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1. Introducere 
Textele literare sunt opere magnifice cu multiple fațete în care 

întregul potențial mental, emoțional și creativ al autorului capătă 

formă și expresie și care poartă cititorii nu doar în universul personal 
al creatorului, ci și în lumea lor personală prin intermediul 
asemănărilor sau al deosebirilor în ceea ce privește experiențele sau 

modalitățile de a face față acestor experiențe din punct de vedere 
cognitiv sau emoțional. 

Gândindu-ne la catharsis– implicarea în mod conștient într-un 
act de auto-purificare și auto-dezvoltare prin intermediul lecturii–se 
poate presupune că o astfel de stare ar putea fi aprofundată când 

cititorii percep textul de ficțiune drept o oglindă a omenirii din care 
fac parte. Atunci când sunt pregătiți să-și confrunte propriile valori 
morale sau tendințe emoționale, cititorii pot fi edificați și chemați la 

un exercițiu de observare minuțioasă a detaliilor de care nu au fost 
conștienți anterior. Textele literare îi expun pe cititori nu do ar unor 

lumi și experiențe ce le-ar putea fi familiare, ci și înspre tărâmuri în 
care situațiile și atitudinile par de neînțeles datorită stranietății și 
alterității lor. Textele literare oferă astfel nespus de multe avantaje 

datorită capacității lor de a stimula gândirea și simțirea și de a  
antrena competențele de percepție, înțelegere și găsire de posibile 
soluții unor probleme asemănătoare celor din viața reală.  

Tema acestei teze de doctorat a fost aleasă în strânsă legătură cu 
tendințele actuale din educație și din domeniul studiilor sociale, 

tendințe care se focalizează pe dezvoltarea holistică a studenților. 
Lectura cu scopul de a dobândi experiențe de viață reprezintă un 
deziderat al sistemelor educaționale actuale și un demers menit să 

genereze beneficii pe termen lung. În consecință, încercarea de a 
aduce în prim plan literatura–cu puterea ei de a stârni emoții și de a-i 
face pe cititori să reflecteze asupra chestiunilor legate de viață–și de 

a o transforma într-un instrument util de dezvoltare a abilităților de 
gândire și a competențelor de literație emoțională reprezintă un 

imperativ demn de luat în considerare.  
   

2. Obiective 

Obiectivul principal al lucrării îl reprezintă abordarea 
transdisciplinară a textelor literare prin transferul conceptelor din 
domeniul psihologiei și al științelor educației, precum inteligența 

emoțională și literația emoțională, în domeniul studiilor literare–



7 
 

receptarea textului și răspunsurile cititorilor. Alte obiective se referă 
la: identificarea zonelor de suprapunere a celor două domenii de 
cercetare cu privire la competențele personale/ intrapersonale, 

sociale/ interpersonale și lingvistice ale personajelor literare versus 
cele ale cititorilor care tranzacționează cu materialul literar; crearea 
și implementarea de instrumente care să evalueze profilul cititorilor  

și implicarea lor în procesul lecturii din perspectiva literației 
emoționale; în fine, formularea de instrumente de lectură care să îi 

sprijine pe cititori în tranzacția cu textul literar în vederea 
consolidării competențelor de literație emoțională.    

Teoreticienii din domeniul receptării textului literar și al 

răspunsului cititorilor (Reader-response criticsm) au fost preocupați 
în special de modalitățile prin care cititorii sunt expuși la emoții în 
întâlnirea lor cu cărțile (Oatley1994; Cupchik et al 1998; Holland 

