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Introdução e Justificativa

Há muito se sabe da importância dos movimentos oculares nos processos
de cognição que involvem processamento de linguagem. Os primeiros resultados robustos que se teve nessa área, no entanto, apareceram nas décadas
de 50, com Alfred L. Yarbus e 70, com Rayner. Neste ponto do estudo, já se
sabia, por exemplo, que a leitura não é um movimento contı́nuo, e sim intercalado por fixações (repouso da visão sobre palavras especı́ficas) e sacadas
(”pulos”entre palavras, sem necessidade de processamento), e que o leitor
costuma voltar àquelas palavras ou segmentos que lhe chamam atenção.
Marcel Just e Patricia Carpenter (1987) também produziram resultados
relevantes usando a técnica de eye-tracking. O modelo de leitura desse estudo
assume que assim que o leitor passa por uma palavra, ele tenta compreender
seu sentido (Hipótese da Imediatez); e que o tempo de fixação do olho em
cada palavra é proporcional ao tempo de compreensão (Hipótese olho-mente).
Segundo este trabalho também, o tempo de fixação é proporcional à raridade
da palavra na lı́ngua, ao tamanho da palvra e à complexidade semântica e/ou
sintática daquela palavra no trecho.
Vários estudos caminharam nessa direção, no entanto pouco se sabe sobre
leitura de trechos mais longos. Os trabalhos mais importantes da área analisam leitura de palavras e/ou sentenças e quase nunca, parágrafos ou textos.
Portanto, sabe-se pouco sobre a estrutura esquemática chamada gramática
do texto, ou gramática da história, que descreve as inferências intra-textuais,
sequência de ações, personagens, ambientação e etc. Neste sentido, a ideia
do presente trabalho é analisar trechos grandes (de 5 ou 6 páginas) e por
isso, atacar um problema pouco explorado até o momento.
Em acréscimo, este trabalho tem também o objetido de estudar a estrutura textual de textos literários, em especial de Marcel Proust, que é tido
por grande parte de seus leitores como um escritor de textos extremamente
difı́ceis e desconexos. A escolha do texto pode ser interessante no sentido de
que ele é um extremo, o que será útil na hora de comparação entre outros
textos literários, e de que a dificuldade da leitura dos textos de Proust não
é óbvia, como veremos a seguir, e o entendimento dessa arquitetura textual
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complexa pode sugerir aspectos mais gerais sobre o processamento textual.
Para que o trabalho se aproxime do processamento de textos literários,
escolhemos como objeto de estudo o caso da leitura das primeiras páginas
do primeiro volume do romance Em Busca do Tempo Perdido de Marcel
Proust, tido por grande parte de seus leitores como um texto de leitura
bastante difı́cil. Entender como esta dificuldade se dá é um dos objetivos
deste trabalho, o que, espera-se, pode apontar, para aspectos mais gerais do
processamento de textos literários.
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Objetivos

Análise de movimentos oculares durante a leitura de textos literários: trecho de Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust, como texto principal,
trecho de Os Subterrâneos do Vaticano de André Gide, como controle, A Incapacidade de Ser Verdadeiro e A Lanterninha, ambos de Carlos Drummond
de Andrade e ambos utilizados como textos de aquecimento e ambientação.
O texto-controle, que é contemporâneo a Proust, é, intuitivamente, de
mais fácil compreensão, mesmo que tenha léxico e tamanho próximos ao
texto foco. É interessante ressaltar que esta intuição vem, por um lado, da
aceitação histórica de suas obras - Proust teve dificuldades por muito tempo
com a crı́tica e para publicação - e, por um lado mais estrutural, do uso
frequente, nos textos de Proust, de orações longas, subordinadas, parênteses,
travessões, que alongam os perı́odos, e digressões; caracterı́sticas estas não
encontradas no texto de Gide e que têm como resultado a dificuldade por
parte dos leitores de entender o porquê da narrativa e de fazer previsões. A
análise do trecho de Os Subterrâneos do Vaticano trará caracterı́sticas comuns a textos literários, porém sem as especificidades da estrutura complexa
de Proust.
Os textos de aquecimento são curtos, um e dois parágrafos, e de fácil
compreensão. A ambientação deve trazer ao leitor a expectativa de ler textos
literários durante o experimento, porém sem a previsão de tema dos textos
foco e controle, que não tratam, intencionalmente, de assuntos similares.
Em primeiro momento, deve-se caracterizar a leitura de textos literários,
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tendo Proust como um extremo do gênero. Em um segundo momento, a
construção de um modelo de previsão de performance na leitura será o foco:
dadas informações sobre os hábitos de leitura do leitor, deve-se inferir o tempo
que ele levará durante o experimento e o nı́vel de compreensão do texto. É
como uma medida de aptidão para a leitura de Proust.
É importante ressaltar que a diferença no tempo de leitura médio dos
textos do Proust e do Gide, o que já foi observado em laboratório, não se dá
imediatamente nem pela dificuldade ou raridade lexical nem pelo tamanho
das palavras; cujo aumento causa maior tempo de leitura, como já se sabe:
na Figura 1, pode-se ver que Proust utilizava menos palavras com 7 ou mais
letras que Gide e de mesma forma, é observado na figura 2.A e 2.B que Proust
utilizava, proporcionalmente, mais palavras não-raras do que Gide, enquanto
os dois textos se assemelham nas proporções de palavras raras.
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Métodos

