o prazer de ler é tão
grande para ela que chega a se confundir com a sua realidade.
interessante e diferente
foi uma otima experiencia ter respondido esse questionario pois ha muito
tempo nao testo meus conhecimentos de ingles. algumas questoes confusas,
porem desafiadoras.
Adorei o texto, sobre o jeito que ela levava a vida dela, achei muito
interessante. Adorei a leitura mesmo.
Textos construídos sobre de fluxo de consciência são por vezes difíceis de
serem lidos, dada a necessidade de se adaptar à sequência de ideias do
personagem. No entanto a experiência é gratificante ao nos fazer sentir
como uma testemunha do processo mental. O texto ainda usa de artifícios
fascinantes, como o uso da antítese ao passar a noção de tempo decorrido
(as the sun rose, as the day sank) e a utilização de maiúsculas em " It Will
be a solemn Sky, she had thought, it Will be a dusky Sky", provavelmente
para realçar a importância dada pela personagem à ideia (estranhamente no
entanto, justamente a palavra "solemn" foi escrita em minúscula, como se
só seu significado bastasse).
O texto me deixou intrigado, com vontade de saber mais sobre os
personagens e sobre a história que se desenvolverá a partir daí.
Ao mesmo tempo que o texto transmite a alegria de uma menina, que
adorava tudo o que olhava e acontecia, o texto transmite uma parte
comovente,como a parte do jovem que havia se suicidado.
Pode ter sido erro de interpretação,mas achei a personagem principal um
pouco depressiva e insensível.Como não sentir pena de alguém que acabou
de suicidar-se?Como achar extraordinária uma noite em que a única coisa
que você fez,foi observar uma idosa solitária se preparando para dormir?
OBS:A personagem lembrou-me de uma amiga minha que tem problema de
auto estima.
O texto é legal..
O texto parecia ser de alguém que tinha expectativas sobre outras pessoas,
uma antiga pessoa, quem sabe. Mas, parece que estão faltando algumas
palvras na produção do texto.
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O texto transmite uma névoa de tristeza e solidão apesar de descrever a
personagem feliz. Talvez pela escolha de palavras do autor não coadune
com a felicidade sentida pela personagem. O relato de um suicídio deixa o
texto ainda mais pesado.
Bem confuso... talvez pelo tipo de texto. Parece muito rebuscado.
Sinceramente, eu pouco entendi o que realmente estava acontecendo nesta
imensa confusão de ideias.
Bom, não gostei do texto apesar de dominar a língua em que foi escrito. O
que acontece é que o texto possui muitas lacunas para que a compreensão
ocorra, como por exemplo a presença do pronome "they", que não me deixa
claro se se refere a Sally e Peter ou se seriam outras pessoas, o que não faz a
menor diferença já que só reforçam as incógnitas do texto, pois não é
revelada a sua identidade e nem o grau de parentesco com a personagem
principal.
Entretanto, por gostar de literatura, me peguei, com muito esforço tentando
dar sentido a esse texto. É interessante quando percebo sentimentos opostos
- felicidade e tristeza - que afloram da personagem principal durante um
único dia, representados por elementos como sol e nuvem, dia e noite.
Felicidade quando o dia se inicia, ensolarado, e tristeza ao anoitecer, com
nuvens e ventos e o suicídio de um homem. Ela não se entristece com a
morte desse homem, pelo contrário, ela se orgulha disso por ele ter tido a
coragem que ela não tem.
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RESPOSTA
QUESTIONÁRIO 3
Fiquei angustiada, pois achei tudo muito confuso.

Achei o texto um pouco confuso. Bertha perece ser uma pessoa perturbada.
O trecho da janela da sala que se abre para uma varanda que dá para o
jardim me fez lembrar de mim mesma, pois na minha casa é exatamente
assim e tb tem no extremo oposto contra o muro uma árvore que sempre
está cheia de flores e quando estou triste como estou agora perco horas
olhando essa paisagem através da janela da sala pensando como sou triste
por ter a vida que tenho e ao mesmo tempo como sou feliz por ter a vida
que tenho.