2009; Hogan 2011): modalitatea „exterioară‖, care cuprinde emoțiile 
pe care cititorii le experimentează atunci când „se confruntă cu 

textul‖ și modalitatea „interioară‖ care se referă la emoțiile pe care 
cititorii le experimentează atunci când „pătrund în universul textului‖ 
(Oatley 1994:57). Accentul principal cade pe modul în care cititorii 

experimentează și acceptă „schema‖ emoțiilor (Oatley 57)–atât a lor 
cât și pe cea propusă de autor. Emoțiile trăite de cititori în procesul 
lecturii variază de la empatie (Nussbaum 1997, 2001; Keen 2007) și 

compasiune (Sklar 2013) la diverse alte emoții pozitive și negative 
(Oatley 2004) în funcție de genul literar și de sensul pe care cititorii 

îl extrag din text. Toate aceste emoții, care devin parte a răspunsului 
cititorilor, se bazează pe dinamica propriilor amintiri emoționale și 
tipare emoționale de percepție și reacție , pe care ei le activează 

datorită conținutului textului pe care îl citesc. Modul în care tiparele 
emoționale sunt activate în însuși procesul lecturii textului po ate fie 
captiva, fie descuraja cititorul de a continua actul lecturii. Însăși 

conștientizarea de către cititori a impactului textului sau a propriului 
impact asupra procesului lecturii determină apariția Sinelui cititor ca 

actor și interpret liber și cunoscător al conținutului ficțional.  
Abordarea lecturii propusă aici este menită să trateze acest 

proces într-un mod în care cititorii să fie implicați activ în realizarea 

unei distincții clare între Sinele cititorilor în procesul lecturii și 
Sinele personajelor ficționale pe care ei le întâlnesc, alături de 
dobândirea unei conștientizări cu privire la emoțiile pe care 

personajele literare le experimentează și la cele pe care cititorii înșiși 
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le trăiesc chiar în procesul lecturii și dincolo de el. Obiectivul de 
bază este acela de a consolida abilitatea cititorilor de a distinge între 
conștientizarea Sinelui și conștientizarea celorlalți în procesul 

lecturii și proiectarea cunoștințelor și a atitudinilor emoționale în 
lumea reală. Literatura acționează precum o fereastră și o oglindă în 
același timp. Ea este o fereastră prin care cititorii au acces la lumea 

ficțiunii, cu o anumită limitare și fluctuație a perspectivei datorită 
modului în care textul a fost conceput de autor, o lume care se 

bazează pe propria rețea de tipuri de conștientizare și în care fiecare 
personaj este conștient atât de Sinele propriu cât și de al celorlalți. În 
plus, literatura acționează asemeni unei oglinzi în care–sub o 

influență mai puternică sau mai slabă a textului–cititorii își 
reflectează propriile personalități în timp ce devin conștienți de 
familiaritatea sau alteritatea realității și a evenimentelor pe care 

textul le prezintă.  
 

3. Metodologie 
Metodologia de cercetare folosită în această lucrare a urmat un 

traseu dublu: cel al cercetării non-empirice și cel al cercetării 

empirice. Din punct de vedere al cercetării non -empirice, am utilizat 
pe o scară largă perspectivele teoretice oferite de cercetarea din 
domeniul inteligenței emoționale, al literației emoționale, al teoriei și 

criticii literare, precum și de studiile privind legăturile dintre 
literatură și emoții. Un pas important l-a reprezentat analiza modului 

în care psihologii definesc conceptele, precum și strategiile propuse 
de ei pentru a-i ajuta pe oameni să-şi dezvolte inteligența și literația 
emoțională. 

Achiziţiile teoretice au servit ulterior drept bază în vederea 
creării instrumentelor de lectură destinate identificării inteligenței 
emoționale la personajele literare și a creării strategiilor personale de 

a răspunde la situații de viață pornind de la modelele de bună 
practică oferite de texte sau de interpretarea lor. În plus, cercetarea 

non-empirică s-a focalizat pe identificarea în structura narativă a 
textelor a elementelor care scot mai bine la lumină emoțiile și 
tiparele de manifestare emoțională. O atenție specială a fost acordată 