Para a captação de dados de movimento ocular, será utilizado o eyetracker Tobii modelo TX300.
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Análise de dados

Como reflexo da prioridade dos estudos de eye-tracker por textos menores, os softwares usados nessas técnicas não possuem a ferramente de cruzar
as coordenadas das palavras no arquivo .pdf com as coordenadas de cada
fixação. O que se tem pronto é a marcação manual de áreas de interesse e
com isso, o tempo de fixação dentro dessa área. Como se trata de um texto
longo, estamos escrevendo um código que extrai as coordenadas das palvras
do arquivo .pdf, as redimensiona para a escala do software da Tobii e as cruza
com as coordenadas e tempos de fixação. Após o término do programa, o
aluno o disponibilizará para outros grupos na internet.
Dado esse primeiro passo, deve-se procurar fixações de interesse. Algumas
perguntas importantes são: palvras de duplo sentido, que como já se sabe
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Figura 4.1: Relação entre frequência de aparição no texto e número de letras
das palavras
possuem maior tempo médio de fixação, apresentam diferenças de tempo entre os textos do Gide e do Proust? quais são as especificidades da leitura de
literatura? há pontos de ruptura de encadeamento lógico comuns aos leitores? se sim, esses pontos representam alguma função sintática/morfológica
interessante? pode-se apontar pontos de perda de atenção e caracterizá-los?
Nesse sentido, algumas fixações já são caracterizadas como responsáveis
por integração da informação lida, os chamados pontos de wrap-up. Seguindo a hipótese olho-mente, sabe-se que nesses pontos de wrap-up, quanto
maior o tempo de fixação, maior a quantidade de informação a ser integrada.
Corroborando para isso, Kintsch e Keenan (1973) propõem o conceito de
complexidade proposicional, que afirma que o tempo de fixação total por
frase é tão maior quanto for a quantidade de conceitos básicos colocados pela
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Figura 4.2: Figura 2: Frequência de6 uso no texto e frequência de uso na
lı́ngua portuguesa, ou, medida de raridade das palavras, para o texto do
Proust e do Gide

frase. Portanto, é de se esperar que os pontos de integração de informação
nos textos do Proust sejam identificáveis pelo maior tempo de fixação; caso
contrário, muito provavelmente, a compreensão do texto será pobre, ou num
outro extremo, o leitor é experiente na escrita proustiana.
Encontrados pontos de interesse tanto sobre textos literários quanto sobre a escrita de Proust, deve-se agora construir um modelo matemático que,
dado caracterı́sticas prévias do leitor, seja capaz de prever a facilidade com
que esse leitor lerá o texto. A ideia é ligar as habilidades do leitor com
pontos especı́ficos do texto e consolidar a importância que esses pontos têm
durante a leitura do texto literário. Uma vez formado um padrão de aptidão
para a leitura do texto, uma proposta do porquê da complexidade do texto
vai ser formada, bem como um modelo de diferença entre a leitura de textos não-literários e literários. Para isso, durante a coleta de dados inicial e
análise de resultados dos tempos de leitura dos textos, o aluno fará uma revisão bibliográfica da área de modelagem de leitura, em especial dos modelos
bayesianos.
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Disciplinas
• Segundo semestre de 2015
– Iniciação à Pesquisa
– Mecânica Estatı́stica - IF
– Fı́sica-Matemática I - IF
– Percepção e Cognição - IP
• Pimeiro semestre de 2016
– Iniciação à Pesquisa
– Neurociência Cognitiva: Percepção e Ação - IB Pós
– Neurociência Cognitiva: Atenção e Memória - IB Pós
– Probabilidade I - IME
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– Etologia - IP
• Segundo semestre de 2016
– Iniciação à Pesquisa
– Eletromagnetismo I - IF
– Modelos Computacionais em Ciência Cognitiva - Poli Pós
– Etologia do Ser-humano - IP
• Primeiro semestre de 2017
– Iniciação à Pesquisa
– Mecânica Quântica - IF
– Dinâmica Estocástica - IF
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