O texto tem uma linguagem rebuscada diferente dos livros com linguagem
mais contemporânea de facil entendimento na verdade ja vi esse texto de
um livro de uma autora Katherine.... nao me lembro o nome dela agora
Confusa
O texto apresenta uma mulher apaixonada e feliz. Há vários indícios que
mostram a paixão. Quando ela chegou e atirou as almofadas "a sala tomou
vida imediatamente". E, quando abraçou a almofada "o fogo não se
extinguia no seu peito". E, por fim, quando Bertha atira-se ao sofá e
murmura: "Eu estou feliz demais - demais!" e compara a maravilhosa
árvore com sua vida, fica mais do que explícito que se trata de uma mulher
que está muito feliz.
O texto mostra um momento de felicidade que Bertha está vivendo. É como
se somente naquele momento percebesse o quanto sua vida era boa, e
perfeita. E o fato do gato passando (aparentemente não gostava de gatos) a
fizesse temer por aquele momento. Como se o simples fato de passarem por
ali pudesse acabar com sua felicidade.
Bertha percebeu em um momento, talvez de distração, que havia uma
árvore em um determinado pomto do jardim que antes nunca tinha prestado
atenção.
O texto é bastante poético. As vezes excessivamente, se é que se pode dizer
assim. O abuso de metáforas e adjetivos tornam as descrições muito
subjetivas e imprecisas.
É um texto narrativo com predominância descritiva que relata , aravés de
ocorrências simultâneas, no primeiro momento um ambiente doméstico em
seguida o seu ambiente externo . Nota-se a frequência de termos concretos
de um lugar concreto. Por ser um texto com caracte´risticas descritivas a
alteração de algumas sequências de enunciados não altera a relação
cronológica.
Eu me transportei para um lugar maravilhoso, imaginando as descrições do
texto. Destaco a questão das flores e dos gatos. Imaginei realmente o
ambiente descrito.
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Pela forma como são descritas as cenas, o texto vai se tornando cada vez
mais latente, impulsionando o leitor a querer saber mais e mais, através de
sua leitura. Os sentimentos da personagem parecem invadir o leitor como se
ele fosse parte integrante, e sentisse, e presenciasse tudo o que fora descrito.
Talvez essas emoções tenham surgido, não somente pelo texto em si, mas
pelo o estado de alma e das coisas presentes neste momento na vida do
leitor.
Texto baseado no emocional, extremamente subjetivo, de caráter narrativo.
Parece traduzido de um original em outra lingua, talvez inglês. A estrutura
frasal está estranha. Também estranha é a expressão 'céu de jade', já que o
jade é verde.
Gostei principalmente do início sobre as almofadas, gosto de narrativas
descritivas em geral, contos, mas achei a parte do jardim um pouco extensa
e cansativa, como se o autor tivesse se perdido na hora de escrever a
história e depois retomou o ritmo.
foi literalmente levada para dentro do texto, puder ver Bertha atirando as
almofadas e o ambiente ao seu redor. É fantástico ler algo que lhe faz viajar,
você se sente dentro da história.
uma leitura interessante e misteriosa, onde, narra os sentimentos de uma
mulher que esta com sensações boas de felicidade ao ver uma linda árvore,
mas, também de medo ou superstição por ver gatos atravessar sua visão.
O TEXTO DEMONSTRA QUE BERTHA ESTÁ APAIXONADA. A
PAIXÃO NOS FAZ VER A VIDA DE FORMA BELA, PERFUMADA,
CALOROSA.
Interessante
Bertha é uma jovem, em busca de alguma explicação para os sentimentos
que teimam em brotar em seu coração. Olha o mundo com novos olhos e
começa a perceber a beleza de coisas que antes tão comezinhas, mas que
agora, tornam-se vívidas e intensas, com um ar até meio nostálgico. Será
que Bertha está amando?
a cada coisa que acontecia era uma sensação diferente, ao jogar das
almofadas parecia um certo teor de raiva vindo de Bertha que chegava em
mim, ao falar da arvore florida uma certa paz e prazer, ao aparecer dos
gatos cinza e negro o arrepio de Bertha me alcançou, ao final tudo
tranquilo, porém agora com uma tal "adrenalina literária" vinda do texto.
Esse texto é bem interessante . Porém, temos que ter bastante atenção em
ler pois pode ser de difícil compreensão.
O texto transmite a ideia de paixão e liberdade, deixando de lado o
perfeccionismo. A sensação da personagem de apresenta de maneira
contagiante permitindo que nem a presença dos gatos lhe tirassem tal
prazer.
Através da realização da leitura pude perceber que Bertha estava limpando
sua alma. Estava atirando fora partes do passado, até que se deparou com
lembranças fortes e boas,vendo que a vida é uma soma do que vivemos,
vemos e aprendemos.