figurilor de stil alese de autori pentru a evidenția stările și 
manifestările emoționale. Exemplele au fost selectate din texte 
aparținând unor genuri literare diferite. 
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În ceea ce privește metodologia de cercetare empirică, aceasta a 
fost realizată folosind metode cantitative, precum diverse chestionare 
aplicate cititorilor tineri. O analiză comparativă a răspunsurilor 

oferite de cititori a fost realizată cu scopul de a detecta asemănările și 
deosebirile din cadrul abordării în funcție de diferențele de vârstă și 
gen. Ulterior, tranzacția tinerilor cititori cu textul literar a fost 

urmărită din perspectivă calitativă, iar răspunsurile lor la diferite 
texte au fost înregistrate și descrise în trei studii de caz.  

 
4. Conținuturi 
Lucrarea este structurată în două părți. Prima parte este 

împărțită în două capitole, care îmbină domeniul psihologiei cu  cel al 
studiilor literare în încercarea de a scoate în evidență zonele de 
interferenţă, care se ocupă de receptarea și răspunsurile cititorilor. 

Primul capitol tratează concepte psihologice precum inteligența 
emoțională–în contextul teoriei Inteligențelor Multiple propuse de 

Howard Gardner–și competențele de literație emoțională care au fost 
(deseori inconștient) parte integrantă a procesului de lectură. The 
Four-Branch Model of Emotional Intelligence (Modelul cu patru 

ramuri al inteligenței emoționale) realizat de John D. Mayer și Peter 
Salovey (What Is Emotional Intelligence? 1997: 11), scara EQ-I a 
psihologului Bar-On prezentată în How Important Is It to Educate 

People to Be Emotionally Intelligent, and Can It Be Done?  (Bar-On 
et al 2007: 4), chestionarul realizat de Gerald Miller: Emotional 

Intelligence Questionnaire – Self Assessment [4] și Emotional 
Intelligence Framework (Cadrul inteligenței emoționale) propus de  
Daniel Goleman (Working with Emotional Intelligence 1998: 32-33)  

au servit drept bază în vederea identificării conceptelor psihologice 
relevante atât pentru tranzacția care are loc în procesul lecturii cât și 
pentru dezvoltarea competențelor de literație  emoțională ale 

cititorilor. 
Indiferent de textul pe care îl abordează, cititorii sunt de obicei 

înclinați să experimenteze emoții în toate fazele întâlnirii lor cu o 
carte, din momentul în care o aleg sau în care sunt solicitați să o 
citească ca parte a unei programe instituționale  până în momentul în 

care o termină de citit și o pun deoparte. În literatură, empatia și 
simpatia (compasiunea) au fost deseori tratate în studiile de critică 
literară ca fiind emoțiile cheie pe care cititorii le experimentează în 

procesul lecturii. În plus, au existat încercări de a continua cercetarea 
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și de a observa cum anume emoțiile sunt conștientizate de cititori și 
direcționate sau dirijate în întâlnirea cu textul, în studii conduse în 
special de Norman Holland (1977, 1978, 2004, 2009), Keith Oatley 

(2004, 2011, 2012) și Patrick Colm Hogan (2001, 2003, 2011).  
Suprapunerea dintre domeniul emoțiilor și cel al literaturii este 

probabil cel mai bine reprezentată de tranzacția care ia naștere între 

text și cititor, proces care cuprinde diverse perspective clar definite 
de susținătorii acestei teorii. Factorii implicați în tranzacție 

reprezintă  punctul central al celui de-al doilea capitol, care  
reprezintă o sinteză a celor mai relevante aspecte din teoria receptării 
textului literar și Reader-response criticism, dovedindu-se a fi cele 

mai potrivite pentru integrarea conceptelor psihologice prezentate în 
capitolul 1. Teoriile luate în discuție gravitează în jurul „orizontului 
de așteptare‖ și al libertății Sinelui în actul lecturii–concepte 

promovate de Hans Robert Jauss (1982), al atitudinilor manifestate 
de cititori în actul lecturii propuse de Wayne C. Booth (1983), al 

conceptului de „indeterminare‖ promovat de Wolfgang Iser (1997)–
care lasă un spațiu liber cititorilor astfel încât aceș tia să completeze 
sensul textului–și culminând cu noțiunea de „tranzacție‖ susținută de 

David Bleich (1997), Louise M. Rosenblatt (1960, 1982, 1986) și 
Norman Holland (1977, 1978, 1992, 2009). 

Libertatea Sinelui în procesul lecturii (Jauss 1982), alături de 

abilitatea naturală de a interpreta texte (Fisch 1997) și de 
posibilitatea de a accesa experiența scriitorilor și a persona jelor 

aparținând unor timpuri și locuri diferite pot constitui precondiția 
perfectă pentru inserarea conceptelor legate de conștientizarea 
Sinelui și a Celorlalți și de controlul eficient al stărilor emoționale 

care afectează Sinele în procesul lecturii și dincolo de aceasta. 
Textele literare au potențialul de a modela percepții și perspective 
asupra vieții și a interacțiunii dintre oameni. De aceea, familiarizarea 

cititorilor cu strategii de creștere a conștientizării și de identificare a 
tiparelor de manifestare a comportamentului emoțional în textele 

literare reprezintă o condiție prealabilă benefică a sistemelor 
educaționale.  

Capitolul al doilea include, de asemenea, descrierea 

convingătoare oferită de Louise M . Rosenblatt a perspectivelor 
implicate în procesul de lectură: cea eferentă (efferent) și cea estetică 
(aesthetic). Cu toate acestea, se pune încă puțin accent pe faza care 

precede acestor perspective asupra lecturii, dar care le declanșează și 
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contribuie la stimularea cognitivă și emoțională, și anume faza sau 
perspectiva aferentă (afferent). Cititorii se află în mod continuu într-
o stare de stimulare realizată de substanța lingvistică și emoțională a 

textului pe care îl citesc. Dacă perspectiva aferentă face parte din cea 
estetică sau conduce în mod necesar la un răspuns eferent, atunci 
perspectiva estetică ar putea include o componentă pragmatică 

acţionând ca o consecință a procesului de lectură.  Rămâne de stabilit 
în viitor în ce măsură cum anume acționează cititorii ca urmare a  

imersiunii lor în universul ficțional. 
Lectura este un act de comunicare între Sinele cititorului, Sinele 

naratorilor sau al poeților precum și Sinele personajelor sau al Eu-lui 

liric. Iată de ce am considerat perspectiva lui Martin Buber asupra 
relației dintre Eu și Celălalt sau Tu (Buber, I and Thou 2008) ca fiind 
extrem de relevantă pentru scopurile acestei lucrări, în trucât tratează 

interacțiunea dintre diferitele tipuri de conștientizare implicate în 
actul lecturii și dincolo de acesta. Dezvoltarea Conștientizării de Sine 

și a Conștientizării celorlalți în succesiunea etapelor lecturii se 
reflectă de asemenea în perspectiva pe care naratorii o aleg pentru 
scrierile lor. Această perspectivă a fost abordată în profunzime în 

analiza textelor literare sub termenul cuprinzător de punct de vedere/ 
perspectivă narativă. Un Sine narativ care este preponderent inclinat 
spre interior și care percepe și se poziționează  în relație cu lumea din 

dorința de a-și spori imaginea, calitățile, potențialul sau influența, va 
adopta probabil o tehnică narativă la persoana întâi. O persoană care 

este puternic înclinată spre interacțiunea cu ceilalți, a cărei 
conștientizare este parte a rețelei extinse de tipare de conștientizare 
socială își va concepe textele din perspectiva omniscientă, la 

persoana a treia. O analiză mai atentă a efectului unor astfel de 
narațiuni asupra percepției și interpretării cititorilor este oferită în 
studiile de caz prezentate în Partea a Doua, Capitolul 4. 