A princípio o texto passa tranquilidade e leveza, cheiro de "verde". Depois
um arrepio por conta dos gatos.
Um texto curto que me remeteu a uma tranquilidade, que gostaria de estar
vivendo... Apesar de um pequeno momento de tensão, com a trevessia do
gato, superstição, não tirou sua paz e felicidade. Um breve momento de
felicidade como acontece conosco.
O conto descreve de maneira simples o estado de espírito que a personagem
se encontra. Ela busca nos elementos da natureza, na paisagem das
redondezas uma justificativa para a sua felicidade.Tanto que a passagem de
dois gatos cortando a impressão que a natureza florida e acolhedora a
havia proporcionado, a fez sentir uma aflição, como se conspirasse para
quebrar o acolhimento que a paisagem a proporcionara.
Acredito que ela tenha chegado a sala num estado de espírito alterado,
querendo bagunçar o que havia sido arrumado como uma forma de
extravasar e ao ver a árvore e a natureza que estava tão bela lá fora,tenha se
acalmado e relaxado fazendo com que se deitasse e se sentisse feliz consigo
mesma.
O texto pareceu-me bastante confuso. Descritivo demais e narrativo de
menos. Senti como se não fosse capaz de dar conta de todos os detalhes em
evidência. É um pouco distorcido, visto que evoca sensações muito fortes
em pouco espaço de tempo.
Por outro lado, é curioso e faz com que a gente queira continuar com a
esperança de entender um pouco mais do que consegue compreender por se
tratar de uma curta leitura.
Imaginei os sofás, as almofadas e árvore.
Sorri pensando nos gatinhos.
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É um texto envolvente. O ambiente descrito dentro e fora da sala dá uma
sensação de felicidade, como a própria personagem murmura, ao final.
Texto de leitura difícil. Faz o leitor ficar voltando para ter certeza que leu
corretamente. A dificuldade é esta e não de vocabulário.
É um texto que fala sobre o estado de felicidade da personagem principal e
que mesmo que cada acontecimento diga o contrário, ela muda sua
realidade p/ que tudo se torne o melhor possível.
Tive a impressão de me transferir ao lugar do texto
Senti-me num tempo histórico anterior ao que estamos. Não sei precisar o
período, mas posso perceber um tom de romantismo e um "leve"
terror/magia.
Imaginei a cena aproveitando-me da narrativa detalhada do autor. Pude
"cheirar" o aroma das tulipas.
Percebi que a personagem Bertha estava tomada de êxtase. Possivelmente
um sentimento novo, incomum e repentino havia tomado conta de si
inesperadamente, deixando-a com dúvidas de como lidar com tal emoção.
É um texto que descreve lugares, sensações e emoções.
O texto descreve o estado de êxtase e euforia de Bertha.
É engraçado, mas o fato de ler para uma pesquisa me fez voltar na leitura como que para me certificar de que não havia nenhuma "pegadinha". É
claro que somos influenciados pelo objetivo que nos move à leitura. No
entanto, o texto me agradou. As almofadas "desarrumadas" e a passagem
dos gatos são o que mais me chamou a atenção.
O que há de mais belo na vida está ao nosso redor, basta sabermos apreciar,
até mesmo pequenas coisas q a própria natureza no oferece, nos ensinando
assim, a enxergarmos a vida com outros olhos.
O trexto apresenta alegorias demais para descrever o estado de espírito da
personagem. Exagera na descrição da cena e a maior parte dos símbolos
usados não faz sentido. Tratando-se ou não do propósito do texto, terminei
a leitura sentindo que nenhuma das palavras que ali pareciam estar como
alegorias da "própria vida" da personagem realmente o faziam e não me
trouxe qualquer sentimento além do fato de ser extremamente cansativo ler
uma descrição que não leva a lugar nenhum.
Parece-me um romance sobre alguém que volta a um lugar onde viveu
experiências positivas e relembra o passado.
Fiquei imaginando a cena vista por Bertha, de como seria o jardim. E como
a natureza nos faz bem.
Senti-me perdida nas emoções da personagem, aflita em tentar ler as
entrelinhas para entender o rumo que a estória tomaria.
É um texto cheio de imagens que, em princípio, parece ter uma conotação
de suspense, depois passa dar impressão da ideia de felicidade da
personagem refletida no ambiente descrito.
O texto é bonito, tocante. Explora elementos sensoriais enos faz ter uma
imagem mental do que a personagem está vendo, a intensidade da cena que
ela enxerga, afeta também a percepção quando se lê. Pensei a respeito de
flores, como elas nos elevam e como a beleza da natureza é simples e ao
mesmo tempo encantadora. Também gosto muito de olhar as belezas da
natureza, isto me inspira muito... Eleva a alma e faz pensar que a vida vale a