Partea a doua a lucrării cuprinde trei capitole, fiecare 
concentrându-se asupra aplicabilităţii conceptelor teoretice 

prezentate în prima parte. Capitolul al treilea se axează pe profilul 
cititorilor tineri din perspectiva inteligenței emoționale și se bazează 
pe o abordare cantitativă. Scopul acesteia este de a observa tranzacția 

emoțională a cititorilor cu literatura din perspectiva Modelului cu 
patru ramuri al inteligenței emoționale (The Four-Branch Model of 
Emotional Intelligence) realizat de psihologii Peter Salovey și John 

Mayer (What Is Emotional Intelligence? 1997). Răspunsurile 
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participanţilor la chestionarul pe care l-am realizat pentru acest 
studiu–Reading literary texts - Self-report questionnaire (Lectura 
textelor literare - Chestionar de auto-evaluare)–păstrează divizarea 

în patru ramuri sugerată de Mayer și Salovey (1997): Perception, 
Appraisal and Expression of Emotion (Percepția, Evaluarea și 
Exprimarea Emoțiilor), Emotion Assimilation and Facilitation of 

Thinking (Asimilarea Emoțiilor și Facilitarea Gândirii), Emotion 
Understanding and Use of Emotional Knowledge  (Înțelegerea 

Emoțiilor și Utilizarea Cunoștințelor Emoționale), Emotion 
Management (Controlul Emoțiilor). Studiul a fost realizat prin 
aplicarea online a unei prime versiuni a chestionarului unui număr de 

105 elevi și studenți cu vârste între 14 și 29 de ani, în timp ce a doua 
versiune îmbunătățită a chestionarului a fost aplicată unui grup de 72 
de studenți din anul I care studiază literatura la Facultatea de Litere a 

Universității „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași.  
Rezultatele prezentate în manieră comparativă subliniază o 

anumită consistență legată de profilul cititorilor din perspectiva 
inteligenței emoționale din ambele categorii de respondenți. De 
exemplu, pentru prima ramură, Percepția, Evaluarea și Exprimarea 

Emoțiilor (Perception, Appraisal and Expression of Emotion), la 
afirmația „Pot spune cu ușurință când situația descrisă sau locul 
acțiunii au un impact emoțional asupra mea, cititorul‖ răspunsurile 

cititorilor din ambele categorii acoperă zona „întotdeauna‖ și 
„deseori‖ indicând faptul că textele literare au puterea de a le 

influența emoțiile. 
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În cadrul aceleiași ramuri, răspunsurile privind afirmația: „Este mai 
ușor să îmi exprim emoțiile după ce le-am întâlnit frecvent în textele 
ficționale‖ indică faptul că elevii și studenții din ambele categorii de 

respondenți se situează, în marea lor majoritate, în zonele „deseori‖ 
și „uneori‖, înregistrând un procent semnificativ și în zona de 
„întotdeauna‖; acest tip de reacţii indică faptul că textele literare 

exercită un impact emoțional semnificativ și asupra nivelului de 
cunoștințe lingvistice ale cititorilor.  

 
În ceea ce priveşte a doua ramură, Asimilarea Emoțiilor și Facilitarea 
Gândirii (Emotion Assimilation and Facilitation of Thinking), 

răspunsurile la afirmația „Învăț din textele ficționale cum să 
reacționez emoțional în diverse situații‖, concentrarea răspunsurilor 
cititorilor din primul studiu în zonele de „deseori‖ și „uneori‖, 

urmate de cele din zona „întotdeauna‖ , indică faptul că cititorii cu 
vârste cuprinse între 14 și 29 de ani sunt mult mai înclinați să 

folosească cunoștințele emoționale din texte în viața de zi cu zi, în 
timp ce studenții din anul I par să încline spre răspunsul mai neutru 
„uneori‖ urmat îndeaproape de „deseori‖, cu mai mulți cititori de 

genul masculin în zona de „întotdeauna‖.  
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Răspunsurile oferite în cadrul celei de-a treia ramuri, Înțelegerea 
Emoțiilor și Utilizarea Cunoștințelor Emoționale  (Emotion 

Understanding and Use of Emotional Knowledge), sunt revelatoare 
cu privire la măsura în care cititorii sunt capabili să-și înțeleagă mai 
bine atât propriile emoții cât și pe cele ale celorlalți și să folosească 

cunoștințele emoționale dobândite pentru a înțelege emoțiile 
personale și reacțiile emoționale ale celorlalți. Răspunsurile la 
afirmația: „Pot înțelege mai bine reacțiile mele emoționale datorită 

textelor literare pe care le citesc‖ indică o distribuire aproape egală 
între „deseori‖ și „uneori‖ în rândul cititorilor cu vârste cuprinse 

între 14 și 29 de ani, în timp ce concentrarea în zona „uneori‖ și o 
tendință crescătoare în zona „întotdeauna‖  din cadrul celui de-al 
doilea studiu se pot datora încurajării studenților din anul I să 

abordeze textele literare din perspectivă emoțională și interacțională.  

  



15 
 

Răspunsurile la afirmațiile din cadrul ultimei ramuri, Controlul 
Emoțiilor (Emotion Management) completează profilul cititorilor. 
De exemplu, la afirmația: „Emoțiile pe care le experimentez în timp 

ce citesc un text ficțional îmi influențează modul de gândire și 
comportamentul mult timp după ce am terminat de citit cartea‖, 
răspunsurile cititorilor indică tendințe variate. Răspuns urile la prima 

versiune a chestionarului (Figura 31a) indică o mișcare spre a fi 
„deseori‖ sub imperiul emoțiilor încercate în timpul lecturii.  

Concentrarea răspunsurilor în zonele „uneori‖ și „rareori‖ în cel de -
al doilea grafic (Figura 31b) confirmă, în mod semnificativ, faptul că 
cititorii sunt mult mai înclinați spre un control emoțional inteligent al 

emoțiilor.  
 

 
Capitolul al treilea se încheie cu analiza profilului cititorilor din anul 

I din perspectiva inteligenței emoționale și a nivelului de empatie al 
acestora, profil realizat în urma aplicării a două chestioare grupului 
de 72 de studenți: The Emotional Intelligence Questionnaire – Self 

Assessment [1] și How-Empathetic-are-You-The-Toronto-Empathy-
Questionnaire-TEQ [2]. Aceste două chestionare completează 

imaginea mai amplă dată de rezultatele de la chestionarul privind 
autoevaluarea cu privire la lectură, oferind o perspectivă aprofundată 
asupra ariilor țintă: intrapersonală, interpersonală (având empatia ca 

punct central), controlul stresului și afectul. 
Cel de-patrulea capitol, „Tranzacția dintre tinerii cititori si 

textul literar: o abordare calitativă‖ (Young Readers‘ Transaction 

with Literary Texts: A Qualitative Approach) se axează pe trei studii 
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de caz ce îşi propun să evidenţieze modul în care dispozițiile și 
profilul psihologic al cititorilor pot dirija răspunsul lor la texte 
literare specifice. Din perspectiva inteligenței emoționale, tranzacția 

literară a cititorilor din anul I cu diverse tipuri de texte a fost 
realizată folosind câteva instrumente de lectură pe care le-am creat 
în scopul organizării prezentei cercetări. Rezultatele studiilor de caz 

indică tendința studenților de a se raporta la texte dintr-o perspectivă 
emoțională și de a folosi strategii de literație emoțională pentru a 

interpreta acțiunea. Textele alese spre analiză reprezintă fragmente 
din romanul Wonder de R. J. Palacio, The Remains of the Day de 
Kazuo Ishiguro și poezia One Art de Elizabeth Bishop. Textele au 

fost alese datorită potențialului lor puternic de a apela la latura 
emoțională a cititorilor și de a declanşa interacțiunea dintre 
competențele de conștientizare personală și socială ale acestora. 