pena para ser vivida. Mas certamente a personagem vivia um momento
positivo em sua vida pessoal também, algo bom estava acontencendo com
ela , ao que parece. Porque o texto menciona que a vida dela também estava
em flor. Não dá para apreciar as belezas naturais se não houver serenidade e
alegria dentro de si. Me lembrei de um momento em minha vida em que
morei em uma cidade cercada de belezas naturais incríveis que, no entanto,
não me enchiam os olhos porque eu gostaria mesmo era de estar em outro
lugar.
Ao fazer esta leitura me senti invadida por uma sensação de liberdade, de
felicidade, como se as amarras da perfeição fossem desfeitas com muita
naturalidade. Pude ver o jardim, os gatos, as flores e sentir o vento entrando
pela janela.
Achei o texto bem detalhista, capaz de fazer com que possamos imaginar
claramente a situação descrita no mesmo. Bem rico, com um vocabulário de
fácil compreensão. Senti como se estivesse lendo um romance, onde as
emoções são descritas minucuisamente.
Senti-o intimista também. A leitura traz uma sensação de conforto e
sublimidade.
Ao ler o texto me imaginei naquele lugar que parece tranquilo e bem
aconchegante para um bom descanso,mas na parte dos gatos senti arrepio e
imaginei o suspense daquele momento.
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RESPOSTA
QUESTIONÁRIO 4
Percebi que o tempo passou rápido demais para essa senhora, ou melhor ela
ficou observando a vida passar.
CONFUSO E SEM MOTIVAÇÃO, LINGUAGEM FORA DO PADRÃO
COMUM
A sensação que tive foi confusa, conflituosa. Narradora diz-se feliz e
alguém morreu. Não é exatamente o sentimento que esperamos quando uma
pessoa jovem escolhe morrer. Foi um tanto angustiante.
Uma pessoa que lembra momentos catárticos em sua vida, que traz marcas
do passado que já viu de tudo um pouco,alegria,tristeza e dor e naquele
momento o melhor seria não ter vivido tudo isso quando ela se refere que o
jovem que havia suicidado passa essa impressão.
Percebo um personagem de uma mulher que tem o costume de apreciar as
belezas da natureza, como contemplar o céu. Interessante a descrição
minuciosa dos eventos e o contraste entre o excesso de pessoas do ambiente
em que se encontra a mulher (e, por isso, barulhento) e o ambiente solitário
em que se encontra a senhora da casa em frente. É interessante destacar
também o egoísmo e insensibilidade de tal personagem diante do suicídio
cometido por um jovem que ela achou pertinente por ele ter perdido a vida
e não ela.
O que entendi sobre o texto foi que o personagem da velha senhora já não
tinha mais expectativa de vida, inejava de certa forma o ato covarde do
jovem suicida que tinha todo uma vida pela frente, enquanto ela já tinha
vivido tudo o que tinha para viver e só queria o descanso eterno que ele
através do suicidio almejou antes que ela.
Trata-se do texto sobre uma pessoa de uma idade já avançada. Notei que
diante de tantos turbilhões passados em sua vida. Vê-se hoje que sudo isso
se suavisa com o tempo, e que mesmo os fatos mais traumáticos (suicídio
de um ente querido) passa a ser compreendido.
A primeira impressão foi a de já conhecer o texto. Cada linha parecia fazer
eco na memória. Ao fim da leitura, consegui levantar uma hipótese sobre
que texto seria esse. Como parece ser de um livro que eu amo, com certeza
a emoção que me provoca tem influência da leitura integral: uma sensação
de solidão, incompreensão, sufocamento e, ao mesmo tempo, identificação
com a maneira como as impressões do da realidade são" processadas" pela
mente.
A princípio, o texto parece confuso pois nos coloca em momentos
diferentes, como se fôssemos três pessoas diferentes.
Me senti angustiada e ao mesmo tempo intrigada, tentando descobrir o final
da história.
Puro sentimento.
Surgiu a vontade de continuar a ler e saber mais.
Vários sentimentos presentes!!!
O texto de inicio sugere curiosidade de conhecermos o desenlace, mas a
possível emoçao e a curiosidade desaparecem quando percebemos que se
trata de um monólogo interior onde prevalece o desisteresse pela vida. O
fragmento está carregado de angústia e solidao do personagem.
Tentei me colocar no lugar da pessoa que estava descrevendo as emoções
naquele momento, e me pareceu ser alguém que tinha acabado de entender
o sentindo de alguma coisa, e que esse sentido começou a faze-lo a apreciar
coisas simples em meio a muitas coisas ao mesmo tempo.
Sempre que um problema foi resolvido, sinto que posso focar em outras
coisas.
O texto é estritamente descritivo, narrando os acontecimento e emoções.
Passa a sensação de tensão e aflição ao leitor.
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VAR187