Reliefarea nivelului de inteligență lingvistică al cititorilor cu privire 
la ariile de interes expuse anterior a constituit de asemen ea un 

obiectiv al studiilor de caz prezentate în această parte. Rezultatele 
acestei abordări calitative (și, parțial, cantitative) a modului în care 
cititorii din anul I tratează textele literare relevă nu doar abilitățile 

lor de a extrage din text competențe valoroase, aplicabile în viața de 
zi cu zi, ci și disponibilitatea lor de a se orienta spre locuri de muncă 
bazate pe interacțiunea cu oamenii–de pildă, meseria de profesor sau 

de translator/ interpret; în acelaşi timp, răspunsurile sugerează şi 
nivelul lor de promptitudine în a fi formați în domeniul 

conștientizării și dobândirii de competențe necesare în vederea unei 
inter-relaționări umane eficiente și încununate de succes. 

În capitolul al cincilea propun câteva instrumente de lectură în 

vederea dezvoltării competențelor de inteligență și literație 
emoțională pe care cititorii să le poată folosi în contextele diverse în 
care abordează literatura. Dobândirea abilităților funcționale este 

parte integrală a procesului de educare a tinerilor studenți datorită 
relevanței sale pentru dezvoltarea personală  (Scales 2013). Din 

punctul de vedere al psihologiei Gestalt, cel care învață are nevoie de 
momente de înțelegere aprofundată și de asociere facilitată (Scales 
90), iată de ce structurile de tip cadru funcționează cel mai b ine 

pentru astfel de demersuri. Instrumentele de reflecție asupra lecturii 
pe care le-am realizat au fost inspirate de Modelul cu patru ramuri al 
inteligenței emoționale (The Four-Branch Model of Emotional 

Intelligence, Salovey and Meyer 1997), scara EQ-I propusă de Bar-
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On (Bar-On 2007: 4), chestioarul realizat de Gerald Miller: 
Emotional Intelligence Questionnaire – Self Assessment [1] și  
Cadrul inteligenței emoționale propus de Daniel Goleman 

(Emotional Intelligence Framework , Working with Emotional 
Intelligence 1998: 32-33).  

Aceste instrumente de reflecție pot fi privite ca un mod de 

„eșafodare‖/ ‗scaffolding‘ (Bakhurst 2001) a procesului de lectură în  
scopul facilitării dobândirii competențelor vizate. Ele au fost create 

astfel încât să poată fi folosite în cele trei faze ale procesului de 
lectură: astfel, pentru etapa care anticipează procesul de lectură 
sugerez diferite întrebări ce pot fi folosite în vederea direcționării 

atenției cititorilor spre conținutul emoțional al textelor de parcurs; 
pentru activitatea de lectură propriu-zisă propun, pe de o parte, 
instrumente menite să-i ajute pe cititori să reflecteze atât asupra 

abilităților intrapersonale de adaptabilitate, cât și interpersonale, ale 
personajelor literare și ale lor înșiși ca cititori angajați în 

tranzacționarea cu textul literar; pe de altă parte, sugerez, în egală 
măsură, și instrumente de reflecție asupra contextului și a 
conținutului lingvistic care vizează emoțiile; în fine, pentru etapa de 

după lectură propun o serie de întrebări care să stimuleze reflecția şi 
să-i ajute pe cititori să decidă asupra lecțiilor de viață valoroase pe 
care le-ar putea extrage din textul literar. De exemplu, instrumentele 

create pentru a-i ajuta pe cititori să reflecteze asupra propriilor 
abilități intrapersonale, de adaptabilitate și interpersonale gravitează 

în jurul câtorva întrebări specifice menite să-i asiste în procesul de 
reflecție.  
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Instrument de reflecție  asupra competențelor intrapersonale ale  

cititorului în procesul lecturii: 

 
 