A contemplação do céu é um hábito que estamos eliminando na nossa árdua
jornada. E julgo que foi a parte mais interessante.

VAR188

VAR189

O texto despertou curiosidade (o q estava acontecendo; quem eram as
personagens...) e ansiedade (como tem mts detalhes, eu queria ler rápido pra
saber o q ia acontecer)
muito legal e diferente, alguem que nao se abalou ao ver a morte de alguem

VAR190

chato, monótono
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VAR191

Minha primeira impressão, foi achar que o testo falava sobre a juventude da
senhora que é relatada durante o primeiro paragrafo, como se ela estivesse
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VAR192

relembrando, mas com o percorrer do texto cita outra pessoa, um jovem que
observava a senhora que havia vivido sua juventude e ele terminando com a
dele.
É uma declaração com muitos pormenores. Achei um pouco confuso.

VAR193

Melancólico e inquietante. Meio afetado e fora do seu contexto.

VAR194

Eu visualizei a cena descrita, senti angustia quando soube do suicídio e a
sensação de que, apesar da morte, as coisas continuam a seguir o seu rumo
natural.
Fiquei confusa quanto ao enredo do texto, tive que lê-lo duas vezes.
Não sei se entendi do que se tratava a narrativa.
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VAR196

O texto muito detalhista, de leitura cansativa.
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VAR197

O texto parece meio confuso, com frases desconexas. Há um sentimento de
tristeza, nostalgia, solidão que parece percorrer todo o texto.

EPC1
PAT2

EPE
EEP

VAR198

Acredito que seja uma pessoa refletindo, que vê que já não é tão nova e que
enfrenta as passagens que a idade trás.
Achei o texto muito confuso e sem nexo algum.
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VAR199
VAR200

VAR222

VAR223

Senti-me um pouco confusa tentando entender a personagem e o ambiente
descritos. A sequência das ações também me fez sentir um pouco a angústia
da personagem.
São vários textos. Informações truncadas, parece coisa de "maluco".
Acredito que tenha sido de forma proposital,ou seja, impossível de
compreensão devido ao truncamento de informações.
No texto descrito a personagem encontra-se feliz e consegue obter alegria
nas coisas simples da vida, como observar o céu, a rotina de uma senhora
dormir. Encontra-se feliz, por ter conseguido ao contrário do rapaz que se
suicidou, deixar suas angustias e problemas de lado e viver a vida,
aproveitando o melhor que ela pode lhe proporcionar.
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