Instrument de reflecție  asupra competențelor de adaptabilitate  ale  

cititorului  în procesul lecturii: 
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Instrument de reflecție  asupra competențelor interpersonale ale  

cititorului în procesul lecturii: 

 

 
 

Aceste instrumente de lectură, redate în formă grafică mai sus, 
încurajează, pe de o parte, o abordare de sus în jos (top-down) care le 

permite cititorilor să-și pună în valoare  propriile cunoștințe privind 
contextul și propria experiență în înțelegerea textului și în 
descoperirea logicii interacțiunilor dintre personaje, bazându -se pe 

propriul profil emoțional și cognitiv; pe de altă parte, ele permit  și o 
abordare de jos în sus (bottom-up), care va încuraja o lectură mai 
atentă, cu accent pe aportul lingvistic aflat în spatele stărilor și 

manifestărilor emoționale ale personajelor și al elementelor narative 
care favorizează astfel de expuneri. O privire atentă la figurile de stil 

folosite în redarea modului de a gândi și a comportamentului 
personajelor va ajuta cititorul să se familiarizeze cu maniera în care 
emoțiile și competențele de inteligență emoțională sunt codificate în 

tipare verbale și comportamentale.  
Transferul de cunoștințe din domeniul psihologiei în cel al 

literaturii a fost realizat într-un sens dublu, integrator: pe de o parte, 

dintr-o perspectivă exterioară, pe trasarea profilului cititorilor cu 
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privire la competențele lor de inteligență și literație emoțională; pe 
de altă parte, pe crearea unui sistem intern de ghidare ce ar putea 
facilita identificarea tiparelor de inteligență și literație emoțională în 

însăși structura textului. Instrumentele create pentru evaluarea 
receptării și a răspunsului cititorilor la textele literare din 
perspectivele propuse vor oferi o înțelegere mai profundă a 

competențelor lor de evaluare a actului lecturii și a impactului său 
asupra Sinelui lor. În ceea ce privește instrumentele de lectură create, 

ele pun accentul pe formarea competențelor lor de inteligență și 
literație emoțională, alături de observarea și dezvoltarea 
competențelor lingvistice, toate integrate în cadrul extins al 

interpretării literare.  
 

5. Concluzii 
Lectura este un exercițiu care schimbă vieți și prin intermediul 

căruia cititorii sunt transformați în lăuntrul lor în mod conștient sau 

inconștient. Conștientizarea cititorilor privind necesitatea de a acorda 
atenție laturii emoționale a textului este legată în mod intrinsec de 

nevoia lor de a-și dezvolta competențele de literație și pe cele de 
literație emoțională.  

Cititorii tineri pot fi cea mai bună categorie de cititori care au 

nevoie să fie încurajați să adopte o atitudine angajată atunci când vin 
în contact cu diferite aspecte ale vieții. Acest tip de atitudine se poate 
dezvolta, în mod special, prin intermediul unor întâlniri 

semnificative cu textele literare și a unei dezvoltări permanente a 
unor competențe cheie de literație emoțională  ce privesc atât 
conștientizarea de sine ca cititori cât și conștientizarea cu privire la 

ceilalți prin intermediul personajului literar. Prin gândire critică și 
deschidere la stimulii oferiți de lumea de afară, uneori mediată de 

textele literare, cititorii exersează în mod constructiv competențe 
valoroase precum conștiența de sine și conștiența socială, motivația 
și implicarea. În contextul cultural actual, în care cărțile apar pe 

scară largă și într-un ritm uluitor, cititorii au nevoie să fie echipați cu 
strategii și instrumente de lectură care să-i ajute să discearnă care 
texte literare sunt demne de abordat și ce impact pot avea acele texte 

asupra formării personalității lor. Competențele legate de un bun 
discernământ și de o literație bine exersată, alături de competențele 

de literație emoțională îi vor sprijini pe cititori într-o tranzacție cu 
textul literar plină de satisfacții. 
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